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Titel  

Att ta risken ur krisen 
– en textanalys av Krisberedskapsmyndighetens perspektiv på samhälle och säkerhet 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
Författaren analyserar i denna uppsats texter om kris, samhälle och säkerhet, vilka producerats och distribuerats 
med stöd från Krisberedskapsmyndigheten.  
 
Författaren problematiserar att hotet om potentiella, liksom farorna med förverkligade, kriser anses vara så 
överhängande att en särskild myndighet inrättas med syftet att stärka hela samhällets krisberedskap. 
Krisberedskapsmyndighetens arbete med samhällets säkerhet betraktas i uppsatsen som en form 
av riskhantering varmed riskerna med krisen ska lindras eller elimineras. Med ett diskursanalytiskt 
förhållningssätt till texterna och genom att använda governmentality-teorin söker författaren analysera hur 
myndigheten beskriver dagens samhälle och dess behov av vissa politiska åtgärder. En av 
Krisberedskapsmyndighetens centrala uppgifter är att bistå med kunskap och stöd för initierandet av privat- 
offentlig samverkan. Författaren beskriver och analyserar därför också vad texterna om samverkan mellan det 
offentliga och det privata innebär för förebyggande krisberedskap och samhällelig säkerhet. En viktig slutsats är att 
när en viss förståelse av samhälle, kris och säkerhet ges företräde på bekostnad av andra perspektiv, begränsas 
också de reella möjligheterna till alternativa sätt att skapa säkerhet. 
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Inledning 
Riskhantering och krisberedskap är frågor som de senaste åren har placerats högt upp på den 
politiska dagordningen, åtminstone i västvärlden. Politiker talar om hot mot samhällets 
grundläggande värden och att det är globala hot. Det talas om terror och om konsekvenser av 
klimatförändringar, det är finansiella kriser och miljökatastrofer. Behovet av att kartlägga de inre 
och yttre risker som västvärlden står inför i dag verkar vara större än på länge. Detta behov får 
sin näring ur en känsla av oförutsägbarhet; det är ett nytt samhälle med delvis nya risker som nu 
ska hanteras. Bland de hotfulla nyheterna i detta ”risksamhälle” märks de komplexa och sårbara 
tekniska infrastrukturer som möjliggör västvärldens sätt att leva.  
 
Samtidigt verkar effekterna av en kris för det som ses som samhällets viktigaste funktioner, 
såsom kreditsystem, el, telekommunikationer och annan storskalig infrastruktur, bli allt svårare att 
överblicka. De olika tekniska systemen är var för sig komplicerade skapelser och för att fungera 
väl är de ofta beroende av varandra. Många tekniska system är till exempel beroende av 
elsystemets funktion.  Analyserade som en helhet bildar tekniska system och deras fundamentala 
integration i människors vardag ett komplext, sociotekniskt samhällssystem. Oron, eller snarare 
osäkerheten inför vilka följderna blir när en del av denna sociotekniska väv fallerar ökar bland 
dem som arbetar med samhällssäkerhet. Oöverskådligheten verkar bli en risk i sig att söka 
motverka för företagsledningar och regeringar. 
 
I Sverige uppmanas kommuner, landsting och länsstyrelser att initiera och leda arbetet med att ta 
fram aktuella risk- och sårbarhetsanalyser som ett led i att öka samhällets beredskap mot kriser. 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) ger stöd åt alla som är involverade i detta arbete. Sverige har 
sedan juli 2002, då KBM installerades i den statliga organisationen, ”en ny struktur för 
krishantering som utgår från en helhetssyn på samhällets risker, sårbarhet och resurser”. 1  Denna 
formulering indikerar en önskan om ett bredare förhållningssätt till vad statens krisberedskap 
innebär. KBM ska anlägga ett helhetsperspektiv i sin uppgift att ge aktörer som kommuner och 
företag stöd i arbetet med att förebygga potentiella kriser och att hantera faktiska kriser. Detta har 
bland annat inneburit att KBM förespråkar en utvecklad samverkan mellan privata och offentliga 
aktörer, alltså myndigheter och näringsliv, kring krishantering och krisberedskap. I mars 2006 
kom en proposition från regeringen upp i riksdagen, en proposition som i mycket handlade om 
att aktualisera och vidareutveckla denna ”privat-offentliga samverkan” för krisberedskapens nya 
organisation. KBM har författat det underlag på vilket denna proposition vilar.2  

                                                 
1 Palmblad, Karin & Robert Wenemark. (2005). Riskbild Östergötland. Ekonomisk säkerhet. via www.e.lst.se (2006-04-20) 
2 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. via 
www.krisberedskapsmyndigheten.se (2006-05-18) 

http://www.e.lst.se/
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/
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KBM är en myndighet helt tillägnad kris och de risker för samhällets ordning som är förbundna 
med kris. För KBM blir så till synes disparata händelser som attentatet mot World Trade Center i 
september 2001, giftutsläppet vid tunnelbygget genom Hallandsåsen 1997, oroligheterna i 
samband med EU-toppmötet i Göteborg i juni 2001 och stormen Gudrun i södra Sverige i 
januari 2005 alla relevanta för analysen av det svenska samhällets generella krisberedskapsbehov. 
Det är risken inneboende i krisen, vilken blir relevant för KBM.  
 
Jag ser att KBM är både en idé och ett praktiskt politiskt projekt. Jag ser också att KBM kan 
studeras både som ett resultat av rådande omständigheter liksom det kan ses som en medskapare 
till framtida förutsättningar för och förväntningar på det säkra samhället. Behovet av denna 
myndighet och intresset för dess förverkligande är historiska fenomen, som härrör ur en process 
där både de materiella och de sociala förutsättningarna har betydelse. Till exempel är det inte 
svårt att se att det ökade privata ägandet av allmännyttiga verksamheter har betydelse för behovet 
av ett samarbete mellan det offentliga och det privata inom områden där det allmännas bästa 
uppenbart ignoreras.3  
 
Mitt inledande intresse för detta forskningsfält väcktes alltså av talet om att en ny organisation för 
samhällets krisberedskap ansågs nödvändig. Jag vill med denna uppsats problematisera att så vitt 
skilda händelser, som de ovan nämnda, alla ryms inom en och samma myndighets 
verksamhetsområde utan att det verkar konstigt. De forskningsfrågor som har initierat mitt arbete 
är: Vad är det som möjliggör Krisberedskapsmyndigheten? Vad innebär talet om en ny, utvecklad 
krisberedskap? Vad möjliggörs i sin tur av KBM? 
 

Empiriskt material 
Efter en genomgång av KBM:s verksamhetsområden via olika publikationer och länkar på dess 
hemsida, utkristalliserades två aspekter, två för mig intressanta karaktärsdrag, av denna 
myndighet. Det var för det första KBM:s omvärldsanalys och KBM:s roll i den övergripande 
samhällsutvecklingen och för det andra satsningen på privat-offentlig samverkan för förebyggande 
beredskap och samhällelig säkerhet (i fortsättningen förkortat till POS).  
 
För att kunna analysera dessa båda aspekter gjorde jag ett strategiskt urval av empiriskt material. 
Texter med relevans för KBM:s förhållande till samhället i stort fann jag i En utvecklad 
krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap och på KBM:s hemsida där 
jag kunde orientera mig genom att läsa bland annat dess verksamhetsidé och uppgifter. Förståelse 
för vad POS innebär inom KBM har jag, utöver vad som framkommer ur nämnda 
propositionsunderlag och på myndighetens hemsida, också erhållit genom att läsa tre skrifter i 

                                                 
3 Andersson, Jan Joel & Andreas Malm. (2005). Mind the gap! Hur bygger vi broar mellan stat och näringsliv i arbetet med 
krisberedskap? KBM:s temaserie 2005:8. s. 13 
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ämnet utgivna av KBM. Johanna Sandefeldt har på uppdrag av Näringslivsrådet på KBM 
författat en skrift, Samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv vid krishantering: En studie av kriser i 
Sverige 1993-2003, vilken vill beskriva och undersöka kriser i Sverige. Studien är koncentrerad 
kring hur samverkan mellan privat och offentlig sektor vid de olika kriserna uppfattades av 
aktörerna som varit inblandade.4  I skriften Mind the gap! Hur bygger vi broar mellan stat och näringsliv i 
arbetet med krisberedskap? menar författarna Jan Joel Andersson och Andreas Malm att ett 
samarbete som de kallar privatoffentligt partnerskap är en tänkbar lösning på problemet med att den 
kollektiva nyttan samhällets säkerhet inte tillfredsställs av nuvarande politisk-ekonomiska system.5 
De menar att statens resurser och kunskaper för krishantering har minskat till följd av 
privatiseringar och att marknadens krav på lägre kostnader inte uppmuntrar företag att satsa 
tillräckligt på förebyggande säkerhetsåtgärder. Martin Carlsson-Wall och Kalle Kraus, vilka skrivit 
Privat-offentlig samverkan: Från idé till fungerande praktik, vill ta idén om en samverkan mellan det 
privata och det offentliga ett steg längre genom att påpeka att det är dags välja lämplig strategi för 
dess implementering och tillväxt.6 Tanken är att båda sidor ska inse att det föreligger ett win-win-
tillfälle i denna samverkan. 
 

Disposition 
Uppsatsen är disponerad så att jag, efter förklaring av syfte, forskningsproblem och 
frågeställningar till det empiriska materialet, till att börja med redogör för några viktiga teoretiska 
och metodologiska utgångspunkter för mitt analytiska arbete. Jag söker under rubriken Den 
konstruerade krisberedskapen förklara det perspektiv ur vilket jag angriper frågan om samhällets 
säkerhet och förebyggande krisberedskap. Under Diskurs vill jag övergripligt förklara mitt 
förhållningssätt till analysen av det empiriska materialet.   
 
Risk är ett omstritt begrepp. Det är utgångspunkten för många samtida diskussioner om det 
västerländska samhällets riktning och om det moderna. Jag menar att teorin om risksamhället och 
den omfattande diskussion denna teori har medfört har betydelse för sättet att tänka kring 
samhällelig säkerhet. Rubriken Kris i risksamhället får på så vis betraktas som en kort utvikning där 
jag kopplar KBM:s perspektiv på krisberedskap till denna teori. 
 
