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Abstrakt 

 

National risk assessment is considered to be a new social phenomenon. The European 

Commission asked its member countries to carry out a risk analysis over the country’s 

vulnerabilities. This advice is not a requirement, but to improve Member States’ 

cooperation, efforts should be made to reduce the common risks which can be achieved 

if countries carry out a risk assessment at the national level. This study has demonstrated 

that there is no universal strategy for how national risk assessment should look like. So 

far there are only guidelines that member countries can follow in the execution of a 

national risk assessment. However, problems may arise with these guideline. The 

guidelines can be interpreted in different ways since all States are not structured in the 

same way and that states may have different priorities depending on what is current in the 

state 

The aim of this study is thus to compare the Swedish and Danish national 

risk assessment based on the three areas of risk: Climate change, health threats and 

criminal acts in order to see the differences between the countries. The analysis of the 

empirical survey showed that there are differences between the countries and that this 

may be due to their different gradation manner of risks. 
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1 Inledning 
 

”[…] en EU-dimension för identifiering och analys av risker, 

konsekvensanalys, riskbedömningar och riskmatriser, scenarieutveckling och 

riskhanteringsåtgärder kan ge ett mervärde och där kommissionen uppmanas 

att tillsammans med medlemsstaterna ta fram riktlinjer med beaktande av det 

arbete som utförs på nationell nivå med metoder för kartläggning, bedömning 

och analys av risker för att underlätta medlemsstaternas agerande på dessa 

områden och sörja för en bättre jämförbarhet när det gäller 

medlemsstaternas metoder” (Europeiska Unionens Råd 2011:2).  

 

Den Europeiska Unionen (EU) strävar efter att se till att människor kan leva 

fritt i ett område utan att behöva oroa sig för sin säkerhet (Europeiska Kommissionen, 

2015:2). I takt med en förändrad samhällsstruktur ökar även hot mot samhället, hot som 

inte har varit lika aktuella som de är idag (Rosenthal, 2009:3-5). Den Europeiska 

Unionens Råd publicerade 2011 ett förslag som uppmanar medlemsstaterna att utföra en 

nationell riskbedömning. Enligt detta förslag vill Rådet att medlemsstaterna ska kartlägga 

risker som landet kan komma att drabbas av, alternativt förbereda sig på oförutsägbara 

risker. 

I ”Hur vi kan förstå riskbedömning på nationell nivå” beskriver Sofie 

Åberg nationell riskbedömning som ett nytt samhällsfenomen. Vidare beskriver Åberg 

problematiken med den lilla forskningen som har bedrivits för att förstå och identifiera 

risker utifrån ett nationellt perspektiv. Varför nationell riskbedömning beskrivs som ett 

nytt samhällsfenomen är för att länder hittills har fokuserat mer på hur kriser ska effektivt 

hanteras snarare att identifiera risker som kan orsakas av människor eller risker som kan 

orsakas i samband med klimatförändringar (Åberg, 2013:5).  

I och med att nationell riskbedömning är ett så pass nytt fenomen i Sverige, 

men också i Danmark, finns det möjligheter att utvinna ny kunskap om nationell 

riskbedömning, i synnerhet om hur länderna bedömer sina riskområden. Utifrån detta tar 

studiens problemformulering form: En komparativ studie om Sveriges och Danmarks 
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nationella riskbedömning utifrån tre riskområden: Klimatförändringar, hälsohot och 

kriminella gärningar 

 

1.1 Syfte och Frågeställning 

 

Syftet med den här studien är att jämföra Sveriges och Danmarks riskbedömningar utifrån 

ett nationellt perspektiv och förstå hur länderna bedömer de områden som berörs av den 

här studien. Av den anledning kommer den här studiens frågeställningar att se ut som 

följande: Hur mycket skiljer Sveriges och Danmarks nationella riskbedömningar utifrån 

de tre riskområdena: klimatförändringar, hälsohot och kriminella gärningar? Vad kan 

länderna ta för lärdomar från varandra? 

 

1.2 Avgränsning av nationell riskbedömning 

 

Inom givna ramar för den här studien, är det nödvändigt med några avgränsningar. Den 

första avgränsningen är att den här studien kommer att fokusera på termen 

riskbedömning, och inte krishantering. Syftet med den här studien är att klargöra Sveriges 

och Danmarks nationella riskbedömningar, inte hur deras respektive krishantering ser ut. 

Den andra avgränsningen gäller riskområden även kallat för megarisker. Risker är ett 

väldigt subjektivt begrepp som kan betyda många olika saker i olika sammanhang. I den 

här studien kommer risker att delas in i olika kategorier under det teoretiska ramverket. 

Under detta ramverk kommer det att finnas tre riskområden, där de tre områden kommer 

att klargöras. Dessa områden är klimatförändringar, hälsohot och kriminella gärningar. 

Nästa avgränsning omfattar Sveriges och Danmarks nationella 

riskbedömningar. Den här studien kommer att fokusera på den senaste utgivna nationella 

riskbedömning. Den tredje avgränsningen gäller Sveriges och Danmarks riskområden 

som beskrivs i deras nationella riskbedömning. Sverige har sju olika riskområden som de 

fokuserar på och Danmark har tio olika riskområden (Se bilaga 2, Sveriges och Danmarks 

nationella riskbedömningar). 
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Vidare kommer fyra av Sveriges riskområden tas upp under fallet Sverige. 

Under fallet Danmark kommer sex av deras riskområden tas upp. Dessa riskområden har 

valts ut främst för att de berör den här studiens riskområden: klimatförändringar, hälsohot 

och kriminella gärningar.  

I Risker i det moderna samhället skriver författaren Susanna Öhman, att det 

ibland kan råda en viss förvirring gällande användandet av begreppen risk, fara, kris och 

katastrof. Beroende på vilket ämne en ämnar att studera, skiljer definitionen av begreppen 

i hög grad. Risk och fara ska ses som något långsiktigt av en händelse, t.ex. risken med 

rökning är att du i framtiden kan utveckla lungcancer. Skillnaden mellan risk och fara är 

att begreppet risk skiljer mellan verklighet och möjlighet. Begreppet risk sätts i relation 

till något, som risken för en olycka och risken för att få lungcancer medan fara är här och 

nu (Öhman, 2009:21).  

Precis som Öhman, skriver Ortwin Renn i sin rapport Three decades of risk 

research, att risk kan definieras på olika sätt beroende på vilket forskningsområde en har. 

Därför säger Renn att det inte finns en universal definition av risk, dock menar han att 

oavsett vilket forskningsområde en person har, har alla definitioner av risk en sak 

gemensamt: distinktionen mellan verklighet och möjlighet. Ett exempel som Renn 

upplyser i sin rapport är när en tunnel kollapsade i Saudi-Arabien 1990. Det var känt att 

kollapsen var oundviklig och arbetarna som var med i den här olyckan skulle förr eller 

senare ha avlidit under andra omständigheter (Renn, 1998:50). Om ens öde är 

förutbestämd finns det inget behov av att förutse framtida utfall eftersom negativa 

konsekvenser inte kan undvikas. Därför förknippas begreppet risk med möjligheten att 

ett oönskat event av verkligheten kan uppstå till följd av naturfenomen eller av mänsklig 

verksamhet (Renn 1998:51).  

Beck, citerad i Risk and Everyday Life, argumenterar hur det industriella 

samhället är på väg mot ett ”risk society”, som en del av det moderna, reflexiva samhället. 

Beck argumenterar att riskerna har blivit mer och mer svåra att beräkna och kontrollera. 

Enligt Beck bör risker ses som socialt konstruerade. Ett exempel han ger, är hur 

klimatförändringar klassificeras som en riskgrupp.  Han poängterar att klimatförändringar 

har uppkommit som en produkt av det moderna samhället, därav att risker är socialt 

konstruerade (Tulloch & Lupton 2003:2). På ett liknande sätt som Beck anser att risker 

är socialt konstruerade, delar författarna Grimvall och Lindgren i Risker och 
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riskbedömningar (1995), risker i två kategorier. Författarna skiljer på naturliga och 

människoskapade risker. Med naturliga risker syftar författarna på naturkatastrofer som 

alltid kan komma att drabba människor. Dock menar författarna att ett naturförlopp 

många gånger har ett direkt samband med människoskapade risker. Ett exempel på 

människoskapade risker är dammkatastrofer (Grimvall & Lindgren 1995:9).  

Vidare skriver Jens Zinn i Social Theories of risk and uncertainty (2008), 

att risk oftast förknippas med event som faror, skador, förstörelse och hot, samtidigt som 

begreppet risk är förknippat med riskbedömning.  

 Utifrån ett tekniskt perspektiv, kan risk förklaras utifrån en formel som formuleras på 

följande sätt: Risk= sannolikhetevent x förstörelseevent .  

Den här sannolikhetsformeln beskriver risk som en konsekvens av ett event 

som präglar samhället negativt gånger effekten av eventet (Zinn, 2008:4). Dessutom 

förklarar Aven, citerad i Aggregering av riskbedömningar i den nationella 

riskhanteringsprocessen av Anders Egilsson, att den klassiska definitionen av risk är: 

sannolikheten för att en oönskad händelse ska inträffa och dess konsekvenser. Precis som 

Zinn menar Aven att risk kan ses som en sannolikhetslära av något som kan inträffa. Dock 

menar Aven att osäkerheten av att något lätt kan bli obeaktad om en person bara studerar 

sannolikheten. Vad Aven menar med detta uttalande är att när begreppet risk ska förklaras 

bör osäkerheten ersätta begreppet sannolikhet. När ett oönskat event inträffar ska det vara 

klart att begreppet ”sannolikhet” är en funktion av osäkerhet, den här osäkerheten är 

avgörande för sannolikhetens relevans. Risker beror främst på osäkerheter som kan vara 

av kända eller okända event (Egilsson, 2013:16).  Vidare skriver Egilsson i sitt arbete, att 

för att risk ska vara ett bra underlag för riskbedömning på nationell nivå, är osäkerhet och 

bakgrundskunskaper särskilt viktiga. Bakgrundskunskaper är de kunskaper som ligger till 

grund för bedömningar av olika event (Egilsson, 2013:18).  
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 1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Nationell riskbedömning 

 

Termen nationell riskbedömning anses vara ett nytt samhällsfenomen som betyder att 

riskbedömningar borde göras utifrån ett nationellt perspektiv. Detta för att ett land ska få 

en helhetsbild över de risker som finns och kan drabba ett land som enhet. Precis som 

Egilsson förklarade i tidigare avsnitt, ska risk vara ett underlag för riskbedömningar på 

den nationella nivån (Egilsson, 2013:18). Beroende på hur länder bedömer risker utifrån 

en nationell nivå, ska den här riskbedömningen helst bedömas utifrån vilken grad av 

möjlighet som länderna tror att ett oväntat event kommer att inträffa (Renn, 1998:51).  

