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Krisens kännetecken

 Extraordinär händelse

 Osäkerhet

 Ett hot mot viktiga värden och mål

 Medial uppmärksamhet



Typer av kriser

 Naturkatastrof

 Teknologisk olycka

 Konfrontationskris

 Omoraliskt / olagligt beteende 

 Anthropocene

 Människodriven

 Globala ekologiska / sociala processer 

 Gränsöverskridande effekter 



Typer av kriser

 Organisationsperspektiv

 Offer – inget ansvar – vanligt att skylla ifrån sig.

 Olycka – begränsat ansvar – vanligt att dämpa och lugna 

ner situationen.

 Avsiktlig – fullt ansvar – vanligt att be om ursäkt, 

kompensera drabbade, etc.

 Tidsperspektiv 

 Från plötslig till sakta växande



Krisens faser 

Se t ex Federal Emergency Management

Agency (1997)

• Efter

•Under• Innan

Mobiliseringsfas: 
Förbered och 
stärk resurser, 

minimera 
negativa effekter 

Responsfas: 
Skydda och 
lindra med 

åtgärder på kort 
och längre sikt

Återhämtnings-
fas: Utvärdera 

och skapa 
erfarenhetsåter-

föring

Förebyggande 
fas: Identifiera 
och agera på 

varningssignaler



Risk och kris i samspel

Risk

Crisis 



Risk och kris i samspel

 Objektiv risk – sannolikhet x magnitud

 Subjektiv risk – skillnader i riskperception

 Risk som social konstruktion – risk existerar som resultat av 

sociala, politiska processer 

 För att en risk ska existera, måste det finnas ett

relaterat skyddsvärt objekt

 Skyddsvärda objekt definieras av människor

 Det skyddsvärda och riskfyllda definieras relationellt

 Ansvaret för åtgärder definieras av människor



Krisens faser 

Se t ex Federal Emergency Management
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Kris – respons

Säkerhetiseringsspektrumet (securitization spectrum)

 Av-politiserad Politiserad Säkerhetiserad

Förhandling Förhandling

Buzan et al. (1998)



Kris – respons

 Avsedda effekter – oavsedda effekter

 Kontroll – frihet

 Makro – mikro (befolkningsnivå – enskilda fall)



Frågor och kommentarer?



Tack!

JOEL.RASMUSSEN@ORU.SE