Analysen av det empiriska materialet behandlas till att börja med under KBM om samhället, krisen 
och säkerheten. I diskussionen om KBM:s omvärldsanalys söker jag reda ut vilka utgångspunkter 
KBM:s texter har och vad de centrala begreppen betyder. Vidare söker jag vilken funktion de 

                                                 
4 Sandefeldt, Johanna. (2005). Samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv vid krishantering: En studie av kriser i Sverige 
1993-2003. KBM:s temaserie 2005:6. s. 11f 
5 Andersson & Malm. (2005). s. 13-18 
6 Carlsson-Wall, Martin & Kalle Kraus. (2006). Privat-offentlig samverkan. Från idé till fungerande praktik. KBM:s temaserie 
2006:2. s. 8f 
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fyller och vad det sammantaget innebär för politisk handling. KBM:s satsning på samarbete 
mellan stat och näringsliv för att skapa ett säkert samhälle undersöks under Privat-offentlig 
samverkan, varpå jag i avsnittet Om KBM:s pragmatiska hållning diskuterar myndighetens inställning 
till politiken för samhällelig säkerhet. Uppsatsen avslutas med ett försök till sammanfattning av de 
resonemang jag fört i de tidigare delarna.   
 

Syfte 
Min uppsats syftar till att analysera hur KBM menar att arbetet med den förebyggande, generella 
beredskapen för kris bör se ut, det arbete som går ut på att göra samhällslivet så motståndskraftigt 
att det ska kunna fortlöpa normalt även när något allvarligt har inträffat.7 Jag vill undersöka vad 
KBM uttrycker i sina texter om krisberedskapens framtida utformning och ur vilket perspektiv 
KBM skriver om samhällets säkerhet.  
 
En av KBM:s centrala uppgifter är att bistå med kunskap och stöd för initierandet av privat-
offentlig samverkan. Jag söker därför också beskriva och analysera vad KBM:s texter om privat-
offentlig samverkan innebär för förebyggande krisberedskap och samhällelig säkerhet på statlig 
nivå. 
  

Forskningsfrågor 
De forskningsfrågor som har initierat mitt arbete är: Vad är det som möjliggör 
Krisberedskapsmyndigheten? Vad innebär talet om en ny, utvecklad krisberedskap? Vad 
möjliggörs av KBM? 
 
Några mer specifika frågor jag ställt till mitt material är: Hur framställs samtiden av KBM? Hur 
legitimeras krisberedskapen? Vilka hot och risker identifieras? Vad innebär kris? Vad innebär 
säkerhet? 
 
De frågor som format kapitlet om privat-offentlig samverkan är: Varför är POS aktuell som 
modell för samhällets krisberedskap? Vilka pekas ut som subjekt i texterna om POS? Vilka 
formulerar problemen? Vem är experten, vem sitter inne med kunskapen? Vilken är den enskilda 
människans roll? 
 

Den konstruerade krisberedskapen  
Jag fann det givande för mitt syfte att förhålla mig till texter som uttryck för och medskapare i 
diskurser. I min analys av KBM:s texter anlägger jag därför ett diskursteoretiskt inspirerat 
                                                 
7 "Vad är en kris?”. via www.krisberedskapsmyndigheten.se/ krisberedskap/Vad är en kris? (2006-05-18) 

http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/
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perspektiv. Det är konstruerandet av uppfattningar om samhället, krisen och säkerheten som då 
hamnar i fokus.  
 
Jag utgår från att krisberedskap är en politisk uppfinning, liksom barndomen är en social 
konstruktion, båda i samhällsordningens tjänst.8 Att göra samhällslivet och dess ordning berett på 
kriser kan betraktas som en nytta i det allmännas tjänst, en kollektiv nytta. Jag ska skilja på den 
akuta livräddningens krishantering som står till tjänst i en direkt situation och den förebyggande 
beredskap som byggs upp kring bevarandet av samhällets funktioner. Det existerar inte någon 
skarp gräns dem emellan; många krisartade händelser drabbar människors liv och hälsa likafullt 
som samhällets ordning. Ifall staten inte kan erbjuda den räddningstjänst man förväntar sig är det 
en antagbar konsekvens att förtroendet för regeringens värderingar sjunker och att den 
samhälleliga ordningen störs.  
 
Jag utgår vidare från att vad som uppfattas som ett hot eller en risk och hur dessa ska behandlas, 
är under omdefiniering. Det råder ingen klarhet i vad begreppet risk ska fyllas med för innebörd. 
KBM är en ivrig deltagare i denna betydelseförhandling. Samma inställning har jag till den 
närliggande men inte helt överlappande frågan om hur säkerhet kan uppnås; denna fråga har inte 
heller ett helt givet svar. Kampen om att få bestämma riskens och säkerhetens respektive natur 
har avgörande politiska konsekvenser.9  
     
En hypotes är att det omorganiserade och delvis omvärderade beredskapssystem Sverige har 
sedan 2002 framför allt uppmärksammar vikten av att skydda regerandets mekanismer, 
förtroendet, tilliten. Det manifesta målet är samhällets säkerhet, det socialas ordning. I denna 
strävan blir skyddet och bevarandet av kunskapsproduktionens praktiker av största vikt. (Det är 
inte längre bara den lede fi som hotar utan också det allmännas kaos) Jag ämnar diskutera detta 
perspektiv ur vilket krisberedskapens politik uppfattas som strategier för att kontrollera 
människor. Texterna ses då som uttryck för en diskursordning. De betydelser som texterna bär 
syftar till att bevara rådande diskurs- och samhällsordning genom att bestämma vilka sätt att tolka 
verkligheten på som är giltiga.10  
 
Martin Hultman har gjort en översikt av olika sätt att förstå risk.11 Han pekar på att det är viktigt 
att vara medveten om de olika kunskapsperspektiv som kan uttryckas i diskussionen om risk i 
samhället. Det är inte bara sakfrågan kring en specifik risk som står på spel i användningen av 
riskbegreppet; när begreppet fylls med olika betydelser blir konsekvenserna för själva 
                                                 
8 Jackson, Stevi & Sue Scott. “Risk anxiety and the social construction of childhood” i Lupton, Deborah (red). 
(2000). Risk and sociocultural theory: new directions and perspectives. Cambridge: University Press. 
9 Summerton, Jane & Boel Berner. (red.) (2003). Constructing risk and safety in technological practice. London: Routledge. s. 
3 
10 Fairclough, Norman. (2000). Discourse and social change. Cambridge: Polity Press. s. 86ff 
11 Hultman, Martin. (2003). Att förstå risker. En översikt av olika kunskapsperspektiv. KBM:s forskningsserie nr 8 
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riskhanteringen helt olika. Om vi tar kärnkraftsfrågan som ett exempel kan vi se att det som 
Hultman kallar det ”ekologiska riskperspektivet” skulle uppfatta riskerna på ett helt annat sätt än 
vad en förståelse utifrån de tekniska aspekter som ”ingenjörsperspektivet” fokuserar skulle göra.12 
Valet av perspektiv, det vill säga anammandet av en uppsättning grundantaganden, har stor 
betydelse för vad säkerhet och beredskap för kris innebär i praktiken. 
 
Mitt eget tänkande kring risk, kris och samhälle hämtar näring från ett sätt att tolka riskhantering, 
vari jag inkluderar förebyggande krisberedskap, såsom en manifestation av ett visst 
kunskapsperspektiv. Utifrån detta sätt att se på verkligheten är människors handlingar och sätt att 
tänka och uttrycka sig aldrig oberoende av de dominerande diskurserna i samhället.13 Det är ett 
sätt att kritisera det nyliberala samhället, men samtidigt lägga maktproduktionens ursprung i det 
vardagliga interagerandet mellan människor i samhället. Det sätt på vilket de styrande anser att 
hotet med en kris måste hanteras och förebyggas avgör också till viss del vilket 
kunskapsperspektiv som framledes kommer att bestämma hur samhället kan tänkas och vad som 
är relevant kunskap. Därför ligger intresset inte i att undersöka riskens natur utan fastmer i att 
analysera hur diskurser, expertkunskaper och institutioner förtjänstfullt gör risken verklig genom 
att göra den påtaglig och mätbar.14 Hultman kallar detta för governmentalityperspektivet.   
 
Jag uppfattar att governmentalityperspektivet kan hjälpa samhällsforskare att förstå hur och 
varför det ekonomiska perspektivet eller den neoliberala logiken i allt större utsträckning formar 
människors sätt att leva.15  
 
Jag menar att KBM:s texter, utöver att förklara vad skydd av samhället generellt innebär på denna 
plats vid denna tidpunkt i historien, också kan visa hur konsten att styra ett samhälle organiseras 
kring koncepten risk och kris. 
 

Kris i risksamhället 
När de negativa konsekvenserna av det moderna samhällets tekniska utveckling blir allt synligare 
och svårare att ignorera såsom acceptabla nödvändigheter, har krisberedskap och riskhantering 
blivit aktuell som fråga även för sociologisk forskning. Det finns övergripande sätt att göra teori 
av riskbegreppet, framarbetade och diskuterade av bland andra Ulrich Beck. 
 

                                                 
12 Hultman. (2003) s. 25ff och s. 37ff 
13 Foucault, Michel. (1993) Diskursens ordning. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag symposium. 
14 Lupton, Deborah (red). (2000). Risk and sociocultural theory: new directions and perspectives. Cambridge: University Press. 
s. 6 
15 Se exempelvis Dean, Mitchell. ”Risk, calculable and incalculable”. i Lupton, Deborah (red). (2000).  
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Teknologi och dess förhållande till risker för människa och miljö har förvisso länge varit 
utgångspunkter för sociologiska teorier men då mest som mer eller mindre sammankopplade 
teman.16 Det nya med Beck är att risk i sig är begreppet varur teorin springer. Ett av argumenten i 
hans omdiskuterade verk Risk society är att klassamhället avtar som samhällsorganiserande princip. 
Detta sker i takt med att industrisamhällets globala produktion och distribution av risker, vilka 
drabbar alla oavsett klass, får större betydelse för hur samhället uppfattas och konstrueras. 
 