År 2009 uppmuntrade den Europeiska unionen (EU) sina medlemsländer 

att utföra en nationell riskbedömning. Den här uppmaningen innebar för 

medlemsländerna att fokusera på hur risker ska identifieras utifrån ett nationellt 

perspektiv då fokus har legat på hur medlemsländerna effektivt ska hantera en kris. Den 

här uppmaningen innebär att medlemsländerna borde fokusera att lyfta riskbedömningen 

från den regionala och kommunala nivån till den nationella nivån (EOS, 2009).   

 

”The European Union regularly suffers from natural (i.e. earthquakes, forest 

fires, storms, floods, drought, landslides, effects of climate change, 

pandemics etc.) and man-made disasters (chemical spills, marine pollution, 

radiation leaks […] not only do these disasters occur, but there is evidence 

of a growing vulnerability of Europe due to the worsening conditions of 

climate change, the growing of urban density, and the increased pro-bability 

of a CBRN accident, a pandemic or a similar threat that has a wide impact 

on the EU citizens’ health.” (EOS, 2009). 

 

Vidare beskriver EU nationell riskbedömning som en guide för 

medlemsländerna att följa. Den här guiden är för att förebygga risker som kan skapas av 

människor och av naturkatastrofer. Guiden ska bland annat främja samarbetet mellan 
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medlemsländerna i hopp om att i framtiden kunna hjälpa varandra. Samarbetet går ut på 

att medlemsländerna ska ha en god kommunikation för att dela erfarenhet med varandra. 

Den här typen av kommunikationsväxling mellan medlemsländerna är för att minimera 

framtida effekter av olika typer av risker som kan påverka ett land. För att minimera 

effekterna av olika typer av risker måste medlemsländerna vara beredda att hantera risken 

(Europeiska Kommissionen, 2010:5).  

En nationell riskbedömning ska hjälpa medlemsländerna att vara förberedda 

på framtida risker som kan påverka deras socio-ekonomiska välfärd. Medlemsländerna 

borde vara beredda att hantera risker som är förutsägbara likaväl som oförutsägbara 

(Europeiska Kommissionen, 2010:6-7).  Kommunikation mellan medlemsländerna är a 

och o, därav vikten av att kommunikationen fungerar bra för att medlemsstaterna ska 

kunna jämföra deras riskbedömningsmetoder med varandra. Detta gör det möjligt för 

medlemsstaterna i Europa att jämföra med andra medlemsstaters riskbedömningar för att 

se om de står inför samma eller liknande risker (SCCA, 2011:8).  

De riktlinjer som har tagits fram av den Europeiska Kommissionen för 

nationell riskbedömning är ett övergripande stöd och förslag på hur medlemsstaterna kan 

utveckla deras egen nationella riskbedömning (SCCA, 2011:9). I den här 

riskbedömningen ska det finnas tre delprocesser. Dessa tre delprocesser är: 

riskidentifiering, riskanalys och riskutvärdering. Riskidentifiering är en process som 

syftar till att uppmuntra en ömsesidig och konsekvent förståelse och strategi för att 

kartlägga/känna igen och beskriva risker (ISO, 73:2009:3.5.1). Riskanalys är en process 

för att förstå den typ av risk som förekommer och utvärdera den nivån som risken ligger 

på (ISO, 73:2009:3.6.1).  Riskutvärdering är en process som jämför resultaten från 

riskanalysen med riskkriterierna för att bedöma huruvida risken och/eller dess storlek är 

acceptabel eller godtagbar (ISO, 2009:3.7.1).  

Dessa riktlinjer ska ses som ett förslag på hur medlemsstaterna i 

identifieringsfasen tar fram olika riskscenarier som sedan ska analyseras och utvärderas i 

de följande stegen i bedömningsprocessen (SCCA, 2011:9). Likväl kan det uppstå 

problem med dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska endast ses som ett övergripande stöd och 

förslag på hur medlemsstaterna ska bedöma risker. Det som kan vara krångligt i den 

meningen är att riktlinjerna kan tolkas på olika sätt. Alla stater är inte uppbyggda på 
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samma sätt samt att staterna kan ha olika prioriteringar beroende på vad som är aktuellt i 

staten.  

 

1.3.2 Den svenska nationella riskbedömningen 
 

 
Den första skriftliga rapporten för den svenska nationella riskbedömningen kom ut i 

november 2011. Sverige har från början arbetat med risk och sårbarhetsanalyser utifrån 

lokala, regionala och centrala myndighetsperspektiv. Sveriges system för risk- och 

sårbarhetsanalys har främst arbetat utifrån att identifiera, analysera och förebygga alla 

typer av hot och risker som kan skapa oro i samhället (Egilsson, 2013:7).   

Sverige har främst arbetat på detta sätt för bygga upp en beredskap utifrån 

dessa aktörers verksamhet på de lokala, regionala och berörda myndighetsperspektiv och 

utifrån vad aktörerna har för ansvar (SCCA, 2011:3). Genom ett kollaborerat samarbete 

med de berörda aktörerna på en nationell nivå kan en nationell riskbedömning hjälpa att 

informera allmänheten för de risker som Sverige kan stå inför som en nation. Den här 

riskbedömningen skall även förbereda myndigheter på de framtida hot som kan komma. 

Riskbedömningen som utförs i Sverige är för att myndigheterna skall förstå vilka brister 

som finns och hur myndigheterna skall prioritera (MSB, 2011:3). Den här nationella 

riskbedömningen skall även förbereda Sverige som nation, nationellt och i samarbete med 

andra medlemsländer inom EU för att stärka Europas säkerhet (MSB, 2011:8).  

 

1.3.3 Den danska nationella riskbedömningen  
 
 

Den första skriftliga rapporten för den danska nationella riskbedömningen kom ut i april 

2013. Likt den svenska riskbedömningen har Danmark ursprungligen arbetat med risk 

och sårbarhetsanalyser utifrån lokala, regionala och centrala myndighetsperspektiv.  

Vidare i rapporten skrivs det att den danska beredskapen inte ska vara ”blind” för olyckor 

och katastrofer som kan slå till i Danmark. Tidigare har den danska beredskapen varit 

mer beredd på att rycka ut till mindre olyckor, dock ska de inte utesluta olyckor av större 

skalor (NRB, 2013:4). 



 

 

 

13 

 Den danska nationella riskbedömningen fokuserar på att effektivt bedöma 

potentiella risker utifrån valda riskområden istället för att fokusera på sannolikheten av 

att en händelse kommer att inträffa. Det danska perspektivet på den nationella 

riskbedömningen är mer koncentrerad på tidigare erfarenheter som har påverkat det 

danska samhället. Vidare i rapporten avfärdas inte den potentiella scenarieutveckling av 

risker, men att det kan vara svårt att konstruera scenarier av risker som inte har drabbat 

landet, då risker som är av ovanlig karaktär kan vara svåra att predicera. Av den 

anledningen väljer de att lägga sin nationella riskbedömning på risker som tidigare har 

påverkat landet (NRB, 2013:5).  

 

 1.4 Studiens bidrag till Nationell Riskbedömning 
 

Dessa arbeten som har presenterats här ovan visar hur riskforskning ser ut och påvisar 

varför nationell riskbedömning anses som ett nytt samhällsfenomen. Vidare har det 

påvisats att det finns ett gap i källorna om ämnet nationell riskbedömning. Än så länge 

finns det ingen heltäckande universell strategi för hur en nationell riskbedömning skall se 

ut och vad för riskområden som borde inkluderas i utformandet av en nationell 

riskbedömning: 

 

”The key challenge for science-based decision making in disaster 

management is to bridge the knowledge gap between available real-time 

scientific analysis supporting early warning and actions triggering early 

response. In many countries, this knowledge is fragmented among different 

scientific and technical communities” (Europeiska kommissionen 2014:1).  

 

Citatet ovan, pekar på svårigheten i att skapa en universell strategi för 

nationell riskbedömning kommer vara en utmaning, då länder har splittrade åsikter och 

prioriteringar i utförandet av en nationell riskbedömning. Den här studien kommer att 

kunna bidra med två olika moment. Dessa moment avser teoriutvecklingen av ett 

teoretiskt ramverk och jämförelsen mellan Sverige och Danmark. 
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 Genom att utveckla ett teoretiskt ramverk med stöd av källor, kan det här 

ramverket bidra till en del av den nationella riskforskningen. Detta teoretiska ramverk 

skall ses som en möjlig strategi till den nationella riskbedömningen.  För det andra finns 

det många andra jämförelser mellan Sverige och Danmark, dock har det ännu inte 

påträffats någon jämförelse mellan den svenska och den danska nationella 

riskbedömningen. Det som har hittats inom området nationell riskbedömning är en 

jämförelse mellan Sveriges och Norges nationella riskbedömning av Sofie Åberg (2013). 

Det som skiljer mellan den här studien och hennes studie är att hennes och den här studien 

är teoretiskt olika. Åberg använder sig av erkända teorier medan den här studien använder 

sig av ett konstruerat ramverk som stöds av olika officiella dokument. En annan skillnad 

mellan den här studien och Åbergs studie är att i den här studien har Danmark valts ut.  

Mer utförligt om studiens metod och konstruerandet av det teoretiska ramverket beskrivs 

i kommande avsnitt, ”Metod och Material”.  
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2 Metod och Material 

I den här studiens problemformulering vill vi fokusera på skillnaden 

mellan Sveriges och Danmarks nationella riskbedömning. Avsikten 

med den här studien är att klargöra vad som skiljer länderna åt då 

dessa två nordiska länder har många likheter avseende deras 

myndigheter för samhällsskydd och beredskap. I det här kapitlet 

kommer det att redogöras studiens val av metoder som kommer att 

användas vid utförandet av den här undersökningen och varför dessa 

metoder har valts ut och inte andra. 

 

 2.1 Komparativ metod 

 

I sin avhandling Att se varandra i handling skriver Göran Fransson (2006) att poängen 

med komparativa studier är att vidga perspektiv och referensramar vilket gör det möjligt 

för olika synsätt, tolkningar och frågeställningar i ens studie. Vad som är avgörande vid 

komparativa studier enligt Fransson är vad som jämförs och på vilket sätt detta görs på. 

Beroende på vad som jämförs och hur detta sätts i kontrast mot något har av betydelse för 

vad som framträder i studien och hur jämförelsen kommer att förstås. På det viset 

förklarar Fransson att det gör det möjligt för forskaren att uppnå en bredare och djupare 

analys samt att det ökar förståelsen för det forskaren forskar om (Fransson, 2006:15). 

Komparativa studier är därmed en metod som används av forskare som vill 

jämföra två eller flera fall med varandra (George & Bennett, 2005:151). Det finns olika 

strategier för användning av komparativa studier inom statsvetenskap. Komparativa 

studier kan delas in efter antalet länder som ingår i studien.  En sådan metod kan vara en 

jämförelse mellan många olika länder (Statistiska studier), en jämförelse mellan några få 

länder (fokuserade studier) alternativt att forskaren väljer att göra en komparativ 

fallstudie (Landman, 2003:24). När länder är studieobjektet i komparativa studier, skriver 

Vanni Tjernström i sin avhandling Europa Norrifrån (2001), kan det finnas olika syften 
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till varför forskaren väljer att ha länder som studieobjekt. Två av exemplen som 

Tjernström tar upp är bland annat: jämföra bestämda institutioner i de valda länderna, 

fastställa om processer utvecklas lika eller olika i skilda länder (Tjernström, 2001:51). 