I Becks teoribygge är risk alltså det viktigaste karaktärsdraget i dagens samhälle.17 Han menar att 
modernisering är en process som inte avstannade i och med välfärdssamhällets framväxt. Han 
beskriver hur välfärdssamhällets vision om en jämlik fördelning av knappa resurser övergår i en 
risksamhällets vision om säkerhet. Något platt uttryckt skulle jag kunna säga att Beck menar att 
dagens samhälle gör välfärdspolitiken till en fråga om krisberedskap. Han skriver:18 

Katastrofer beror inte på misstag, utan på de system som förvandlar de mänskliga misstagen till 
ofattbart destruktiva krafter. 

Jag ser Becks teori om risksamhället som en kritik mot industrisamhällets ingenjörsmässiga 
perspektiv på risk, en kritik mot dess besatthet av att göra allting mätbart och därmed 
kontrollerbart.19 Han utvecklar detta till att bli ett argument för att vitalisera det moderna 
projektet: 20  

Modellen för den västliga moderniteten – den där ’occidentala’ blandningen av kapitalism, 
demokrati, rättsstat och nationell, vilket alltid också betyder militär, suveränitet – är föråldrad 
och måste omförhandlas och omprojekteras. 

Den moderna krisberedskapen behöver, om jag tolkar honom rätt, om-moderniseras; den 
behöver omförhandlas i forum av ifrågasättande kritiker, men också tilldelas reflexivt genererade 
kategorier och värderingar. Jag ser tendenser i KBM:s texter av vad Beck skulle kalla reflexiv 
politik. Risker och kriser erkänns som oförutsebara. Samhället kanske inte kan säkras genom 
social ingenjörskonst, politiken behöver förståelse för sociala processer för att kunna möta de 
verkliga risker som det identifierat nya samhället oupphörligen och oundvikligen producerar. Så 
som privat-offentlig samverkan beskrivs av KBM, kan det sägas vara ett steg i den riktningen.  
 
POS må utgöra ett steg i riktning mot den reflexiva politiken i en annan modernitet, men dessa 
forum för samarbete mellan det privata och det offentliga kommer också att vara en instans som 
producerar kunskap till politisk handling. Om de främjar ett ojämlikt samhälle kommer de inte att 

                                                 
16 Draper, Elaine. ”Risk, society, and social theory” i Featured essays. University of Southern California. 
17 Beck, Ulrich. (1992). Risksamhället. På väg mot en annan modernitet. London: Sage. 
18 Ibid. s. 13 
19 Ett exempel på hur ingenjörsperspektivet uttrycker sig i en tid när det ekonomiska perspektivet får allt större 
genomslag är Grimwall, Göran. Per Jacobsson & Torbjörn Thedéen (red). (1998). Risker i tekniska system. 
Oskarshamn: Utbildningsradion. Se också Hultman. (2003) s. 25ff för kommentarer av detta perspektiv. 
20 Beck. (1995). Att uppfinna det politiska. Göteborg: Daidalos. s. 17  
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främja säkerheten.21 Beck menar att samhället har allt att vinna på att de som har makten utnyttjar 
sin ställning för att anamma ekologins påbjudna moral. Via de propagandakanaler som 
tillhandahålls borde denna moral fås att bli vägledande i all samhällelig produktion och 
konsumtion. Det är en antirevolutionär hållning Beck intar. Han skriver mycket riktigt att: 22

Det handlar om en kategoriomvandling av det politiska, medan institutioner förblir konstanta 
och makteliter intakta och inte byts ut. 

Han utvecklar senare detta till att bli en fråga om vilken motmodernitet vi ska främja. Människor 
klarar nämligen, enligt honom, inte hur mycket ifrågasättande och upplösning som helst utan vill 
lita till något som är av rigid natur, något transcendent.23 Jag ser att i Becks teori görs politikens 
konst till det fundamentala problemet istället för orättvis fördelning av ägande, kapital och 
levnadsresurser. På så vis utgör, enligt Beck, riskhantering och beredskap för kris pudelns kärna 
snarare än skapandet av samhällets säkerhet genom jämlika levnadsvillkor. 
 

Diskurs  
Diskurs är ett begrepp som används för att teoretiskt få en möjlighet att förklara sociala 
processers förhållande till de meningar eller betydelser som reproduceras, förändras och skapas 
av texter. Texter ska här förstås i vid mening såsom innefattande både talad och skriven 
kommunikation och information. 
 
Diskursanalysen är för mig framför allt ett förhållningssätt till de empiriska texter jag arbetar med.  
Diskurser uttrycker, exempelvis genom metaforer, vad som är möjligt att tala om.24 Den helt 
nödvändiga egenskapen hos en diskurs är produktionen av betydelser och sanningar. Det är 
viktigt att uppmärksamma att diskursanalys också handlar om maktanalys. Genom att diskursen 
bestämmer vad som överhuvudtaget är relevant och möjligt att formulera i en mening av 
betydelse blir vissa sociala förhållanden och strukturer naturaliserade på bekostnad av andra. På 
så vis är diskursen mäktig att bestämma förutsättningarna för mänsklig samvaro vid en given 
tidpunkt. 
 
Den diskursanalytiska ansatsen medför ett dialektiskt förhållningssätt till själva språket.25 Språket 
både skapar och skapas av totaliteten av de förhållanden som finns för handen. Språkliga uttryck 
är en förutsättning för - samtidigt som de rekonstruerar och förnyar - det sociala. Språk ska inte 
betraktas som något som enbart utgår från och konstituerar individen, icke förty kan språket 
sägas vara bestämt enbart av situationsbundna reflexer; med det diskursanalytiska rastret för 

                                                 
21 Draper, Elaine. ”Risk, society, and social theory” i Featured essays. University of Southern California. 
22 Beck. (1995) s. 139 
23 Beck. (1995) s. 129 
24 Fairclough. (2000) s. 194f 
25 Ibid. s. 63ff 
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ögonen blir språket en social praktik. Olika sociala praktiker skapar och skapas av olika diskurser. 
De språkliga uttrycken i text och tal blir då sätt att representera, och agera inom, en viss diskurs 
och i förhållande till andra diskurser. Sättet att använda språket är situationsbundet, vilket innebär 
att det bara finns ett visst antal utsagor som kan uppfattas som meningsfulla vid en given 
tidpunkt. Diskurser producerar maktförhållanden (och vice versa) i och med att tecken i texter – 
vilka ju är att betrakta som sociala händelser – ges en viss mening, ett visst innehåll och en viss 
position på ett sätt som inbjuder till att betrakta den totala språkliga och sociala strukturen som 
vore den sann och oföränderlig. 
 
Norman Fairclough menar att det institutionaliserade ramverket av normer, konventioner, 
klassförhållanden och andra sociala förhållanden bestämmer strukturerna för de diskursiva 
händelserna och praktikerna.26 Diskursordningen skapas och begränsas alltså av sociala 
strukturer. Men fullt så deterministiskt är inte hans sätt att se på samhällets ordning. Det är också, 
enligt honom, viktigt att förstå de konstituerande och förändrande funktionerna hos själva 
diskursen. En viss diskurs eller diskursiv praktik kan på så vis sägas ge uttryck för social identitet 
(på mikronivå), sociala relationer (på mesonivå) och för ideologi (på makronivå). För att undvika 
att lägga alltför stor vikt vid det relativistiska, alltså att det sociala skapas inom och genom 
individernas diskursiva praktiker, och samtidigt undkomma det deterministiska i att diskursen 
skulle vara helt socialt betingad, vill den kritiska diskursanalysen visa hur identiteter, relationer 
och institutioner kan konstitueras och förändras inom och via diskurser i en dialektisk process 
med sociala och materiella strukturer.   
 
Fairclough tillhandahåller en rad metodologiska verktyg för arbetet med en diskursanalys av en 
text.27 För att få möjlighet att svara på de frågor som arbetet ställer till empirin kommer jag i 
analysen att vara uppmärksam på betydelser av nyckelord, liksom på metaforer och 
interdiskursivitet, vilka indikerar en viss förförståelse. Vad innebär exempelvis ordet helhetssyn 
hos KBM:s texter om skapande av säkerhet - ges det samma innebörd som i den ekologiska 
diskursen? Om KBM använder sig av en metafor om det nya, förändrade samhället i sin 
omvärldsanalys - hur ska vi tolka det? 
 
Diskursanalytiska studier av hur verkligheten bestäms eller representeras i text och tal (det 
lingvistiska) fyller alltså det dubbla syftet att maktförhållanden kritiseras samtidigt som det 
tydliggörs att de premisser varpå makten vilar till stor del är diskursiva, alltså är de socialt 
konstruerade och därmed politiska och uppenbart påverkbara. Fairclough talar om diskursiv 
kreativitet för att kunna begreppsliggöra det moment av förändring som innesluts i teorin. Det 
finns dock i Faircloughs teori praktiker som är icke-diskursiva. Dessa praktikers orsaker står att 

                                                 
26 Fairclough. (2000).  
27 Ibid. s. 231ff 
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finna i materiella, historiebundna och ekonomiska förhållanden.28 Därmed behöver, enligt 
Fairclough, analysen av verkligheten ibland använda sig av andra teoretiska premisser än de som 
ryms i teorin om diskurser. För att fördjupa förståelsen för diskursordningens orsaker och verkan 
i den vidare analysen krävs alltså en annan teori (eller flera). Ett konkret exempel är att den 
samverkan, som KBM förespråkar ska komma till stånd mellan näringslivet och det offentliga, 
inte bara ska analyseras som en diskurs utan dessutom bör analysen relatera till materiella 
förhållanden. Att de stora privatägda energibolagen nu får tillfälle att vara med och skapa 
krisberedskapens diskurs och påverka politiken för samhällelig säkerhet ska relateras till att de 
äger lejonparten av energiproduktionen. Att energiproduktionen är storskalig och inte småskalig 
är också, enligt mig, en sådan institutionaliserad materiell omständighet som inte kan kritiseras, 
eller åtminstone inte förändras, om det betraktades som en diskurs och inget annat. 
  
I Faircloughs teori ges diskursordningen en central betydelse för samhällsordningen, men han 
framhåller den dialektiska processen med avseende på förhållandet mellan textbaserade diskurser, 
diskursiva praktiker och övergripande sociala praktiker.29 Han menar alltså att en teori om social 
förändring måste inbegripa andra perspektiv än det diskursteoretiska, i vilket alla sociala fenomen 
är diskursivt konstruerade. För exempelvis Ernesto Laclau och Chantal Mouffe äger inga 
fenomen eller förhållanden, vare sig materiella eller ideologiska, verklighet annat än som 
diskursiva uttryck. Utifrån denna teori ska alla delar av verkligheten betraktas som mer eller 
mindre kontingenta eller flytande; allt i samhället kunde ha sett annorlunda ut.30. På så vis menar 
de att till exempel de materiella förhållandena i ett samhälle inte är bestämda av en abstrakt 
produktionslogik, utan av konkreta politiska processer.31 Om jag alltså betraktade alla sociala 
fenomen som diskursiva uttryck menar Laclau och Mouffe att jag skulle få ett sätt att närma mig 
maktförhållanden som är konstruktivt i en teori för social förändring,32 eftersom det 
förhållningssättet vill tydliggöra att eventuella hegemoniska ordningar, såsom den teknologiska 
diskursens dominans inom riskfältet,33 i grunden bygger på sätt att tänka. Att vissa 
(miss)förhållanden verkar vara permanenta förklaras av att ju mindre ifrågasatt ett begrepps eller 
en strukturs betydelse är, desto mer betraktas – eller snarare ickebetraktas - begreppet som något 
objektivt oföränderligt. 
 
Jag har i denna uppsats inte tänkt söka teoretisk klarhet i denna diskussion om företräde för 
”ekonomins primat” eller ”politikens primat”. Jag uppfattar inte att de två teorierna skiljer sig åt 
när det gäller nödvändigheten av att göra en analys av diskursen med syftet att visa dess karaktär 

                                                 
28 Fairclough. (2000). s. 71f 
29 Ibid. s. 63-100 
30 Winther Jörgensen, Marianne & Louise Phillips. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 
s.62f 
31 Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe. (1997). Demokrati og hegemoni. Köpenhamn: Akademisk forlag 
32 Winther Jörgensen. (2000) s. 40 
33 Hultman. (2003). 
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av ”common sense” eller ideologi. En teori som vill social förändring har stor nytta av att 
betrakta risk och kris som kulturella konstruktioner; vare de ursprunget till sociala handlingar, 
eller betingade av andra sociala konstruktioner, eller en konsekvens av reella politisk-ekonomiska 
förhållanden.  
 
Den förebyggande krisberedskapen och skapandet av samhällelig säkerhet är en aktuell fråga på 
den politiska dagordningen. Det är möjligt att analysera hur olika diskurser kämpar om privilegiet 
att få beskriva verkligheten inom denna domän.34 Betydelsebildningen, alltså den sociala 
processen att beskriva verkligheten, går ut på att fixera betydelser som om det fanns en bestämd 
relation och fasta positioner för språkets tecken. Kampen mellan olika diskurser blir möjlig 
genom det att centrala moment, vilka förut tagits för givna, nu kan ifrågasättas och bli mer 
flytande med avseende på betydelser. Dessa begrepp övergår, om vi talar med Laclau och 
Mouffe, från att vara (skenbart) objektiva till att bli politiska.35 Risk är ett exempel på ett sådant 
begrepp om vars betydelse en rad olika diskurser kämpar.36 Definitionen av en risk och 
problemen som tillskrivs denna risk har naturligtvis direkt koppling till politiken för samhällelig 
säkerhet. Det sätt att tänka som KBM anammar, producerar och distribuerar under sina första år 
som myndighet kommer att ha stor betydelse för institutionaliserandet av krisberedskapens och 
samhällssäkerhetens nya organisation.  
 

KBM om samhället, krisen och säkerheten 
Anledningen till att en myndighet som KBM skapades just här och just nu är en fråga som får 
olika svar beroende på vilket perspektiv den som försöker svara har. En realist skulle peka på att 
vi de facto lever i en värld som producerar fler risker och hot än någonsin förr i modern tid och 
att det är fullt naturligt att politiken formas som ett svar på den ökade sårbarheten dagens 
samhälle uppvisar. Ett mer socialkonstruktionistiskt influerat svar skulle framhålla betydelsen av 
de sociala förhållanden som råder. Risk och kris uppfattas ur detta förhållningssätt till 
verkligheten mer eller mindre som konstruktioner beroende av subjektiva uppfattningar och 
sociala förhållanden. Att kris aktualiseras som politiskt ämne skulle då uppfattas som ett led i en 
social process snarare än ett svar på objektivt fastställda risker.    
 
Jag utgår från att de kurser och skrifter KBM producerar, tillhandahåller och förmedlar bidrar till 
att forma en diskurs specifik för krisberedskapen och säkrandet av samhället. Jag tänker inte 
försöka uttömma vad en eventuell sådan diskurs innebär, men jag ska försöka tolka 
konsekvenserna av den verklighetsbeskrivning som kommer till uttryck i KBM:s texter. 
 
                                                 
34 Winther Jörgensen. (2000) s. 138 och Fairclough. (2000) s. 64 
35 Winther Jörgensen. (2000) s. 38f 
36 Hultman. (2003) 
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Som jag har uppfattat det, inrättades KBM för att täcka behovet av en instans som kunde ta ett 
övergripande ansvar när det gäller samordnandet av den akuta krishanteringen, liksom av det 
förberedande arbetet med generell krisberedskap. Följande finns att läsa om KBM:s 
verksamhetsidé: 37

Krisberedskapsmyndigheten samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska 
samhället. Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer 
minskar vi samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser.  

Det operativa ansvaret för själva hanteringen av kriser tas inte över på något sätt av KBM, det är 
fortfarande till exempel Räddningstjänsten, Försvaret och länsstyrelserna som ska axla 
ledarrollerna vid skarpt läge. I sin roll som rådgivande samordnare ska KBM inte heller ställas till 
ansvar om det visade sig att någon myndighet eller något företag faktiskt inte har fungerande 
beredskap för olyckor, störningar och kriser.38 KBM arbetar för att ”tydliggöra” 
ansvarsfördelningen. KBM finns också till för att ”förmedla” och ”bygga upp” kunskap.  
 
KBM ska dock fylla ännu ett viktigt syfte för att kunna fullgöra sin uppgift att säkra samhället. 
Johanna Sandefeldt lyfter i sin skrift Samverkan mellan offentlig sektor och näringslivet fram denna 
regeringens intention med att inrätta KBM: 39

Regeringen bedömer därför att det inom för samhället viktiga områden måste skapas en 
strukturerad samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv. Om så inte sker kommer vår 
förmåga att förebygga och hantera kriser aldrig att bli så bra som det är nödvändigt.  

Citatet är hämtat från en regeringsproposition år 2001. KBM inrättades alltså i juli 2002 med ett 
särskilt ansvar för att utveckla denna tanke om privat-offentlig samverkan inom 
krisberedskapssystemet. 
 

Verkligheten enligt KBM 
De riskanalyser, som KBM:s förespråkade samarbete mellan det offentliga och det privata vilar 
på, innebär att omvärldens och det egna samhällets risker och hot ses ur ett visst perspektiv. Jag 
vill påpeka att jag under läsningen av propositionsunderlaget koncentrerat mig på den analys och 
de perspektiv, vilka KBM använder för att motivera och förklara sitt stöd för förebyggande och 
säkerhetsinriktat arbete, i synnerhet med avseende på privat-offentlig samverkan.  
 
KBM identifierar ”generella utvecklingstendenser i samhället” i propositionsunderlaget.40 Dessa 
tendenser presenteras som drivkrafter i samhällsutvecklingen, de utgör alltså inte något problem 
som KBM ska ta ställning till i sig. De erkänns ändå som signifikativa för det moderna samhället 

                                                 
37 ”KBM:s verksamhetsidé”. via www.krisberedskapsmyndigheten.se /Om KBM / (2006-05-14) 
38 ”KBM:s uppgifter”. via www.krisberedskapsmyndigheten.se /Om KBM / (2006-05-18) 
39 ”Samhällets säkerhet och beredskap”. Regeringsproposition. 2001/02:158. s. 11 i Sandefeldt. (2005). s. 10 
40 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 13ff 

http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/
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och som svåröverskådliga riskproducenter, vilket förvisso är ett steg mot en mer reflexiv hållning 
visavi tanken om den ständigt förbättrade och förbättrande teknologin. Det kan vara en effekt av 
den mycket omfattande inverkan teorin om risksamhället har haft på samhällsforskningen. Beck 
menar att:41  

[T]he relationship of security to the hazards and problems produced by it […] exceed the bases of 
societal conceptions of security. As a result, they are, in so far as there is awareness of them, likely to 
upset the basic assumptions of the previously existing social order. This is true for all sectors 
of society – such as business, the law, academia – but becomes a problem above all in the area 
of political activity and decisionmaking. 

KBM har åtminstone delvis tagit till sig att dagens samhälle är ett risk- och tvivelproducerande 
samhälle. Med avseende på vilka allvarliga kriser som kan drabba oss, skriver KBM att vår 
”fantasi räcker inte till för att ge en fullständig bild inom detta område”.42  
 
KBM drar på diskursen eller diskurserna om en tilltagande globalisering. De aspekter av 
globaliseringen som tas upp har föga förvånande med nya hot och risker att göra. För det första 
är den sociala globaliseringen, det att människor är mer av resande kosmopoliter, farlig till 
exempel för det att smitta sprids fortare. För det andra identifieras den nya ekonomin som 
hotfull, exempelvis kan konkurser hos dominerande utländska företag ge funktionsstopp i det 
svenska samhället. Vidare konstateras att den snabba teknikutvecklingen leder till ökad sårbarhet på 
grund av samhällets beroende av den.  
 
Sist, men inte minst viktigt för min analys, förklarar KBM att samhällsviktiga funktioner och 
verksamheter är beroende av stora tekniska system. Det är så att:43

Den verksamhet och de system som omfattas av de samhällsviktiga funktionerna blivit allt 
svårare att skydda. Detta eftersom särskilt infrastruktursystemen generellt sett präglas av 
tilltagande komplexitet och föränderlighet. Systemen tenderar att bli alltmer storskaliga och 
komplexa.  