Vidare skriver Thomas Denk i Komparativ metod- förståelse genom 

jämförelse, att jämförelsen av olika länder ger forskaren möjligheter att förstå länders 

likheter och skillnader. Utöver detta, ges forskaren även möjligheter att utveckla och 

pröva teorier inom ramen för statsvetenskapliga studier (Denk, 2002:7). Utformningen av 

komparativa metoder kan variera beroende på studiens problemformulering, mängden tid 

och resurser som forskaren har tillgång till. Utformningen påverkas även av tidigare 

erfarenhet och av vetenskaplig ansats som forskaren har (Landman, 2003:24). Syftet med 

den här studien är att titta på skillnaderna mellan två länder, Sverige och Danmark. Den 

undersökningsmetod som bäst lämpar sig för den här studien är att göra en fokuserad 

studie.  

 

2.1.1 Fokuserade Studier: Most similar system design (MSSD) 

 

Fokuserade studier utmärks av att ett fåtal länder studeras och att en aspekt står i centrum 

för undersökningen. När ett fåtal länder ska studeras är det oftast en jämförelse mellan 

två till tre länder som forskaren gör. Fokuserade studier är därför mer centrerade kring 

sitt studieobjekt då de vill förklara en aspekt, en situation (Denk, 2002:42).  

Vi kan alltså tala i termer av beroende och oberoende faktorer. Den 

beroende faktorn är den aspekt som forskaren vill förklara, för att förklara den beroende 

faktorn måste fler aspekter, som oberoende faktorer, ingå i analysen (Landman, 2003:29). 

I den här studien utgör nationell riskbedömning den beroende faktorn. Vi vill förklara 

varför Sveriges och Danmarks nationella riskbedömningar skiljer sig åt. För att förklara 

skillnaderna i deras riskbedömning kommer detta att göras utifrån tre oberoende faktorer. 

Dessa tre oberoendefaktorer beskrivs som följande: Klimatförändringar, hälsohot och 

kriminella händelser. Dessa tre områden konstruerar tillsammans det teoretiska 

ramverket. Mer utförligt om motiveringen till varför dessa tre områden har valts ut för 

den här studien kommer under avsnittet ”Teoretiskt ramverk”.  
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Fokuserade studier kan alltså sammanfattas som intensiva jämförelser 

mellan ett fåtal länder. Det finns två olika former av fokuserade studier; Most similar 

systems design (MSSD) och most different systems design (MDSD). Den formen som 

används för den här studien är MSSD.  

Enligt Przeworski och Teune (citerad i Europa Norrifrån av Tjernström) är 

MSSD det vanliga angreppssättet vid komparativa studier. MSSD är det angreppssätt som 

utgår från grunduppfattningen att system som har många liknande egenskaper utgör det 

bästa tänkbara urvalet inom komparativa studier (Tjernström, 2001:52). Med MSSD 

jämför forskaren länder som är lika på flera punkter för att hitta utgångspunkter som kan 

förklara en skillnad eller skillnaderna mellan länderna. Målet med den här strategin är att 

kunna identifiera de utgångspunkterna som är olika och som kan förklara skillnaderna 

mellan länder som i övrigt är lika (Denk, 2002:62).  

Vidare argumenterar Landman att MSSD är en bra design som är väl 

anpassad för studier som fokuserar på områdesstudier. Områdesstudier karaktäriseras av 

att det finns något liknande mellan länder. Den här liknelsen kan vara av gemensam 

historia, religion, politik eller kultur (Landman, 2002:30). 

Den här studiens frågeställningar är grundade utifrån att förklara 

skillnaderna i nationell riskbedömning mellan två nordiska länder som har relativt lika 

bakgrund, vilket kan vara av ekonomiska, kulturella och politiska gemensamma drag.  

Varför just Sverige och Danmark har valts ut handlar om ett strategiskt urval. Detta 

strategiska urval tas upp i kommande avsnitt.  

 

2.1.2 Strategiskt Urval  

 

Vid komparativa studier är urval av länder (fall) väldigt viktigt för forskaren, inte minst 

för analysens slutsats (Denk, 2002:47). I början när studien ska ta form kan det vara svårt 

för många studenter att välja vilka fall som ska användas för studien. Den här svårigheten 

är förankrad i misslyckandet av att specificera syftet med studien (George & Bennett, 

2005:83). Val av fall borde inte väljas utifrån forskarens preferenser eller hur lätt det är 
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att undersöka objektet, utan val av fall borde väljas strategiskt för att optimalt nå goda 

resultat för studiens undersökning (George & Bennett, 2005:83).  

För att återkoppla till tidigare avsnitt gällande MSSD, är MSSD en form 

som används för att identifiera viktiga funktioner som skiljer mellan liknande länder 

(Landman, 2002:30).  

Sverige och Danmark har valts ut för den här studien då länderna är lika på många plan, 

men som skiljer sig något åt i förhållande till nationell riskbedömning. Vidare i bilaga 1 

visas likheter mellan Sverige och Danmark. Dessa likheter berör den kulturella, politiska 

och den historiska gemenskapen som Sverige och Danmark har. Varför andra nordiska 

länder inte har valts ut för den här studien är av den anledningen att det är mer intressant 

att se skillnaderna i riskbedömningar. Om Norge eller Finland hade valts ut, hade det 

funnits en risk med urvalsskevhet. 

 Urvalsskevhet är när studiens urval påverkar analysens resultat. Denna 

urvalskevhet kan skapas på olika sätt beroende på vilken metod studien använder sig av. 

Vid komparativa studier måste urvalsskevhet uppmärksammas för att undvika likheter på 

den beroende faktorn (Denk,2002:48). Den här studiens beroendefaktor är nationell 

riskbedömning, då Sverige har en likartad nationell riskbedömning med Norge och 

Finland, samt att Sverige har en lång och gemensam historia inom säkerhet- och 

försvarsområde med Norge, finns det en risk att länderna bedömer risker på ett likartat 

sätt (Åberg, 2013:7). Syftet med den här studien är att hitta skillnaderna mellan länderna, 

inte likheter mellan länderna. Därför har Danmark valts ut för att hitta skillnaderna mellan 

Sverige och Danmarks nationella riskbedömning.  

 

2.1.3 Teoriutveckling: Konstruktion av det teoretiska ramverket  

 

Utvecklandet av en teori för att sedan applicera det empiriskt på en studie är vad Esaiasson 

et al. (2012) kallar för att utveckla kausala mekanismer, då syftet är att utveckla en teori 

som kan påverka den beroende faktorn. Vidare poängterar Esaiasson et al. att det är av 

ytterst relevans att utvecklandet av en teori ska helst hållas minimalt och att 

teoriutvecklandet ska stödjas av tidigare forskning. Genom att forskaren använder sig av 
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tidigare forskning i konstruktionen av en teori, försöker forskaren genom den här 

teoriutvecklingen att hitta en förklaring till varför det blev som det blev (Esaiasson et al, 

2012:112–113).  

Denk (2002) skriver vidare att komparativa studier erbjuder möjligheter att 

utveckla teorier för situationer som tidigare har saknat teorier alternativt vidareutvecklar 

redan erkända teorier. Ibland kan det vara svårt att hitta en teori som ska förklara vissa 

situationer eller konsekvenser av situationer. Därför är syftet med teoriutvecklande 

studier att formulera och utveckla teorier som kan förklara ditt arbete bättre (Denk, 

2002:19).  

I den här studien kommer tidigare studier från myndigheter samt andra 

officiella dokument från institutioner vara till grund för den här studiens teoretiska 

ramverk. Då det saknas relevanta teorier som kan förklara skillnaderna mellan Sveriges 

och Danmarks nationella riskbedömningar kommer den här studien att förklara dessa 

skillnader utifrån tre områden: Klimatförändringar, hälsohot och kriminella gärningar. 

Genom att förklara varför Sveriges och Danmarks nationella riskbedömning skiljer sig 

åt, har dessa tre områden valts ut då det finns ett förslag från Nederländernas Ministry of 

the Interior and Kingdom Relationships, att dessa tre områden bör beaktas i utförandet av 

en nationell riskbedömning. Under avsnittet teoretiskt ramverk presenteras dessa tre 

områden mer utförligt.   

 

2.1.4 För- och nackdelar med komparativ metod: Urval av få länder  

 

Konsekvensen som den här studien får genom att utföra en komparativ metod med få 

länder, är att det kan bli svårt att generalisera den här studiens resultat till andra fall 

(Frostgård & Rothzén, 2006:6). Studier som antingen använder få länder, många länder 

eller enbart fallstudier med ett land vid komparativa studier, kan ha problematik med 

säkra slutsatser på grund av selektionsfel.  Detta selektionsfel kan vara urval av länder 

eller val av historiska räkenskaper (Landman, 2002:56).  Vidare säger Landman (2002) 

att detta inte skall ses som ett hinder för studier. Utan Landman säger att det är viktigt att 

forskaren är medveten om de hinder som finns för att sedan övervinna dessa (Landman, 

2002:40).  
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Fördelen med ett urval av få länder är att den här metoden får kontroll 

genom att noggrant välja urvalet av länder som passar inom antingen most similar system 

design (MSSD) eller most different systems design (MDSD). Vidare säger Landman att 

den här metoden är bra då dessa studier är mer intensifierade och är bra för 

teoriutvecklandet (Landman, 2022:56).  

För den här studien innebär det att det kan bli svårt att generalisera studiens 

resultat på andra studier, dock kan det teoretiska ramverket som används för den här 

studien, användas på andra länder. Vidare säger Gustavsson (citerad i Why nations don’t 

go to war av Frostgård & Rothzén) att användandet av komparativa metoder ger högre 

grad av reliabilitet och validitet än i kvantitativa studier (Frostgård & Rothzén, 2006:6).  

För en mer exakt tabell över för- och nackdelar med komparativ metod: Urval av få 

länder, se nedanstående tabell 1.0. Här ger Landman en tydligare bild över för- och 

nackdelar med den här metoden.  

 

Tabell 1.0. Comparing few countries 

Control by selection: Less secure inferences, Selection bias: 

1. Most similar systems design 

(MSSD) 

2. Most different systems design 

(MDSD) 

1. Choice of countries 

2. Choice of historical account  

Language training 

Field research  

Good for theory-building  

Intensive, less variable-oriented  

Avoid conceptual stretching  

Thick description  

Areas studies  

  

Av Todd Landman (2002:57).  
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 2.2 Material  

 

Det är väldigt viktigt att den här studien använder sig av material som är relevanta då 

syftet med den här studien är att jämföra ländernas riskbedömningar utifrån ett nationellt 

perspektiv. Material som den här studien kommer att använda sig utav består främst av 

primära och sekundära källor. Den här studien kommer att använda sig av bland annat 

primära källor som består av officiella dokument och statliga rapporter Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) och den danska myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (DEMA).  

Sekundära källor kommer att bestå av läroböcker, artiklar och avhandlingar 

som på något sätt tar upp riskbedömning. För att förstå varför nationell riskbedömning är 

ett så pass nytt fenomen måste den här studien förklara vad som egentligen menas med 

riskbedömning. För att analysera skillnaderna mellan MSB och DEMAS riskbedömning, 

kommer den här studien använda sig av bilaga 2. Bilaga 2 visar områden som Sverige 

och Danmark väljer att fokusera sin riskbedömning. Vad som kan analyseras utifrån den 

här bilagan kommer att vara avgörande, för det är utifrån den här bilagan som studien 

kommer ta form. 
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3 Teoretiskt Ramverk 

I detta kapitel beskrivs det teoretiska ramverket som berör denna 

studie. Jag kommer att kortfattat gå igenom tre olika områden inom 

detta ramverk. Dessa områden kommer att sedan att appliceras på 

Sverige och Danmark. 

 

Konstruktionen av ett teoretiskt ramverk på ett ämne gällande nationella 

riskbedömningar, är det ytterst relevant att den här konstruktionen av ett teoretiskt 

ramverk stöds av tidigare forskning. I konstruktionen av detta teoretiska ramverk har tre 

olika huvudområden valts ut för att förklara skillnaderna i hur Sverige och Danmark 

bedömer dessa områden och vad som kan ligga till grund för ländernas riskbedömning. 

Första kategorin har inspirerats av rapporten Climate change: A risk Assesment som ska 

bidra till framtida debatter om hur klimatförändringar ska bedömas och av den europeiska 

kommissionens ledande roll inom klimatanpassning. Andra kategorin har inspirerats av 

ett beslut där Europaparlamentet vill skapa en snabb och en effektiv riskbedömning mot 

pandemiutbrott. Tredje kategorin är inspirerad av ett förslag från den Europeiska 

Kommissionen om inrättandet för den inre säkerheten. 

Nationella riskbedömningar kan skiljas sig åt från land till land. En 

anledning till detta kan bero på hur länderna väljer att bedöma olika risker. Det finns alltså 

ingen direkt matris för hur länder ska gå till väga för en nationell riskbedömning. Än så 

länge finns det bara en guide för hur en nationell riskbedömning kan se ut, och den här 

guiden kan tolkas på olika sätt.  Dock finns det ett förslag som överlag uppmanar att det 

finns tre riskområden som bör beaktas i utförandet av en nationell riskbedömning. I 

National Safety & Security and Crisis management publicerat av Nederländernas 

Ministry of the Interior and Kingdom Relations konstateras det att: 

 

”Natural disasters, intense and protracted conflicts, terrorism, corporate 

crises, threats to infrastructures and mega-events as well as related problems 
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of governance, civil involvement and self-reliance take on new dimensions. 

Mega-crises confront public authorities, corporate leaders and the public at 

large with mega-challenges. […]. Mega-crises imply not only quantum but 

also quality jumps in coping with the defining features of crisis: severe threat, 

uncertainty, urgency. Mega-crises are not just about more of the same – they 

are also about something else. Something else’ may very well be one among 

the many unknown’s.” (Rosenthal, 2009:4). 

 

I det här citatet kallas riskområdena för megakriser och utifrån detta citat 

går det att urskilja tre riskområden: Klimatförändringar, Hälsohot och kriminella 

gärningar.  

 

 3.1 Klimatförändringar 

 

”How serious is the threat? How urgent is it? How should we prioritise our 

response, when we have so many other pressing, national objectives - from 

encouraging economic recovery to protecting our people around the 

world?”(King et al. 2015:6). 

 

På detta sätt inleds rapporten Climate change: a risk assessment av King et al. (2015) där 

författarna argumenterar att klimatförändringar bör riskbedömas på samma sätt som 

säkerhetspolitiken, finansiell stabilitet och folkhälsa görs. Detta betyder att 

klimatförändringar bör bedömas utifrån vad det värsta är som kan hända och vad 

sannolikheten är att något kommer att inträffa. Den här rapporten presenterar hur 

klimatförändringar bör riskbedömas utifrån ett nationellt perspektiv. Målet med den här 

rapporten strävar efter att vara holistisk och vara till nytta för alla, helst myndigheter, som 

är intresserade av att förstå den totala omfattningen av problemet med klimatförändringar 

och varför klimatförändringar bör riskbedömas utifrån ett nationellt perspektiv (CSAP, 

2015).   
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I takt med att växthuseffekten ökar, förväntas även konsekvenserna att öka, 

dessa konsekvenser kan vara olika typer av översvämningar, höjda havsnivåer, stormar 

och skogsbränder (WWF, 2015). Det är många faktorer som tillsammans med anpassning 

till klimatförändringar och utsläppsminskningar spelar en avgörande roll i hur 

bedömningen av risker bör göras (SWD, 2013:6). En riskbedömning av 

klimatförändringar bör, enligt King et al. utgå från sex principer. Dessa sex principer kan 

ses som ett underlag för hur en stat ska riskbedöma ett område som kan bero på 

klimatförändringar. 

Enligt första principen bör stater bedöma risker i förhållande till mål eller 

intressen. Första principen kan ses som en vägledning till staters riskbedömningar, där 

riskbedömningar bör ha en början och ett avslut med specifika mål. En riskbedömning 

kan inte börja var som helst. Det som är viktigt i en riskbedömning är vad staten har för 

mål. Utan ett mål kan en stat inte riskbedöma. Ett gemensamt mål som King et al. tar upp 

inom den här principen är att utgå från en punkt av vad vi vill undvika, för att sedan 

bedöma hur troligt det skulle vara att inträffa (King et al. 2015:19).  

Andra principen går ut på att identifiera de största riskerna. Stater 

rekommenderas att fokusera på att ta reda på mer om de värsta, tänkbara scenarierna i 

samband med långsiktiga förändringar, liksom kortsiktiga händelser. Om risk definieras 

som produkten av sannolikheten och effekterna, då kan de största riskerna vara de risker 

som är mest sannolik att uppstå (King et al. 2015:19). 

Tredje principen handlar om sannolikhetsfördelning. Stater bör ha i åtanke 

att en mycket låg sannolikhet kan korrespondera till en mycket hög risk om effekterna är 

katastrofala. Eftersom risker kan ligga vart som helst i sannolikhetsfördelningen, är det 

viktigt att inte ignorera risker med låg sannolikhet, då dessa faktorer med låga risker kan 

medföra en stor genomslagskraft. Dock är detta en fråga om hur en stat bedömer låga 

sannolikheter och hur troligt något kan hända (King et al. 2015:20). 

Fjärde principen går ut på att stater bör använda den bästa tillgängliga 

informationen. Vare sig det är bevisat vetenskap eller ett expertuttalande, den bästa 

uppskattningen av en risk är oftast bättre än ingen uppskattning alls. Klimatförändringar 

ska helst baseras på den bästa tillgängliga informationen som finns (King et al. 2015:20). 
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Femte principen går ut på att stater bör förhålla sig till ett holistiskt synsätt. 

Ett holistiskt synsätt innebär att en stat tar hänsyn till alla relevanta faktorer, inklusive 

mänskligt beteende. Risker kan tas fram genom olika scenarier för att föreställa sig 

riskens utfall (King et al. 2015:20).  

Den sista principen går ut på att stater bör ha tydliga värdeomdömen. 

Tydliga värdeomdömen baseras på riskerna som vi vill undvika och hur mycket vi bryr 

oss. Dessa värderingar måste vara tydliga och explicita. Vidare säger författarna att 

riskomdömen ska i huvudsak vara objektiva, detta för att presentera dem på ett transparent 

sätt så att de kan vara föremål för offentlig debatt (King et al. 2015:20). 

Riskbedömningar, bör enligt författarna, göras regelbundet och på ett 

konsekvent sätt, detta för att hålla koll på förändringar eller trender över tiden. Dessa 

principer kan ses som ett underlag till när en stat ska riskbedöma klimatförändringar som 

är till följd av den globala uppvärmningen (King et al. 2015:138).  

 

 3.2 Hälsohot 
 

Enligt ett beslut från Europaparlamentet och Rådet angående dokument nr 2119/98/EG, 

inrättades ett nätverk för epidemiologisk kontroll och övervakning av smittsamma 

sjukdomar. Det här beslutet antogs efter att ha bekräftats att samordnade unionsinsatser 

av tidig varning för och bekämpning av sådana hot behövs för att skydda och förbättra 

människors hälsa. Utöver smittsamma sjukdomar kan en rad andra källor vara till fara 

för människors hälsa. Andra källor kan vara av antingen biologiska eller av kemiska 

substanser, men även miljöhändelser inklusive faror till följd av klimatförändringar som 

kan äventyra människors hälsa i hela unionen (Europaparlamentet, 2013:1).   

Den 21 april 2004 inrättades ett europeiskt centrum för förebyggande och 

kontroll av sjukdomar (ECDC). Deras huvudsakliga uppgifter var från början att 

övervaka, upptäcka och riskbedöma eventuella hot mot människors hälsa från 

smittsamma sjukdomar och utbrott av okänt ursprung. Idag har ECDC gradvis tagit över 

den epidemiologiska övervakningen av smittsamma sjukdomar och av systemet för tidig 

varning och reaktion (EWRS) (Europaparlamentet & Rådet, 2013:9).  
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För att skyddet av människors hälsa ska fungera mellan medlemsstaterna 

bör samordningen fungera mellan Kommissionen och medlemsstaterna, detta för att 

undvika överlappningar mellan verksamheter, dubbelarbete och motstridiga uppgifter. 

Med en fungerade samordning mellan Kommissionen och medlemsstaterna kan 

Kommissionen se till att all relevant information från de olika systemen för tidig 

varning och information på unionsnivå samlas in och sprida den här informationen till 

medlemsstaterna genom EWRS. Genom att utbyta information och undvika dubbla 

budskap kan bekämpningen av hot mot människors hälsa minskas om informationsbytet 

görs på ett korrekt sätt (Europaparlamentet & Rådet, 2013:9).  

Vidare i dokumentet står det att medlemsstaterna har ansvar för att hantera 

folkhälsohot på nationell nivå. En riskbedömning på nationell nivå bör enligt det här 

beslutet utgå från unionsnivå. I den nationella riskbedömningen ska medlemsstaterna 

utveckla, förstärka och upptäcka sin förmåga att upptäcka, bedöma, anmäla och vidta 

åtgärder mot ett internationellt hot. Åtgärder som görs enskilt av medlemsstater skulle 

emellertid kunna påverka andras medlemsstaters intressen om riskbedömningarna är 

alltför oförenliga med varandra alternativt bygger på skiljaktiga riskbedömningar. Detta 

skulle på sin tur påverka informationsutbytet om strategier och budskap samt att det på 

lång sikt skulle påverka kommunikationsflödet mellan medlemsstaterna. Därför är målet 

med samordningen av insatser på unionsnivå att de åtgärder som vidtas på nationell nivå 

är proportionerliga och bör begränsas till risker som hotar folkhälsan 

(Europaparlamentet & Rådet, 2013:4).   