De stora tekniska systemen, som samhällets säkerhet är beroende av, ingår i de avreglerade 
marknaderna. Till exempel är många infrastrukturella tjänster numera beroende av privata 
aktörer. Denna omständighet nämns i omvärldsanalysen som en risk genom det att 
”konkurrensförhållanden och lönsamhetskrav minskat företagens möjligheter att ta på sig 
åtaganden som inte kan motiveras företagsekonomiskt”.44   
 
När KBM så summerar riskanalysen av dagens verklighet är det beroendeförhållanden som sätts i 
fokus:45

                                                 
41 Beck, Ulrich. ”Risk society and the provident state” i Lash, Scott, Bronislaw Szerszinsky & Brian Wynne (red). 
(1996). Risk, environment and modernity. Towards a new technology. London: Sage. s. 29 
42 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 13 
43 Ibid. s. 15 
44 Ibid. s. 15 
45 Ibid. s. 15 
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Exemplen ovan visar att beroendeförhållanden mellan olika verksamheter i samhället har en 
tendens att förstärkas och bli alltmer komplexa och svåröverskådliga. Det är därför inte möjligt 
att korrekt värdera hot och risker på samhällsnivå utan att ta hänsyn till dessa kritiska 
beroendeförhållanden. Identifiering av sådana beroendeförhållanden kan också göra det lättare 
att förebygga eller mildra effekterna av händelser som kan leda till allvarliga kriser i samhället. 

Jag tolkar det som att den svenska regeringen identifierar krisens ständiga potentialitet som ett 
utmärkande drag hos det västerländska samhället. Om vi ser det nya krisberedskapssystemet som 
en manifestation av en initierad uppfattning om verkligheten, kan vi också konstatera att andra 
sätt att tolka verkligheten har fått stryka på foten, de har degraderats som alternativa 
förklaringsmodeller. Krisen naturaliseras, åtminstone delvis, som ett i samhället inneboende 
element, genom den övergripande diskursen om västvärldens tillstånd.46

 
Utifrån denna analys finner KBM att organisationen för samhällets säkerhet kräver helhetsperspektiv 
och samverkan. I direkt anslutning till omvärldsanalysen finner KBM också en risk för själva 
krisberedskapen:47

En generell risk för samhällets krisberedskap är stuprörstänkande och brist på samverkan över 
myndighets- och sektorsgränser. Detta kan leda till svårigheter att upptäcka, förebygga och 
hantera hot och risker som kan få allvarliga konsekvenser för samhället. Därför är det 
nödvändigt att analysera hot och risker ur ett helhetsperspektiv.    

Men vad innebär då begrepp som samverkan och helhetsperspektiv? Vartåt syftar de för 
politikens utformning? Nu beger jag mig in en närmare granskning av några av de begrepp, 
utgångspunkter och metaforer, som KBM:s propositionsunderlag innehåller.  
 

Om det nya: risken med krisen 
KBM beskriver alltså i sitt underlag till propositionen om en utvecklad krisberedskap de generella 
utvecklingstendenser som föranleder att samhället ska betraktas på ett nytt sätt. KBM påpekar också 
att redovisade hot och risker inte kan ”ses lösryckta ur sitt sammanhang utan måste ställas i 
förhållande till det samhälle som vi verkar i”.48 KBM hänvisar till två titlar från 
försvarsberedningen: Försvar för en ny tid och Säkrare grannskap – osäker värld och till den 
egenproducerade Nya villkor för samhällets krisberedskap. Det har skett en förändring, det syns redan 
av titlarna. Det övergripande budskapet är att en militär invasion av Sverige är mindre trolig och 
att tiden som nu är över oss har nya osäkerheter att få grepp om.  
 
Att KBM i detta underlag ändå drar på diskursen om det nationella är inte konstigt, myndigheten 
hämtar ju sin uppgift och sitt existensberättigande från nationalstaten (och dess demokratiska 
system). Den delen som behandlar ”antagonistiska hot och risker” är utmärkande i detta 
                                                 
46 Jag tänker att tanken om kris nu jämställs tanken om det ständiga framsteget. Detta är vad det reflexiva hos KBM 
består av. 
47 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 15 
48 Ibid. s. 13  
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avseende.49 Jag kommenterar inte denna utgångspunkt mer än att talet om antagonistiska hot, sett 
ur ett diskursanalytiskt perspektiv, fungerar som ett stöd för uppfattningen om att nationalstaten 
Sverige faktiskt existerar territoriellt och att militärt försvar av vår suveränitet fortfarande krävs. 
KBM drar på den nationella diskursen i talet om hotet från terrorismen, det är ett nytt krig och en 
ny fiendebild som konstrueras för att förverkliga nationens behov av bevarande.  
 
Jag menar likväl att majoriteten av de uttryck, som förmedlar en oro för samhällets sårbarhet, 
hämtar mening främst från tanken om en föränderlig och osäker värld, i vilken samhällets 
normala värderingar – vår nation och vår demokrati - står på spel snarare än riket Sverige. Om den 
gamla krisberedskapen hade till uppgift att säkra statens grundläggande funktioner, syftar den nya 
krisberedskapen till att det svenska samhället ska vara robust. Det innebär, enligt mig, att KBM i 
sitt säkerhetsarbete jobbar för att skapa en värderingsstark nation snarare än en välfärdsstark stat. 
Att upprätthålla samhällets säkerhet är dock en betydligt mer vidsträckt uppgift än att tillse 
statens säkerhet.50  
 
Hur som helst får vi i sammanfattningen som inleder propositionsunderlaget veta att: 51   

De hot och risker samhället står inför idag är komplexa. För att kunna hantera dem krävs att 
krishanteringssystemet har en generell förmåga att möta uppkomna kriser.  

Dessa två meningar uttrycker rätt klart det som KBM utgår från i alla resonemang de för om 
krisberedskapens förebyggande, framtidssyftande utformning av samhällelig säkerhet. Det är att 
samhället är komplext och att KBM därför ska söka forma en organisation vars åtgärder 
garanterar ”en kontinuitet genom hela hotskalan från vardagsolyckor till allvarliga kriser och 
krig.”52

 
Begreppet kris innebär för KBM ”händelser som kan störa samhällets funktion eller äventyra 
befolkningens livsbetingelser”.53 Myndigheten menar att:54

 […] vi måste kunna fortsätta leva så normalt som möjligt även om vårt samhälle är hotat. 
Misslyckas de ansvariga med att lindra effekterna av en kris kan allmänheten förlora 
förtroendet för landets regering och för myndigheterna. Det kan i sin tur hota den nationella 
säkerheten och vår demokrati. 

Den helt grundläggande premissen är alltså bibehållandet av befolkningens livsbetingelser och av 
förtroendet för samhällets funktioner och värderingar. Det är riskerna med krisen som här anses 

                                                 
49 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 19 och bil. 1 
50 Anshelm, Jonas, Per Gyberg & Martin Hultman. (2006). Samhället, tekniken och säkerheten. En förstudie. Arbetsnotat nr 
292. Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet. ISSN 1101-1289. s. 7  
51 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 6 
52 Ibid. s. 7 
53 ”Vad är en kris?”. via www.krisberedskapsmyndigheten.se /Om KBM / (2006-05-18) 
54 ”Vad är en kris?”. via www.krisberedskapsmyndigheten.se /Om KBM / (2006-05-18) 

http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/
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vara problemet. Vår demokrati, vårt sätt att styra samhällets funktioner och befolkningen verkar 
lika skyddsvärda som människors liv.  
 
En annan viktig utgångspunkt eller omvärldsanalytisk kunskap för KBM:s verksamhet är att vi 
”lever i ett allt mer högteknologiskt och sårbart samhälle där till synes små tekniska problem kan 
få ödesdigra konsekvenser”.55 Det är så att tekniska system, i och med att samhällets funktion är 
beroende av dessa, identifieras som samhällets generator med avseende på det normala livet.  
 
Tanken om att dagens samhälle är beroende av tekniska system upprepas ofta i KBM:s texter. 
Förut kanske det hette att det behövdes expertkunskap för att kunna förstå den komplicerade 
tekniken och dess risker. Nu är de komplicerade tekniska systemen också komplexa. Ordet 
komplex används mycket flitigt under rubriken Hot och risker i samhället i KBM:s 
propositionsunderlag. KBM menar att:56  

De hot och risker som finns idag är komplexa och samhället måste kunna hantera dem tvärs 
över sektorgränserna.  

Adjektivet komplex betyder sammansatt, substantivet komplex betyder sammanhängande 
helhet.57 KBM använder ordet komplex oftast tillsammans med något annat ord. Under just ovan 
nämnda rubrik återfinns bland annat följande exempel där utvecklingen hos samhället, främst 
med avseende på tekniska system, förklaras med hjälp av samma ord eller metafor. KBM skriver: 
”komplexa och svåröverskådliga” om tilltagande ”beroendeförhållanden mellan olika 
verksamheter i samhället”; ”storskaliga och komplexa” om tekniska system; samt att ”komplexitet 
och föränderlighet” präglar infrastruktursystemen.58  
 
I sin logiska rörelse mot helhetsperspektivets samverkan mellan det offentliga och näringslivet 
uppfattar KBM att de ”starka beroenden som finns mellan olika delar av den tekniska 
infrastrukturen” i sig innebär allvarliga hot.59 KBM menar att:60   

Tekniska kollapser kan inträffa i viktiga el-, tele- och IT-system och få mycket allvarliga 
konsekvenser till följd av att systemen är komplexa och beroende av varandra. 

Detta förhållande nödvändiggör, enligt KBM, att analysen av hot och risker anlägger ett 
helhetsperspektiv.  
 
Sammantaget ser jag alltså att en helhetssyn förespråkas för att kunna organisera en effektiv och 
samlad beredskap mot de potentiella risker som springer ur den komplexa verklighetens 

                                                 
55 Sandefeldt. (2005). s. 9 
56 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 12 
57 Se Microsofts Word (2000) ordlista över synonymer. 
58 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 15 
59 Ibid. s. 47 
60 Ibid. s. 6 
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krispotential. Jag skriver om det potentiella, såsom de i verkligheten inneboende riskerna med 
krisen, då KBM konstaterar att det inte går att förutse alla risker som är förbundna med en 
krissituation eller vad som hotar att utlösa en kris, utan menar att: 61  

I stället måste krishanteringssystemet byggas upp utifrån en generell förmåga att hantera kriser, 
även sådana som vi inte har tillräcklig fantasi för att kunna förutse.  

Att vi ska förbereda oss för att kunna hantera kriser uppkomna ur en ny och komplex värld där 
riskerna sträcker sig bortom vår fantasi medför något av en paradox. Vi ska kunna fortleva 
normalt även när krisen, som vi räknade med att vi inte kunde förutse, kommer. Krisen är både 
normal och abnorm. Den är normal som potentiell framtid, som en ständigt närvarande 
osäkerhet. Den är abnorm som verklig händelse satt i ett större sammanhang, exempelvis den 
tekniska utvecklingen eller det modernas utveckling.62 Men KBM vill ändå försöka isolera krisen i 
något som går att förklara och motivera till handling. Det nya samhället blir nödvändigt att 
beskriva och bestämma när krisen ska begreppsliggöras och konkretiseras. Eftersom det är 
hanteringen av risker med kriser som sätts i fokus kan man säga att krisen som metafor är medskapare 
till samhällsordningen i det nya samhället. 
 
Kriser framställs på så vis som icke-historiska i den meningen att det förutsätts att statens uppgift 
är att kunna hantera kriserna genom att reducera riskerna med densamma, inte att problematisera 
utvecklingen i sig. 
 

Om att misstro enligt KBM är den stora risken  
Det är en ny och komplex tid står det skrivet. Men verkligheten har alltid, enligt Niklas Luhmann, 
varit mer eller mindre komplex, det sociala livet har alltid fått hjälp av komplexitetsreducerande 
fenomen, som förtroende människor emellan och förtroende mellan människor och system.63 En 
social handling är, enligt Luhmann, överhuvudtaget inte möjlig utan förtroende. Förtroendet 
skänker mål och mening åt det egna varat, åt andra människor, identiteter och handlingar. Det är 
alltså det fundamentala behovet av förtroendet som nödvändiggör en effektiv funktion av 
existerande system i samhället.  
 
Luhmann skriver att man behöver förtroende ”för att reducera en framtid av alltid mer eller 
mindre obestämd komplexitet”.64 Förtroendet ger på det viset makt åt ordningen – det är 
ofrånkomligt.  
 

                                                 
61 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 6  
62 Krisen ryms i det moderna så som det motsatta, antipolen. Medskapare av det moderna var snarare säkerheten. 
63 Luhmann, Niklas. (2005/1968). Förtroende. En mekanism för reduktion av social komplexitet. Göteborg: Daidalos.  
64 Ibid. s. 30 
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Den sociala ordningen förutsätter förtroende för att verka normal. Om förtroendet bryts, om 
systemen inte fungerar som de förväntas göra, då bryts förtrollningen – det som förut var 
normalt blir konstigt. På det viset går det, enligt mig, inte att föreställa sig ett samhälle utan att 
samtidigt betrakta myten om detsamma. Det går inte att leva i ett samhälle utan att införliva 
myten eller myterna varpå samhällets funktioner vilar. Jag använder här ordet myt i vid mening, 
såsom olika slag av mönster för språket och för tankarnas rörelser.65  
 
Osäkerheten som, enligt KBM, kännetecknar dagens samhälle springer ur metaforen om det nya 
samhället, i vilket riskerna med en kris är överhängande. Samhällsordningen anses hotad. Om det 
uppfattas så att kriser blir mer frekventa och risker högre, det vill säga mer sannolika och/eller 
värre till sina konsekvenser, då måste maktens aktörer agera eftersom folkets förtroende för 
rådande ordning kan förloras. Folkets förtroende för ordningen blir på så vis i sig en fråga för 
samhällets säkerhet. Begreppen risk och hot och kris sätts i fokus för den politiska diskussionen. 
Misstro mot statens förmåga innebär att det finns tilltro till alternativ, däribland marknaden. 
Misstro mot marknadens förmåga betyder att det finns tilltro till alternativ, däribland staten. Det 
går, enligt mig, att se privat-offentlig samverkan som det politiska mötet mellan myten om den 
goda statsbärande demokratin och myten om de goda marknadskrafterna. Det politiska syftet för 
dessa ordningsskapande krafter är, enligt mig, att återskapa befolkningens förtroende för de 
styrandes förmåga. 
 

Privat-offentlig samverkan  
Min analys av POS koncentrerar sig på hur KBM uttrycker sig om POS som idé och politiskt 
projekt och vilka perspektiv på säkerhet som manifesteras i och med denna politiska förändring. 
Det empiriska materialet till denna del av analysen utgörs till viss del av KBM:s 
propositionsunderlag och texterna på myndighetens hemsida, men framför allt av tre skrifter 
utgivna av KBM: Samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv vid krishantering: En studie av kriser i 
Sverige 1993-2003 författad av Johanna Sandefeldt och Mind the gap! Hur bygger vi broar mellan stat och 
näringsliv i arbetet med krisberedskap? författad av Jan Joel Andersson och Andreas Malm samt Privat-
offentlig samverkan: Från idé till fungerande praktik författad av Martin Carlsson-Wall och Kalle Kraus.  
 
Som en inledande passus presenterar jag min tolkning av dessa skrifters framsidor, eftersom jag 
anser att de säger något om författarnas eller texternas grundläggande inställning till samverkan 
mellan privat och offentlig sektor. Andersson & Malms skrift har försetts med ett foto av ett tåg 
och en perrong där varningstexten MIND THE GAP ska avgöra tolkningen. Det finns ett behov 
av att fylla gapet mellan statlig och privat krisberedskap. De två andra skrifterna pryds av två olika 
fotografier av ett glatt leende, elegant dansande par mot en sober bakgrund. Dessa bilder vill, 

                                                 
65 Se exempelvis Furusten. s. 93 för begreppsförklaringar av trossats och institution samt Asplund, Johan. (2000) Essä 
om Gemeinschaft och Gesellschaft. Göteborg: Bokförlaget Korpen. s. 15f för förklaring av tankefigur. 
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enligt mig, förmedla att samhällets säkerhet beror av parternas lyhördhet, följsamhet och 
samarbetsvilja; it takes two to tango.  
 
Nu när jag koncentrerar mig på POS kommer det också att nästan uteslutande handla om teknisk 
infrastruktur. Det är framför allt inom detta område som en ”fördjupad samverkan skall 
etableras”.66

 
KBM skriver att POS ”är ett sätt att utan tvång eller hierarkier stärka samhällets krisberedskap”.67 
Eller som Andersson & Malm uttrycker det: 68  

För den privata aktören innebär privatoffentligt partnerskap ett flexibelt sätt att möta statliga 
krav, samtidigt som man undviker direkt reglering […] För staten erbjuder detta samarbete ett 
sätt att engagera den privata sektorn i samhället och att etablera standarder utan att behöva 
lagstifta. 

I Mind the gap använder författarna Private Public Partnership som den samlande termen för 
samarbete mellan myndigheter och företag. KBM kommenterar samverkan genom partnerskap så 
här i sitt propositionsunderlag:69  

Ytterligare ett begrepp som används i samband med privat-offentlig samverkan är partnerskap. 
Skillnaden är att partnerskap regleras i avtal och är juridiskt bindande för parterna. KBM anser 
dock att begreppet partnerskap kan rymmas inom begreppet privat-offentlig samverkan. Valet 
av samverkansform måste bestämmas av samverkansprojektens parter. 

Andersson & Malm förstår privat-offentligt partnerskap, vilket alltså är en form av POS,70 som 
”frivilligt samarbete mellan statliga och privata aktörer i ett gemensamt projekt.”71 De menar att 
det finns tre sätt att fylla gapet mellan den del av den förebyggande krisberedskapen som staten 
tar ansvar för och den del som privata aktörer åstadkommer. Dessa sätt är direkt statlig reglering 
genom lagstiftning, ekonomiska policyinstrument samt möjligheterna inom POS.72 Vidare skriver 
de att det är troligt att ekonomiska policyinstrument ”kommer att vara de privata aktörernas 
förstahandsval eftersom det tillåter dem att förbättra krishantering på deras egna villkor, samtidigt 
som man undviker både forcerade kostnader och statlig kontroll”.73  
 

                                                 
66 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 48 
67 Ibid. s. 63 
68 Andersson & Malm. (2005). s. 17 
69 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 62 
70 Det är dock noterbart att ordet partnerskap för tankarna till ett handslag medan samverkan lättare associeras med 
en kram. Partnerskapet är juridiskt bindande, samverkan socialt bindande. Partnerskapet är en form av styre medan 
samverkan ska vara en kultur av styre.  
71 Andersson & Malm. (2005). s. 17 
72 Ibid. s. 15 
73 Ibid. s. 16 
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I Carlsson-Wall & Kraus´ tappning har POS blivit mindre av partnerskap och mer av ”ett forum 
där reglering och andra ekonomiska policyinstrument i det offentligas verktygslåda diskuteras”.74 
Dessa forum för samverkan anses dock svårligen kunna uppstå spontant, varför KBM utifrån sin 
forskning i ämnet uppmanar staten att investera i projekt som kan utgöra incitament för 
näringslivet att medverka. 75  
 
För staten är det samhällets säkerhet som är målet med POS. KBM skriver att: ”[s]amverkan med 
näringslivet syftar till att öka säkerheten och minska sårbarheten i samhället”76 (min kursivering). 
Eftersom samhället präglas ”i högre grad än tidigare av en osäkerhet angående vad som kan 
komma att utvecklas till en svår kris”77 ser man en effektiv krisberedskap som ett viktigt steg mot 
ett säkrare samhälle. Och eftersom mycket av samhällets viktiga funktioner såsom 
energiförsörjning, sjukvård, telekommunikationer och transporter helt eller delvis är privatiserade 
anses behovet av ett samarbete med näringslivet uppenbart och helt nödvändigt. Av olika skäl, 
skriver Andersson & Malm, kan inte marknadskrafterna helt anförtros uppdraget att skapa 
samhällelig säkerhet.78 Misstron mot marknaden leder till behov av statlig inblandning. Å andra 
sidan förfogar inte staten längre över de resurser och medel som förut kunde garantera en viss 
nivå av säkerhet. Dessutom - eller ur mitt perspektiv just därför - har inte staten, enligt Carlsson-
Wall & Kraus, nog med kunskap för att kunna reglera fram säkerhet genom lagstiftning. 79   
 
För företagen är den kollektiva nyttan med samhällets säkerhet nog så viktig inom POS, men 
företagen kommer alltid att styras av den logik som bäst gynnar den egna vinsten. Carlsson-Wall 
& Kraus refererar till ”internationell forskning” där det har visat sig att ett:80  

[…] viktigt syfte med samarbetet var att myndigheterna kunde dra nytta av den privata 
sektorns kunskap om den finansiella marknaden samtidigt som företagen kände att de fick vara 
med och påverka hur regleringen av marknaden skulle se ut.  