Ytterligare står det i dokumentet att, för att säkerställa en riskbedömning av 

folkhälsan på unionsnivå till följd av gränsöverskridande hot mot människors hälsa, bör 

tillgång till vetenskaplig sakkunskap finnas. Beroende på typ av hot bör den här 

kunskapen utnyttjas på ett samordnat sätt genom att det finns lämpliga kanaler eller 

strukturer. Den process som tas fram genom en bedömning av risker för folkhälsan bör 

baseras på spetskompetens med fullständig öppenhet och insyn. Vidare står det i 

dokumentet att en riskbedömning av folkhälsan bör göras av unionens byråer i enlighet 

med deras uppdrag, alternativt om riskbedömningen ligger delvis eller utanför uppdragen 

av unionens byråer, av kommissionen (Europaparlamentet & Rådet, 2013:3).  
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 3.3 Kriminella gärningar 

 

Enligt ett förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning angående dokument 

2011/0368 (COD) ska det finnas en tydlig vägledning för att upprätthålla den inre 

säkerheten. Den inre säkerheten är ett område som EU kommer att ställas inför stora 

utmaningar, utmaningar såsom terrorism, organiserad brottslighet, olaglig 

narkotikaandel, korruption, it-brottslighet, människohandel och olaglig vapenhandel. 

Dessa utmaningar anses vara en del av det som definieras som kriminella gärningar 

(Europeiska Kommissionen, 2011:2).  

Överlag förväntas brottsligheten förbli stabil på den sammanlagda nivån 

men naturen av brottslighet kan komma att ändras i och med ny teknik som kan användas 

av brottslingar. Den gränsöverskridande och organiserade brottsligheten förväntas dock 

att öka och bli mer omfattande och internationell till sin natur. Brottsliga gärningar såsom 

bedrägeri, penningtvätt och it-brottslighet förväntas öka. 

 För att skydda infrastrukturen i unionen mot terroristattacker kommer det 

att behövas effektiva insatser och utvecklingen av en integrerad strategi inom unionen för 

risk- och krishantering. För att hantera framtida utmaningar och skydda medborgarna från 

gränsöverskridande hot behövs det ökade åtgärder på unionsnivå (Europeiska 

Kommissionen, 2011:2-3). För att hantera framtida kriminella gärningar behövs det en 

gemensam hot- och riskbedömning på unionsnivå. Enligt detta dokument ska den 

nationella hot och riskbedömningen utgå från två mål.  

Den första punkten avser att stärka samordningen på unionsnivå och stärka 

samarbetet mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter för att förebygga 

och bekämpa gränsöverskridande och organiserad brottslighet inklusive terrorism 

(Europeiska Kommissionen, 2011:15).  

Andra punkten avser en förbättring mellan medlemsstaternas och unionens 

förmåga att hantera säkerhetsrelaterade risker och kriser, samt att medlemsstaterna, likaså 

unionen, effektivt ska kunna hantera säkerhetsrelaterade risker och kriser för att skydda 

människor och infrastrukturen mot dessa kriminella gärningar (Europeiska 

Kommissionen, 2011:15–16).  



 

 

 

28 

Genom att utveckla samordnade hot- och riskbedömningar från 

medlemsstaterna kan den europeiska politiken för riskhantering bli mer effektiv och mer 

samordnad för att bemöta dessa framtida kriminella gärningar. Den här samordningen av 

medlemsstaternas nationella riskbedömning ger unionen möjlighet att utveckla 

integrerade strategier för öka den ömsesidiga förståelsen av medlemsstaternas olika 

definitioner av hotnivåer och bedömningar av kriminella gärningar på nationell nivå 

(Europeiska Kommissionen, 2011:2).  

 

 3.4 Operationalisering av det teoretiska ramverket 
 

Följaktligen ska dessa sektioner som har tagits fram i det teoretiska ramverket utgöra en 

basis för vilka områden som skall stå i fokus för en nationell riskbedömning. För att 

applicera detta ramverk på Sverige och Danmark, behöver ramverket först sammanfattas 

och formuleras på ett korrekt sätt.  

Första kategorin kan ses som en riktlinje när en stat ska bedöma risker som 

är en direkt påverkan av klimatförändringar. Dessa sex principer som har tagits upp under 

första kategorin kan vara en utgångspunkt som ska underlätta riskbedömningar inom 

området klimatförändringar. Andra kategorin ska ses som ett område där Unionens 

kapacitet och strukturer effektivt kan möta allvarliga gränsöverskridande hot mot 

människors hälsa. Länders nationella riskbedömningar av hälsohot kan bidra till att 

samordna åtgärder mot hälsohot genom att riskvärdera gränsöverskridande kemiska, 

biologiska och miljömässiga hälsohot. 

Den sista kategorin ska ses som ett område där det är viktigt att länders 

nationella riskbedömningar omfattar kriminella gärningar såsom, terrorism, organiserad 

brottslighet, olaglig narkotikahandel, korruption, it-brottslighet, människohandel och 

olaglig vapenhandel. Enligt förslaget angående dokument 2013/0368 till 

Europaparlamentet och Rådets förordning, anses dessa hot vara en av de utmaningar som 

är och kommer att ökas i framtiden. Därför är det viktigt för medlemsstaterna att deras 

nationella riskbedömningar omfattar dessa kriminella gärningar.  
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4 Sveriges nationella riskbedömning 

I följande kapitel kommer det teoretiska ramverket att appliceras på 

fallet Sverige. I det här kapitlet kommer Sveriges nationella 

riskbedömning att redogöras utifrån ramverkets tre områden: 

Klimatförändringar, hälsohot och kriminella gärningar.  

 

Sveriges första skriftliga rapport om nationell riskbedömning kom ut i november 2011 

(MSB, 2011:8). Sverige har tidigare arbetat med risk- och sårbarhetsanalyser utifrån ett 

lokalt, regionalt och centralt myndighetsperspektiv, den nationella riskbedömningen 

innebar för Sverige att lyfta fram detta perspektiv till den nationella nivån. För den 

svenska sidan har en nationell riskbedömning inneburit möjligheter att jämföra risker 

utifrån ett nationellt perspektiv, vilket också skapar möjligheter att se över hur resurser 

ska prioriteras i landet (MSB, 2011:13).  

Den senaste nationella riskbedömningen kom förra året, 2014, och i den redovisas 

bland annat vilka områden som Sverige har valt att fokusera på, dessa områden är bland 

annat: 

1. Naturhändelser 

2. Smittsamma sjukdomar 

3. Utsläpp av farliga ämnen 

4. Kriminella handlingar 

5. Störningar i energiförsörjningen 

6. Störningar i kommunalteknisk försörjning 

7. Störningar i elektroniska kommunikationer 

(MSB, 2014:5). 

I den här studien kommer fyra av de sju riskområdena att tas upp i den här analysen, 

och i detta fall är det områdena 1-4 som är understrukna. Dessa områden kommer 

redogöras under sin respektive kategori: Klimatförändringar, hälsohot och kriminella 

gärningar. Den svenska nationella riskbedömningen är uppbyggd på ett simpelt sätt, där 
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riskområdet presenteras och vad för problem som det svenska samhället kan få beroende 

på riskområde. 

 

 4.1 Den svenska nationella riskbedömningen: Klimatförändringar 

 

Den svenska nationella riskbedömningen definierar klimatförändringar som 

naturhändelser, där infaller riskkategorierna såsom: stormar, översvämningar (inklusive 

skyfall), lerskred, brand i skog och mark samt värmeböljor (MSB, 2014:16).  Dessa 

riskområden är vad den svenska nationella riskbedömningen har bedömt som 

återkommande och bedöms att leda till stora konsekvenser som kan påverka den svenska 

infrastrukturen. Därav vikten av ett klimatanpassat krisarbete samt en utökad riskbild över 

klimatförändringar och hur detta kan komma att påverka i framtiden (MSB, 2014:43).  

En förändring som tillsynes har förändrat den svenska nationella 

riskbedömningen är att öka förberedelserna och utöka risk- och sårbarhetsanalyserna 

inom riskområdet brand i skog och mark, detta i samband med den stora skogsbranden i 

Värmland som härjade i juli 2014 (MSB, 2014:44). 

 Den 31 juli 2014 startade en av Sveriges största skogsbränder i de 

värmländska skogarna. Det skulle ta myndigheter och organisationer 2 månader att få 

bukt på branden (Hällberg, 2014). I samband med branden i Värmland kom det att visa 

sig att det fanns rådande brister i hur berörda myndigheter och organisationer hanterade 

situationen. I en utvärdering av arbetet som lämnades in till regeringen beskrevs de brister 

som ledde till att branden fick en sådan spridning (Svenska Dagbladet, 2014). Det gjordes 

ingen riskbedömning innan berörda aktörer larmades ut. Det fanns brister i 

krisberedskapen samt att det saknades resurser för att få bukt på branden, avsaknad av 

systematiskt förebyggande arbete, inte heller gjordes en uppskattning om hur spridningen 

skulle se ut och avsaknad av kunskap om hur branden skulle bekämpas (Regeringskansliet 

2015:152–513).  

Ett annat riskområde som den svenska nationella riskbedömningen tar upp 

i rapporten från 2014 är en utökad förberedelse av konsekvenserna efter en storm. I 

nuläget bedöms uppkomsten av stormar som få, istället läggs fokus på hanterandet av 
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konsekvenserna efter en storm. De riskområdena som kan drabbas hårdast av uppkomsten 

av stormar är skador på el-och telenät, problem med kommunikationen som kan resultera 

i omfattande störningar och konsekvenser såsom trafikolyckor, olyckor där människor 

blir träffade av föremål orsakat av stormar (MSB, 2014:16).  Även om den svenska 

nationella riskbedömningen av stormar framförallt handlar om att öka beredskapen och 

stärka infrastrukturen för att minimera konsekvenserna, är detta en bra riktning med tanke 

på hur berörda aktörer har hanterat uppkomsten av kraftiga stormar i Sverige tidigare, 

såsom med stormen Gudrun som drog in över södra Sverige 2005 med förödande 

konsekvenser på den svenska infrastrukturen och stormen Per, två år efter Gudrun 

(Krisinformation, 2014).  

 

 4.2 Den svenska nationella riskbedömningen: Hälsohot 

 

Den svenska nationella riskbedömningen definierar hälsohot som smittsamma 

sjukdomar. Inom detta riskområden ingår humansmittor och djursjukdomar inklusive 

zoonoser, smitta som sprids mellan människor och djur (MSB, 2014:9). Den svenska 

riskbedömningen överblickar pandemier orsakat av smittsamma sjukdomar. Pandemier 

som kan leda till människors död och att sjukvården överbelastas under en längre tid. 