Ur mitt perspektiv blir slutsatsen att företagen ser ekonomisk vinning i en förhandlande 
samverkan för ett stabilt system samtidigt som de bistår staten i arbetet med att säkra befolkningens 
förtroende för statsledningen och myndigheterna Den företagsekonomiska logiken inkorporeras i 
politikens resonemang om hur man erhåller den kollektiva nyttan samhällssäkerhet. Tidigare 
erfarenheter av hur säkerheten förbättras utan statlig styrning inom POS visar till exempel att 

                                                 
74 Carlsson-Wall & Kraus. (2006) s. 9 
75 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 7 och Carlsson-Wall & Kraus. 
(2006) s. 22 
76 ”KBM:s uppgifter inom privat-offentlig samverkan”. via www.krisberedskapsmyndigheten.se (2006-05-16) 
77 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 13 
78 Andersson & Malm. (2005). s. 10-17 
79 Carlsson-Wall & Kraus. (2006) s. 57f 
80 Ibid. s. 10 

http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/
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företag har ”vidtagit förberedande åtgärder i syfte att stärka bilden av företaget och öka 
trovärdigheten inför kunden”.81  
 
Dessutom kan jag se att med riskperspektivet för ögonen kan det bli svårt att se säkerhet som 
något annat än frånvaron av risk. KBM talar i avsnittet om privat-offentlig samverkan i 
propositionsunderlaget lika mycket om att skapa säkerhet som om hantering av risker och 
krislägen, men jag menar att syftet är detsamma såtillvida att man vill ta risken ur krisen:82   

Idag har många projekt fokus på att minska sårbarheter. På sikt bör mer resurser inriktas på att 
utveckla både krishanteringsförmåga och operativ förmåga vid kriser. 

Men säkerhet innebär något mer än krishanteringsförmåga och frånvaron av sårbarhet. Liksom 
det att känna sig vid god hälsa (wellness) är något mer än frånvaron av sjukdom, är upplevelsen av 
säkerhet något mer än frånvaron av risk.83 Gene I. Rochlin menar att:84

Defining an organization as safe because it has a low rate of error or accident has the same 
limitations as defining health in terms of not being sick. 

Jonas Anshelm, Per Gyberg och Martin Hultman menar i studien Samhället, tekniken och säkerheten 
att de drabbades känsla av säkerhet i det kaotiska tillståndet efter stormen Gudrun närdes av 
själva den sociala organiseringen av vardagen.85 Många drabbade hade ingen el och ingen 
telefonförbindelse på flera veckor och man led av den ovana situationen, men trots detta krisläge 
kunde alltså en känsla av säkerhet födas ur social gemenskap.  
 

Privat-offentlig samverkan som tekniskt system 
Jag ser att KBM inte betraktar kunskapsdistribution som maktutövning och på så vis ignoreras 
maktförhållandenas roll i processen kring vilket eller vilka sätt att tänka kring säkerhet, risk och 
kris som blir dominerande. Eftersom risker för KBM i mycket kopplas till tekniska system skulle 
man kunna göra ett tankeexperiment och betrakta formen av beslutsfattande inom POS som ett 
tekniskt system, eller ett sociotekniskt system,86 vilket i sig rymmer risker. Begreppet 
sociotekniskt system härrör från forskningen om stora tekniska system. Användarna av det 
begreppet vill lägga emfas på att varje studie som tar sin utgångspunkt i ett stort tekniskt system 
och dess funktioner och utveckling behöver förstå de sociala dimensionernas fundamentala 
betydelse. Om en teknik eller ett tekniskt system ska kunna förverkligas måste många sociala 

                                                 
81 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 62 
82 Ibid. s. 68 
83 Rochlin, Gene I. (2003) ”Safety as a social construct: the problem(atique) of agency”. i Summerton & Berner. 
(red.). (2003) 
84 Ibid. s. 125 
85 Anshelm, Gyberg & Hultman. (2006). s. 29-35 
86 Summerton, Jane. (1998) ”Stora tekniska system” i Blomkvist, Pär & Arne Kaijser (red.) Den konstruerade världen. 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion. s. 30 och Anshelm, Gyberg & Hultman. (2006). s. 93 
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faktorer verka främjande för detta. För entreprenören, eller för den som anser sig ha uppfunnit 
något, är processen från upptäckt (invention) via utveckling (development) till en förbättring, en 
modernitet (innovation) och vidare via spridning (technology transfer) till ett faktiskt tekniskt 
system, fylld av kamp om materiella resurser, övertalningar och förhandlingar.87 För att ett 
tekniskt system överhuvudtaget ska bli tänkbart måste aktörerna ”länka samman alla erforderliga 
element i stora sammanhängande nätverk (så kallade ’aktörnätverk’) kring den teknik som man 
vill introducera eller utveckla”.88  
 
Bruno Latour betonar entreprenören som aktör i den process som leder till att en teknik, en 
kunskap eller ett system växer till och blir socialt säkrat.89 Tekniken blir säkrad på det viset att 
den blir en för givet tagen del av vardagen, såsom glödlampan eller Internet; kunskapen blir 
säkrad genom att bli ett vetenskapligt faktum; och det tekniska systemet säkras i en process som 
leder till att det blir en nästan självreglerande princip för samhällets organisering, såsom 
vägtransportsystemet eller el- och telekommunikationer. 
 
I mitt fall skulle KBM vara entreprenören som förhandlar med andra betydelsefulla aktörer och 
skapar nätverk för att få tillräckligt med resurser att vidareutveckla uppfinningen POS.   
 
Nu är inte POS något tekniskt system eller någon tinglig uppfinning per se, men jag tycker ändå 
att liknelsen med den odelbara relation det tekniska och det sociala har i teorin om sociotekniska 
system90, liksom liknelsen med hur en uppfinning förverkligas i en social process enligt teorin om 
aktörnätverk91, kan tillföra givande perspektiv på hur POS skapas inom arbetet med samhällets 
säkerhet. 
 
Det att KBM motiverar behovet av privat-offentliga samverkansprojekt för samhällets säkerhet 
med att samhällets tekniska system är komplexa och därmed sårbara och i behov av understöd, 
innebär förvisso också, enligt den teoretiska ansats om sociotekniska system som förs fram bland 
annat av Jane Summerton,92 att dessa projekt åtminstone ska ses som delar av de stora tekniska 
systemen:93  

I systembyggarnas och entreprenörernas komplicerade världar integreras tekniska, politiska och 
sociala aspekter på ett så genomgripande sätt att det är omöjligt att inordna dessa aspekter 
under sådana rubriker som ’tekniska’, ’politiska’ osv. faktorer. Även gränserna mellan teknik 
och vetenskap löses upp. Istället kombinerar entreprenörerna olika typer av kunskaper och 

                                                 
87 Latour, Bruno. (1997) Science in action. Cambridge: Harvard University Press. s. 107 och Summerton. (1998) i 
Blomkvist & Kaijser (red.) s. 26 
88 Summerton. (1998) i Blomkvist & Kaijser (red.) s. 29 
89 Latour, (1997). 
90 Se exempelvis Blomkvist & Kaijser (red). (1998).    
91 Se exempelvis Latour, (1997). 
92 Blomkvist & Kaijser (red.). (1998). s. 11  
93 Summerton. (1998) i Blomkvist & Kaijser (red.) s. 29f 
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artefakter utan hänsyn till strikta kategorier eller ämnesindelningar. En viktig poäng i den nya 
tekniksociologin är alltså att alla tekniska system och nätverk är sociotekniska till sin natur: de 
består av både tekniska och sociala (dvs. politiska, ekonomiska, organisatoriska, kulturella) 
komponenter och överväganden, och ”det tekniska” och ”det sociala” är oundvikligen invävda 
i varandra.  

Detta gäller kanske i synnerhet för situationen av idag när många stora tekniska system är 
sammanvävda i ett komplext system av system. Även om graden av komplexitet, både tekniskt 
och till viss del socialt sett, erkänns och att KBM påpekar att det inte går att förutse vad som kan 
inträffa, räcker KBM:s ansats inte längre än till att problematisera förmågan att kunna hantera 
riskerna i arbetet med att skapa säkerhet.  
 
Jag menar att det KBM:s perspektiv inte kan förklara är att den sociala verkligheten är bemängd 
med omständigheter och strukturer, vilka omöjliggör vissa tankar, handlingar och utsagor men 
främjar vissa andra. Ägandeförhållanden, den materiella makten över tingen och arbetet, är 
avgörande i diskursernas kamp om att få beskriva verkligheten; den resursstarka kan reifiera sina 
fakta, göra sin kunskap till odiskutabel. Ju mer odiskutabelt nödvändiga krisberedskapens uttryck 
ter sig för oss, desto mindre kommer vi att förstå det i begreppet kris inneboende momentet av 
möjlighet eller vändpunkt.94 KBM, i sin roll som pragmatisk samhällsbevarare, måste dock betrakta 
kris enbart som hot och därmed koncentrera sin verksamhet och forskning på risker med 
krissituationen.  
 