Svenska myndigheter bedömer att en pandemi kan ge allvarliga 

konsekvenser för funktionaliteten hos samhällsviktiga verksamheter då en pandemi oftast 

varar under en tidsperiod på flera veckor, vilket kan påverka att sjukvården överbelastas 

under en längre tid (MSB, 2014:9). Några sårbarheter som den svenska riskbedömningen 

tar upp är avsaknad av personal med specialistkompetens och tillgången till läkemedel 

(MSB, 2014:9). Dessa sårbarheter gör att Sverige är beroende av import av läkemedel 

och vårdutrustning samt personal med specialistkompetens.  

Ett annat riskområde som går under hälsohot är den svenska 

riskbedömningen om utsläpp av farliga ämnen. Utsläpp kan definieras som händelser 

orsakat av ras och skrev, såväl som olika typer av olyckor (MSB, 2014:9). Farliga ämnen 

kan vara svåra eller omöjliga att upptäcka utan särskilda metoder. Farliga ämnen 

definieras som ämnen som kan ge skador på framförallt liv och hälsa hos människor. Vid 

utsläpp av farliga ämnen skall allmänheten informeras över risker och instruktioner för 
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att inte oroa allmänheten. När informationsutbytet till allmänheten inte görs på ett korrekt 

sätt av berörda aktörer kan panik eller oro bryta ut hos allmänheten, detta kan påverka 

tilliten och förtroendet för samhällets förmåga att hantera utsläpp av farliga ämnen. Varav 

vikten av att informationen från myndigheter till allmänheten görs på ett smidigt och 

effektivt sätt (MSB; 2014:10).  

Informationsutbyte är viktigt för att samhället inte ska ”kollapsa”. Ett 

tillfälle där informationsutbyte inte fungerade på ett effektivt sätt mellan berörda aktörer 

och allmänheten var när svininfluensan klassades som världsepidemi 2009 samt 

bristningar i systemet för att bedöma farlighetsgraden av svininfluensan (Svenska 

Dagbladet, 2012). Svenska politiker och myndigheter var överens om att befolkningen 

behövde vaccinera sig mot svininfluensan i hopp om att minska spridningen. Uttalandet 

som politiker och berörda myndigheter gjorde, att hela befolkningen behövde 

vaccination, skapade oro och inte minst panik då efterfrågan av vaccinationssprutor ökade 

(Svenska Dagbladet, 2012). Det visade sig senare att kommunikation föll redan när media 

började rapportera om svininfluensan. Rapporteringar om svininfluensan eskalerade till 

en punkt där det började spekuleras kring huruvida vaccinationer skulle fungera eller ej 

(Olinder, 2010).  

 

 4.3 Den svenska nationella riskbedömningen: Kriminella gärningar 

 

Den svenska nationella riskbedömningen definierar kriminella gärningar som kriminella 

handlingar. I detta riskområde ingår handlingar som har av antagonistisk karaktär, 

händelser som hot, sabotage, terrorhandlingar och skolskjutningar samt organiserad 

brottslighet. Andra risker som nämns i den svenska riskbedömningen är cyberhot: it-

attacker och it-intrång Andra hot som tas upp är antagonistiska hot i förhållande till 

samhällsviktiga funktioner som samhället är beroende av, de kan vara 

dricksvattenförsörjning, elförsörjning etc. (MSB, 2014:20). 

Terrorhandlingar är händelser som kan sprida panik och oro samt medföra 

stora och snabba konsekvenser för liv och egendom. Den här oron och upprördheten i 

samhället kan bli mycket stor, vilket kan leda till att de verksamheter som hanterar dessa 

händelser blir överbelastade, speciellt på den kommunikativa delen. När ett större antal 
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dödsfall eller personskador inträffas vid en terrorhandling, är det flera samhällsviktiga 

verksamheter som utsätts för hårt tryck.  Polis och räddningstjänst ska först bedöma hur 

läget ser ut innan förstärkning kan sättas in och ifall det är många skadade eller omkomna 

skulle sjukvården behöva vända sig till andra län, eller eventuellt grannländer för att få 

avlastning (MSB, 2014:20).  

Då terrorism är ett gränsöverskridande fenomen, arbetar den svenska 

säkerhetspolisen tillsammans med andra myndigheter, både nationellt och internationellt. 

Det här samarbetet bygger på att utbyta information om hur terrorism bör förebyggas och 

bekämpas (Säkerhetspolisen, 2015a). För att förhindra framtida terrorhandlingar är 

Sverige beroende av god och omfattande information från internationella kontakter, 

speciellt efter att den svenska Säkerhetspolisen höjde hotnivån gällande terrorism riktad 

mot Sverige. Den 18 december 2015, valde Sverige att höja hotbilden till nivå 4 på en 

skala 1 till 5, där 1 är inget hot och 5 är mycket högt, (Dagens Nyhet, 2015). Den förhöjda 

hotnivån skapade stor uppmärksamhet och Säkerhetspolisen gick ut offentligt för att 

förtydliga och vara öppen med varför man valde att höja hotnivån samt uppmanade 

allmänheten att fortsätta sitt dagliga liv, med en viss vaksamhet (Säkerhetspolisen, 2015b: 

c). 
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5 Danmarks nationella riskbedömning 

I följande kapitel kommer det teoretiska ramverket att appliceras på 

det andra fallet, Danmark. Lik det första fallet, kommer även Danmarks 

nationella riskbedömning att redogöras utifrån tre riskområden: 

klimatförändringar, hälsohot och kriminella gärningar.  

 

Danmarks första skriftliga rapport kom ut i april 2013 (NRB, 2013:2). I syfte för att 

upplysa och erhålla ny kunskap för att informera de risker som finns i det danska 

samhället, är en nationell riskbedömning en bra metod för att analysera de riskfaktorer 

som kan påverka samhällets struktur negativt. Vidare i den här rapporten belyser den 

danska myndigheten för säkerhet och beredskap att utformandet av en nationell 

riskbedömning ska syfta till att ge en översikt av de allvarligaste riskerna från ett danskt 

perspektiv (NRB, 2013:5).  

Den senaste nationella riskbedömningen kom år 2013, där redovisas vilka områden 

som Danmark har valt att fokusera på. Dessa områden är bland annat:  

1.  Orkaner, starka stormar och stormfloder 

2. Mycket regn och skyfall 

3. Pandemi av influensa 

4. Djursjukdomar och zoonoser (smittämne hos djur) 

5. Transport olyckor 

6. Olyckor med farliga ämnen på land 

7. Föroreningar ute till havs 

8. Kärnkraftsolyckor 

9. Terrordåd 

10. Cyberangrepp 

(NRB, 2013: 3).  

I den här studien kommer sex av tio områden att tas upp, detta gäller de understrukna 

områdena 1-4, och 9-10. Dessa områden kommer att föras under sitt respektive område: 
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Klimatförändringar, hälsohot och kriminella gärningar. Den danska nationella 

riskbedömningen lägger mer fokus på att bedöma de eventuella konsekvenserna av valda 

riskområden än sannolikheten för deras förekomst (NRB, 2013:5).  Varje riskområde har 

underkategorier som tar upp fyra olika områden. Första underkategori syftar till att 

karaktärisera riskområdet, andra underkategorin syftar till möjliga konsekvenser, tredje 

syftar till tidigare händelser och möjliga trender. 

 

 5.1 Den danska nationella riskbedömningen: Klimatförändringar 

 

Den danska nationella riskbedömningen definierar klimatförändringar som extrema 

väderförhållanden, såsom orkaner, stormar, stormfloder, mycket regn och tungt skyfall 

(NRB, 2013:6). Med tanke på Danmarks geografiska läge, baseras dessa 

väderförhållanden utifrån dess konsekvenser som kan påverka den danska infrastrukturen 

och sannolikheten att de kan manifestera sig inom den danska gränsen (NRB, 2013:7). 

Vidare står det i den danska nationella riskbedömningen att ett klimatanpassat krisarbete 

och en utökad riskbild över extrema väderförhållanden kommer att vara mer aktuella med 

tanke på den rådande globala uppvärmningen (NRB, 2013:17). Sannolikheten att stormar, 

stormfloder, skyfall etc. kommer att öka är stor. Det är inte bara antalet men omfattningen 

av effekten från extrema väderförhållanden kommer att öka i framtiden (NRB, 2013:12).  

Danmark har haft ett förflutet av varierande väderförhållanden, under de 

senaste 100 åren har Danmark registrerat ungefär fem starka orkaner, men överlag har 

Danmark registrerat många starka stormar som har dragit in över landet och orsakat stora 

förödelser (NRB, 2013:11). Den 8 januari 2005 drabbades landet av en storm med 

vindbyar av orkanliknandestyrkor, Danmark namngav orkanen Bertha (Brandt, 2008).  

Registreringar över tid har hjälpt Danmark att ta fram möjliga framtida scenarier över 

extrema väderförhållanden för att effektivare ta fram förebyggande och åtgärdande 

strategier. Sådana strategier innebär förändringar och förbättringar av byggnationer- och 

konstruktion, trädplantering samt en klarare dimensionering av brand och 

räddningstjänster (NRB, 2013:11). 
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 5.2 Den danska nationella riskbedömningen: Hälsohot 

 

Den danska nationella riskbedömningen definierar hälsohot som pandemi av influensa 

och djursjukdomar, varav zoonoser ingår som en risk för människans hälsa. Pandemi av 

influensa karaktäriseras av en världsomfattande epidemi där en ny typ av influensavirus 

orsakar snabb och kontinuerlig överföring av smitta i stora delar av befolkningen (NRB, 

2013:28). 

Pandemier som kan påverka människors hälsa är omöjliga att förutsäga då 

tidigare fall av pandemiutbrott har haft varierande kurser, vilket gör det omöjligt att 

uppskatta infektionsfrekvensen eller vilken patientgrupp som kommer att drabbas hårdast 

förrän det händer (NRB, 2013:19). En annan möjlig konsekvens av pandemier är att 

sjukvården kan överbelastas vilket i sin tur kan påverka samhällsstrukturen på grund av 

människor som blir smittade, men också av människor som väljer att stanna hemma på 

grund av smittorisken. Samhället kan inte fungera effektivt om många viktiga funktioner 

är frånvarande då det blir svårt för strukturen att hålla upp standarden (NRB, 2013:19). 

När svininfluensan slog till i Danmark 2009, observerades det i början 

enbart få dödsfall till följd av svininfluensan. Dock bedömde de danska myndigheterna 

att svininfluensan var som en vanlig influensa, med anledning till att dödligheten var 

mycket lägre än för den årliga säsongsinfluensan och vanliga epidemier av influensa 

(NRB, 2013:21). Den danska myndigheten valde därför att inte gå ut med uttalande om 

massvaccination för att skydda sig. Utan de valde istället att gå ut med att svininfluensan 

har uppträtt som en vanlig influensa och därför bör människor förhålla sig till 

svininfluensan på samma sätt som om den vore en vanlig influensa dvs. att hålla sig 

hemma om man känner sig hängig etc. (Dagens Nyheter, 2009).  Även om de danska 

myndigheterna bedömde svininfluensan som en vanlig influensa, uppdagades av de 

danska myndigheterna, att den här nya typen av influensaviruset, innebar en förbättring 

av krishantering och en effektiv kommunikation till både allmänheten och till berörda 

aktörer (NRB, 2013:21).  

Vidare tar den danska nationella riskbedömningen upp hur global 

uppvärmning kan vara en bidragande faktor till upphov av nya infektioner och virus. Det 
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är ingen omöjlighet att villkoren för uppkomsten av sjukdomar som för närvarande ses 

som exotiska i Danmark, kan komma att ändras (NRB, 2013:26). 

 

 5.3 Den danska nationella riskbedömningen: Kriminella gärningar  

 

Den danska nationella riskbedömningen definierar kriminella gärningar som terrordåd 

och cyberangrepp. Cyberangrepp karaktäriseras av elektroniska attacker mot den danska 

informations- och kommunikationstekniken, det kan vara datorer, servrar, system, 

nätverk, tjänster etc. som är direkt kopplade till internet. Cyberangrepp är inget nytt 

fenomen, dock är det troligt att detta fenomen kommer att öka i framtiden. Anledningen 

till varför är en ökad användning av internet. Många tjänster görs numera över internet, 

och därför kan cyberangrepp potentiellt hota den sociala funktionen och således medföra 

indirekta konsekvenser för liv, hälsa och välbefinnande (NRB, 2013:50).  

Det finns en växande trend mot användandet av internet för att spionera på 

Danmark, alternativt tillfoga skada på danska webbplatser och servrar. Detta ses som ett 

allvarligt hot och som allmänt utgör en säkerhetsrisk för det danska samhället (NRB, 

2013:51). Varför cyberangrepp anses som ett växande hot mot Danmark är för att danska 

myndigheter är oroliga över brottsliga organisationer/grupper som vill komma åt känslig 

information/dokument från myndigheter, företag med flera (The Local Denmark, 2015a).  

Termen terrordåd täcker en hel rad allvarliga brott, brott som mord, 

bombning, mordbrand, kidnappning, flygplanskapning etc. Brott som begås av enskilda 

människor eller en grupp/organisation av människor som har med avsikt att skrämma en 

befolkning eller som har med avsikt att rubba ett lands samhällsstruktur, både på den 

politiska arenan och på den sociala arenan (NRB, 2013:42). Terrorism kan också 

användas av terroristgrupper eller organisationer som ett sätt att attackera mål eller 

intressen i Danmark som en del av en lokal eller regional konflikt, alternativt som svar på 

politisk oenighet med västvärlden. Under de senaste åren har en ökning av politiska 

extremistgrupper ökat, både från höger – och vänster. Dessa extremistgrupper använder 

framförallt våld för att förstöra för sina mål. Medan det globala terrorhoten ligger på 

detsamma, har den totala hotbilden mot väst ökat och förväntas bli mer fragmenterad, 

dynamisk och mer komplex (NRB, 2013:45).  
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Jämfört med andra europeiska länder, har Danmark hittills varit förskonad 

från större terroristangrepp. De hoten som har riktats mot Danmark har främst kommit 

från militanta islamister, och flera gånger under 2008 och 2010, har militanta islamister i 

Danmark och utanför landets gränser, planerat och försökt genomföra attacker mot det 

danska samhället, både mot individer och platser (NRB, 2013:45). År 2014 utsattes 

Danmarks huvudstad för två misstänkta terrorattentat. Det första attentatet var riktad mot 

konstnären Lars Vilks för hans Muhammedteckningar, där Vilks föreställde profeten 

Muhammeds ansikte på en rondellhund. I det andra terrorattentaten blev en man skjuten 

till döds utanför en synagoga i centrala Köpenhamn (Salö & Naeselius, 2015). Under det 

senaste året har Danmark haft mer problem med hur de ska hantera återanvändande 

danska jihadister1. Konflikten som pågår i Syrien/Irak har lockat danska medborgare för 

att ansluta sig till den militanta terrororganisationen ISIL (Islamic State in Iraq and the 

Levant). Danska myndigheter tror att konflikten i Syrien/Irak utgör den viktigaste faktorn 

i hotbilden mot Danmark (The Local Denmark, 2015b).  

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Jihadist definieras som ” Violent rejectionists, often referred to as jihadists, are 

individuals and networks that, often linked to or inspired by al Qaeda, reject 

participation in the democratic system and use violence to advance their 

goals.”(Countering Radicalization in Europe, 2012:10).  
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6 Studiens slutsatser 

I följande kapitel kommer den här studiens slutsatser att tas upp. Den 

här studiens slutsatser kommer att delas upp i tre olika 

underkategorier, där respektive underkategori kommer att diskutera 

sin slutsats. Följande underkategorier är: Empirisk slutsats, 

metodologisk slutsats, teoretisk slutsats samt framtida studier.  I den 

empiriska slutsatsen kommer även den här studiens frågeställningar att 

besvaras: 1. Hur mycket skiljer Sveriges och Danmarks nationella 

riskbedömningar utifrån de tre riskområdena: klimatförändringar, 

hälsohot och kriminella gärningar? 

2. Vad kan länderna ta för lärdomar från varandra?  

 

 6.1 Empirisk slutsats  

 

Studiens syfte var att jämföra Sveriges och Danmarks riskbedömning utifrån ett nationellt 

perspektiv och förstå hur länderna bedömer de riskområden som berörs av den här 

studien. Av den anledningen löd studiens problemformulering: En komparativ studie om 

Sveriges och Danmarks nationella riskbedömning utifrån tre riskområden: 

klimatförändringar, hälsohot och kriminella gärningar. Den här studien har undersökt 

frågeställningarna: Hur mycket skiljer Sveriges och Danmarks nationella 

riskbedömningar utifrån de tre riskområdena: klimatförändringar, hälsohot och 

kriminella gärningar? Och vad kan länderna ta för lärdomar från varandra? 

 Genom att studera tidigare forskning kring studiens ämne har den här 

studien med hjälp av olika publikationer och officiella dokument konstruerat ett teoretiskt 

ramverk som sedan har applicerats på Sveriges och Danmarks nationella 

riskbedömningar. Konstruktionen av det teoretiska ramverket har inspirerats av 

publikationer och officiella dokument från Europaparlamentet, den Europeiska 

Kommissionen och från experter som alla på något sätt lyft fram tre olika riskområden 
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som skall ingå i en nationell riskbedömning: klimatförändringar, hälsohot och kriminella 

gärningar. Tidigare forskning har visat att det finns lite forskning kring nationell 

riskbedömning, då medlemsländerna i den Europeiska Unionen (EU) tidigare har 

fokuserat på en effektiv krishantering (EOS, 2009). En annan anledning till lite forskning 

kring nationell riskbedömning är att EU 2009 uppmanade sina medlemsländer att 

fokusera på hur risker ska identifieras utifrån ett nationellt perspektiv. En uppmaning är 

inget krav, men för att minimera framtida effekter av olika typer av risker som kan 

påverka ett land, vill EU främja ett samarbete mellan medlemsländerna som går ut på att 

de kan visa sina nationella riskbedömning i hopp om att hjälpa varandra genom att dela 

med sig av sina erfarenheter och riskområden (Europeiska Kommissionen, 2010:6-7).  

För att kunna besvara den här studiens frågeställningar angående Sveriges 

och Danmarks nationella riskbedömningar utifrån de tre riskområdena: 

klimatförändringar, hälsohot och kriminella gärningar, har en tabell skapats för att lättare 

få en överblick över ländernas fokus. I tabell 2.0 kan läsaren utläsa hur respektive land 

fokuserar sin nationella riskbedömning utifrån de tre riskområdena. Den här tabellen visar 

en sammansättning av resultaten som den här studien har fått utifrån att analysera 

Sveriges och Danmarks nationella riskbedömningar. 
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Tabell 2.0 Sammansättning av studiens resultat från Sveriges och Danmarks nationella riskbedömning 

 Klimatförändringar Hälsohot Kriminella gärningar 

Sverige  - Naturhändelser: 

stormar bedöms 

som få. Fokus på 

hanterandet av 

konsekvenserna 

efter en storm 

- Fokus på brand i 

skog och mark. 

Detta i samband 

med efter branden 

i Värmland 2014 

- Smittsamma 

sjukdomar: 

humansmittor, 

djursjukdomar, 

zoonoser 

- Avsaknad av 

specialistkompetens 

- Farliga ämnen 

- Informationsutbyte 

- Handlingar som 

har av 

antagonistisk 

karaktär: hot, 

sabotage, 

terrorhandlingar, 

skolskjutningar 

och 

organiserade 

brottslighet 

 

Danmark - Extrema 

väderförhållanden: 

stormar, orkaner, 

mycket regn, 

skyfall 

- Pandemi av 

influensa och 

djursjukdomar 

- Sjukvården kan 

överbelastas 

- Global 

uppvärmning som 

bidragande faktor 

till upphovet av nya 

infektioner och 

virus 

- Terrordåd 

- Cyberangrepp 

 

 

6.1.1 Klimatförändringar: Sverige och Danmark 

 

Utifrån tabell 2.0 kan vi avläsa att det föreligger en skillnad mellan Sveriges och 

Danmarks nationella riskbedömningar utifrån de tre riskområdena. Under 

klimatförändringar kan vi se att Sverige väljer att fokusera sin riskbedömning på brand i 

skog och mark, detta efter Sveriges största skogsbrand 2014 i Värmland. Uppkomsten av 

stormar bedöms i nuläget som få i Sverige, istället väljer de att fokusera på hanterandet 

av konsekvenserna efter en storm (MSB, 2014:44). Den danska nationella 

riskbedömningen fokuserar istället på effekterna av extrema väderförhållanden. Med 

tanke på Danmarks geografiska läge behöver de en utökad riskbild över extrema 

väderförhållanden som kommer att vara mer aktuella med tanke på den rådande globala 

uppvärmningen (NRB, 2013:17). Danmark har även aktivt registrerat stormar, orkaner 

etc. över tid. Dessa registreringar har hjälpt Danmark att ta fram eventuella framtida 
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scenarier över extrema väderförhållanden. Vad Sverige kan lära sig från den danska 

nationella riskbedömningen är att fokusera på en utökad riskbild över extrema 

väderförhållanden. Detta kommer att bli mer aktuellt i framtiden med tanke på den 

globala uppvärmningen som sker just nu, och genom att vara medveten om att extrema 

väderförhållanden kan Sverige bilda sig en bättre uppfattning och strategier för att bäst 

hantera klimatförändringar. Vad Danmark kan lära sig från Sveriges nationella 

riskbedömning är uppkomsten av skogsbränder. Som det ser ut just nu finns det ingen 

information om skogsbränder eller hur riskbilden över skogsbränder ser ut i deras 

nationella riskbedömning. Dock kan detta bero på den lilla mängden skog Danmark har i 

jämförelse med Sverige.  

 

6.1.2 Hälsohot: Sverige och Danmark 

 

Angående hälsohot, kan vi avläsa utifrån tabell 2.0 att även här föreligger en skillnad 

mellan Sveriges och Danmarks nationella riskbedömning. Både i den svenska och den 

danska nationella riskbedömningen tar de upp härkomsten av pandemi i form av 

influensavirus och djursjukdomar som kan överföras mellan människor och djur.  

Skillnaden i deras riskbedömningar är vilka konsekvenser som respektive 

land fokuserar på om länderna skulle drabbas av en pandemi. I den svenska 

riskbedömning skriver de att specialistkompetens och import av läkemedel kan vara en 

bristvara i landet, då detta kan påverka funktionaliteten inom sjukvården. Ett annat 

problem som de har uppmärksammat är hur informationsutbytet bäst ska gå till väga. 

När svininfluensan bröt ut 2009 i Sverige visade det sig att 

informationsutbytet mellan berörda myndigheter och allmänheten inte fungerade som den 

skulle. Istället för att lugna allmänheten, eskalerade situationen mellan berörda 

myndigheter till en ohållbar situation gällande vaccinationsfrågan. I den danska nationella 

riskbedömningen skriver de, likt den svenska, att sjukvården kan överbelastas om en 

pandemi bryter ut. Skillnaden här är att, i deras riskbedömning är det avsaknad av 

personal som blir smittade, alternativt som väljer att stanna hemma på grund av 

smittorisken som bedöms vara en konsekvens för det danska samhället. Samhället kan då 
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inte fungera effektivt, vilket även påverkar standarden på strukturen om personal är 

frånvarande (NRB; 2013:19). 

 Ett annat område som har uppmärksammats inom den danska 

riskbedömningen är hur global uppvärmning kan vara en bidragande faktor till upphov 

av nya främmande sjukdomar. Den här uppmärksamheten är oerhört viktig, dels för att 

global uppvärmning är en faktor som inte går att undvika, men också konsekvenserna 

som global uppvärmning kan medföra för samhället. Vidare till en annan skillnad mellan 

den svenska och den danska nationella riskbedömningen inom hälsohot, är att den 

svenska riskbedömningen tar upp farliga ämnen som ett riskområde. Inom detta 

riskområde tar de upp främst hur kommunikationsutbyte är oerhört viktigt och bör göras 

på ett smidigt sätt för att undvika oroligheter hos allmänheten. Både Sverige och Danmark 

lära sig några saker utav varandra, dock är det främst Sverige som kan ta lärdom från den 

danska nationella riskbedömningen. I den danska riskbedömningen tar de upp hur upphov 

av nya och okända sjukdomar i landet kan vara en effekt av det rådande globala 

uppvärmningen. I den svenska riskbedömningen nämns det inget om det här området. 

Kanske kan det vara bra om Sverige har en riskbild alternativt utvecklar ett scenario över 

sjukdomar som tidigare inte har funnits i landet, men som kan bli aktuella?  

 

6.1.3 Kriminella gärningar: Sverige och Danmark 

 

Inom det sista riskområdet om kriminella gärningar kan vi även här utläsa utifrån tabell 

2.0 att det föreligger en viss skillnad mellan ländernas riskbedömning. Den främsta 

skillnaden som vi kan utläsa från tabell 2.0 är hur Danmark tar upp kriminella gärningar 

i form av cyberangrepp, till skillnad från Sverige nämns det inte i samma utsträckning om 

cyberangrepp som den danska riskbedömningen. Sverige borde anamma den danska 

riskbedömningen över riskområdet cyberangrepp då allt fler tjänster görs via internet. I 

takt med att allt fler använder internet finns det även en risk att kriminella organisationer 

eller individer använder internet för att få fram känslig information/dokument etc. som 

kan hota landet eller individer. Sverige bör kanske även utvidga sitt riskområde över 

cyberangrepp innan det är för sent? Sverige har ett förflutet av att ignorera vissa 

riskområden tills det är för sent. Ett sådant exempel är när storbranden härjade i 
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Värmland. Sverige var inte alls beredd på att hantera en brand av den storleken samt att 

den svenska riskbedömningen inte hade en riskbild över en sådan situation.  

Vid analysen av Sveriges och Danmarks nationella riskbedömning ska det 

vara klart att det här ramverket ska ses som en övergripande strategi över vilka tre största 

riskområden en nationell riskbedömning ska omfatta. Utförandet mellan Sverige och 

Danmark har påvisat att både Sverige och Danmark har dessa tre riskområden i deras 

respektive riskbedömning. Vidare kan det konstateras att den danska nationella 

riskbedömningen har ett långsiktigt plan över deras riskområden, till skillnad från den 

svenska. Den svenska nationella riskbedömningen lägger till, alternativt utökar bilden av 

ett riskområde efter att en händelse har skett. Dock är det värt att poängtera att Sverige 

uppdaterar sin nationella riskbedömning ungefär varje år, till skillnad från Danmark som 

fortfarande har den ”senaste” upplagan från 2013.  

 

 6.2 Metodologisk slutsats  

 

Den här studien valde att göra en komparativ studie mellan Sveriges och Danmarks 

nationella riskbedömningar. Varför just Sverige och Danmark valdes ut för den här 

studien var för att det vore intressant att se hur mycket som skiljer mellan två nordiska 

länder som har många likheter när det kommer till bakgrund, språk, kultur, historia med 

mera. För att den här studien skulle ta reda på om det föreligger någon skillnad i ländernas 

respektive nationella riskbedömning, valdes det att göra en fokuserad studie. Genom att 

göra en fokuserad studie mellan ländernas riskbedömning utifrån de tre riskområdena, 

fick den här studien sin slutsats och svaren på sina frågeställningar.  

 

 6.3 Teoretisk slutsats 

 

Utförandet av ett teoretiskt ramverk, som inte enbart ska placeras på Sverige och 

Danmark men även kunna användas på andra fall, har varit en lärorik process men även 

givande. En relevant teori eller strategi för att utföra den här studien har saknats, därför 

konstruerades ett ramverk som gjorde det möjligt att överblicka skillnaderna mellan den 
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svenska och den danska nationella riskbedömningen. Dels för att det inte finns någon 

universell strategi för hur ett land ska genomföra en nationell riskbedömning och dels att 

det finns länder som inte har utfört en riskbedömning på nationell nivå. Än så länge finns 

det bara riktlinjer från europeiska unionen.  

Vidare i utförandet av det teoretiska ramverket valdes tre riskområden ut: 

klimatförändringar, hälsohot och kriminella gärningar. Dessa riskområden valdes ut för 

att det finns ett förslag som uppmanar att dessa tre riskområden bör beaktas i utförandet 

av en nationell riskbedömning. Användningen av detta teoretiska ramverk har gått bra, 

dock är det givet att det teoretiska ramverket lätt kan utvecklas. Det teoretiska ramverket 

som har används vid utförandet av Sveriges och Danmarks nationella riskbedömning bör 

ses som guide för vidareutvecklandet av detta ramverk.  

Det som har varit utmanade att konstruera ett ramverk har inte varit att välja 

ut tre riskområden, men det som har varit utmanade har varit att hitta källor som stödjer 

detta ramverk. Som det tidigare har poängterats, existerar det ingen universell strategi för 

att utföra en nationell riskbedömning, utan det finns enbart riktlinjer som ska ses som ett 

övergripande stöd och förslag till hur medlemsländerna ska bedöma risker. Dessa tre 

valda riskområden ska ses som huvudområden, vilket sedan gör det möjligt att dela in 

dessa huvudområden i flera olika underkategorier, alternativt dela in det teoretiska 

ramverket i externa och interna hot med underkategorier.  

Som helhet har det fungerat bra att applicera detta ramverk på Sveriges och 

Danmarks nationella riskbedömning då den här studien fick svar på sina frågeställningar 

samt att det förelåg en viss skillnad mellan länderna. Dock ska svaren inte ses som exakta 

utan mer som på ett ungefär, då Danmark fortfarande använder sig av en nationell 

riskbedömning från 2013 medan Sverige uppdaterar sin ungefär varje år. Det märks att 

Sverige lär sig av tidigare erfarenheter, dock går det inte att säga detsamma om Danmark 

i den meningen att det inte finns en tidigare riskbedömning att jämföra med.  
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  6.4 Policy-relevans och framtida studier 

 

Utförandet av den här studien har visat att det behövs någon sorts universell strategi för 

nationell riskbedömning, och för att det ska gå behöver fler länder utföra en 

riskbedömning på nationell nivå. I den här studien har jag studerat skillnaderna mellan 

den svenska och den danska nationella riskbedömningen. Analysen från den empiriska 

undersökningen påvisade att det förelåg en skillnad mellan länderna och att länderna kan 

lära sig en del av varandra inom området nationell riskbedömning. Den här typen av 

undersökning mellan den svenska och den danska nationella riskbedömningen har påvisat 

att det finns en forskningslucka mellan ländernas nationella riskbedömning. Således har 

den här studien försökt att fylla en del av det utrymmet.  

I och med att en universell strategi för nationell riskbedömning inte är 

möjlig idag, vore det intressant att undersöka flera länders riskbedömningar och se om 

det föreligger någon/några faktorer som påverkar utförandet av en nationell 

riskbedömning. Vidare vore det även intressant att se graden av 

myndigheters/organisationers auktoritet som påverkar utförandet av en nationell 

riskbedömning. Vilka är det som bestämmer riskområdena som skall ingå i en 

riskbedömning och vilka faktorer är det som påverkar identifieringsfasen av riskområden 

utifrån ett holistiskt synsätt. Dessa är bara några av de få frågor som rör frågan om 

fenomenet nationell riskbedömning. För att förstå fenomenet nationell nivå behövs det 

fler forskare och organisationer som har den kunskap om hur en effektiv, men även hur 

en välstrukturerad nationell riskbedömning ska se ut.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1.  Likheter mellan Sverige och Danmark 

 

  Sverige Danmark 

Statsskick   Konstitutionell 

monarki 

Konstitutionell monarki 

Medlemmar av 

Förenta 

nationerna (FN) 

 JA JA 

Sammanflätad 

kultur 

 JA JA 

Sekulariserat land   JA JA 

Medlemmar av 

Nordiska rådet 

 

 JA JA 

Demokratiskt land  JA JA 
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Bilaga 2. Sveriges och Danmarks nationella riskbedömningar 
 
Sverige 

1. Naturhändelser 

2. Smittsamma sjukdomar 

3. Utsläpp av farliga ämnen 

4. Kriminella handlingar 

5. Störningar i energiförsörjningen 

6. Störningar i kommunalteknisk försörjning 

7. Störningar i elektroniska kommunikationer 

Danmark 

1. Orkaner, starka stormar och stormfloder 

2. Kraftiga regn och skyfall 

3. Pandemi av influensa 

4. Djursjukdomar och zoonoser (smittämne hos djur) 

5. Transport olyckor 

6. Olyckor med farliga ämnen på land 

7. Föroreningar ute till havs 

8. Kärnkraftsolyckor 

9. Terrorhandlingar 

10. Cyberangrepp 
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