KBM:s pragmatiska hållning  
Att KBM är en direkt samhällsbevarande institution är inte ett kontroversiellt påstående. Motivet 
för att ha en myndighet som sysslar med att samordna krisberedskap är förvisso lätt att se: 
samhället kan komma att utsättas för svåra påfrestningar vilka kan leda till en samhällelig kris. Vi 
förutsätter att allmänheten förväntar sig att statens organ kan bistå med hjälp för att lindra 
effekterna av olika kriser. Det ligger så att säga inte inom myndighetens mandat att uttrycka något 
annat än hur vi bör göra för att kunna fortleva normalt under en kris. Dock, utgångspunkten för 
denna institutions tillblivelse är att just dagens värld är så oförutsägbar och fylld av osäkerhet, 
risker och hot. Slutsatsen tycks vara att KBM:s verksamhet är naturlig och nödvändig för att inte 
få ett helt labilt samhälle vari människor kastas mellan hopp och förtvivlan i sin utsatthet för 
högteknologisk komplexitet och kaosgenererande kriser. KBM:s sätt att tänka och beskriva 
världen skapar förutsättningar för hur vi kan tänka om samhället och framtiden, vilket i sin tur till 
viss del avgör hur det faktiskt blir.95

 

                                                 
94 Latour & Steve Woolgar (1986) Laboratory life. Princeton University Press. s. 250. 
95 Anshelm, Gyberg & Hultman. (2006). s. 91f 
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Den övergripande samhällsutvecklingen framhålls som vägledande för politiken. Avregleringar 
och globalisering, menar KBM, ”har medfört omfattande strukturella förändringar”96 Denna 
insikt ska motivera det politiska steget från en ganska statisk säkerhetspolitik mot en mer 
dynamisk krishanterande hållning. POS kan ses som ett forum där en integrativ kunskapsprocess 
äger rum. Processen som leder fram till politiska beslut ska influeras mer av sociala förhandlingar 
och mindre av naturvetenskapliga beräkningar. Kunskapen i sig relativiseras då KBM konstaterar 
att: ”[f]ör att kunna nå gemensamma mål krävs ständigt ny kunskap”.97 Den förordade politiken 
lämnar utrymme för en krishantering där sociala aspekter får större betydelse. KBM tillerkänner 
också de lokala kunskaperna betydelse för samhällets säkerhet.98  KBM uttrycker en medvetenhet 
om att ”det är på lokal nivå som samhällets aktörer bäst kan göra de prioriteringar som lokalt 
gynnar samhällets säkerhet”.99

 
Den betydelse, som privatiseringarna av infrastruktur inom exempelvis energiförsörjning, 
transporter och el- och telekommunikationer har för behovet av ett utökat samarbete mellan stat 
och näringsliv, erkänns också. KBM pekar på att samhällsviktiga funktioner i allt högre grad är 
beroende av företag, ”vilket förstärker det ömsesidiga beroendet mellan offentlig och privat 
sektor”. 100 KBM menar att POS är ett ”komplement” till statlig styrning och till näringslivets 
egna åtgärder och man framhåller att det övergripande ansvaret fortfarande vilar på de offentliga 
institutionerna.101

 
Sammantaget framträder en pragmatisk hållning till kunskapsprocessen och till politiken kring 
risk och kris. Denna hållning innebär att politiken öppnas för alternativ med avseende på 
kunskaper och metoder. Kunskap skulle inom POS på så vis kunna översättas till att få en reell, 
processuell innebörd inneboende i det sociala snarare än en ur relationen konstituerad innebörd 
för det ideologiska. Detta skulle kunna utgöra en transformativ potential hos POS. Men kommer 
inte själva politikens formering i POS att medföra att privata företagsintressen får ett, ur 
demokratisk synvinkel, alltför stort inflytande i tolkningsprocessen, både med avseende på 
problemformulering och på kunskapsproduktion?  
 
Det verkar måhända rimligt att det i dagens läge krävs en samverkan mellan statliga myndigheter, 
företag, kommuner och organisationer. Samtidigt verkar det, enligt mig, precis lika rimligt att de 
som utsätts för risker också får ett större inflytande i den process som leder till beslut. Utan att 
förstå hur användarna uppfattar tekniska system och utan att förstå att det sociala möjliggör 
tekniken innan tekniken möjliggör det sociala, kan KBM inte, enligt mig, inte riktigt komma åt 
                                                 
96 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 63. 
97 ”KBM:s verksamhetsidé”. via www.krisberedskapsmyndigheten.se /Om KBM / (2006-05-12) 
98 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 67-70. 
99 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 67 
100 Ibid. s. 63 
101 Ibid. s. 63 

http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/
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vad det innebär att skapa säkerhet. Jag menar att denna till synes pragmatiska hållning i högsta 
grad är en politisk och ideologisk hållning och att den ligger i linje med teorin om 
governmentalisering.   
 
Inom denna teori menar man att om den politiska maktens problem förut kretsade kring 
säkrandet av det sociala, handlar det numer om att säkra själva styrningen av det sociala. Michel 
Foucault menar, citerad av Deborah Lupton, att: 102

Risk is understood as one of the heterogeneous governmental strategies of disciplinary power 
by which populations and individuals are monitored and managed so as to best meet the goals 
of democratic humanism. 

Mitchell Dean, som har utvecklat Foucaults tankar om maktens sammansättning och funktioner, 
vill med sin analogi på Becks uttryck “reflexiv modernitet” visa på att samhällsutvecklingen borde 
betraktas ur ett perspektiv där sättet på vilket samhällets ordning åstadkoms, upprätthålls och 
transformeras kommer i fokus: 103  

Reflexive government - or the governmentalization of the government – does not mean the 
’death of the social’ but the shifting of the liberal problematic of security from the security of 
the social and economic processes to the security of governmental mechanisms. 

Skulle jag anlägga detta perspektiv på KBM och satsningen på POS, då blev utgångspunkten att 
analysera hur en viss ordning åstadkoms genom att tala om risker med kris. Analysen syftar då åt 
att undersöka vilken förståelse av risk och kris som får företräde och varför. Ifall det, att 
människor tappar förtroendet för regeringen, identifieras och uppfattas som den största risken 
med krisen, då kommer skyddet av regerandets mekanismer att prioriteras för skapande av 
samhällelig säkerhet. 
 
KBM intar alltså, enligt mig, en till synes pragmatisk hållning i sin uppgift att samordna 
säkerhetsarbetet: 104  

Det finns ett behov av att samverkan bottnar i en ömsesidig insikt i och förståelse för parternas 
skilda behov och förutsättningar för sin verksamhet och av att de känner att nyttan av 
samverkan överstiger insatsen av arbetstid och kostnader. En privat-offentlig samverkan 
förutsätter en gemensam syn på förhållanden och sårbarheter i samhället och en gemensam 
uppfattning om ömsesidigt ansvar. 

Jag ser att risk nu delvis behandlas som en kategori inom rådande sociala förhållanden och att 
KBM därför söker integrera sociala aspekter av risk i sina texter. Det blir ingen väl fungerande 
beredskap om inte parterna kan samlas och känna förtroende för varandra. ”Samarbete med den 
privata sektorn baseras i allmänhet på förtroendefulla relationer”, konstaterar KBM.105 Man har 
således införlivat insikten om den sociala gemenskapens betydelse för säkerheten inom själva 

                                                 
102 Lupton. (red). (2000). s. 4 
103 Dean, Mitchell. “Risk, calculable and incalcuable” (2000). i Lupton (red.) s. 134. 
104 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 64. 
105 Ibid. s. 64. 
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organisationen för POS.106 Med avseende på privat-offentliga samverkansprojekt kan jag dra 
slutsatsen att i säkrandet av samhällsviktig verksamhet tillskrivs den sociala processen betydelse 
genom det att upplevelsen av säkerhet hos de individer som ingår i projekten sätts i fokus. Men i 
säkrandet av människors vardag är det frånvaro av störningar som anses vara förutsättningen för 
säkerhet. 
 
Drivkraften bakom konstruerandet av POS för samhällets säkerhet är att staten, via skapandet av 
konsensus mellan samhällsviktiga aktörer, vill möjliggöra ett effektivt krisberedskapssystem.107 En 
svaghet med detta upplägg är, enligt mig, just att konsensus är en förutsättning för att det ska bli 
något krisberedskapssystem överhuvudtaget. Jag menar att även om det, som Carlsson-Wall & 
Kraus menar,108 föreligger intressekonflikter mellan stat och näringsliv, vilka kan generera en 
givande politisk process, grundläggs ändå samarbetet, enligt mig, i ett för givet taget samförstånd 
om vad säkerhet innebär för människor i samhället. Grundläggande säkerhet är ett sådant begrepp 
som jag uppfattar problematiskt i detta avseende. Jag tänker att grundläggande säkerhet motiverar 
vissa handlingar för staten och andra för företagen. Förutsättningen för krisberedskapens 
förverkligande blir då att integrera dessa båda sätt att tänka. Vad grundläggande säkerhet 
egentligen innebär för människor i samhället prioriteras inte i den politik som KBM förespråkar. 
Detsamma anser jag gäller för begreppet samhällsviktig verksamhet.  
 
Jag menar att arbetet med att skapa ett säkrare samhälle skulle dra fördel av att söka förstå hur 
maktförhållanden och social interaktion inverkar på kunskapsprocessen. Många av KBM:s råd för 
hur ett säkrare samhälle kan åstadkommas motiveras av kunskapen om de tekniska systemens 
komplexitet och beroende av varandra. Liten hänsyn tas till vad tekniska system uppfattas som av 
de människor som lever med dem. Staffan Furusten skriver att tekniska innovationer tolkas, 
nyttjas och reproduceras i det sociala, i människors sätt att leva med dem.109 Anshelm, Gyberg & 
Hultman menar att ”[t]eknik kan betraktas som materiella gestaltningar av dominerande 
värderingar i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt”110. Liksom jag menar att uppfattningar om 
teknik kan betraktas som ideologiska gestaltningar av samma värderingar.  
 
Den förståelse som KBM uttrycker vilar på antagandet om att tekniska system möjliggörs av stat 
och näringsliv snarare än användarna i vid mening. Den slutsatsen styrks av att KBM verkar göra 
en uppdelning i det som kallas samhället med samhällsviktiga funktioner respektive befolkningen 

                                                 
106 Se exempelvis de kritiska framgångsfaktorer som listas av ”Samverkan kring elförsörjningens säkerhet och beredskap 
i Karlskrona” och ”Samverkan kring risk- och sårbarhetsanalyser på Gotland” via 
www.krisberedskapsmyndigheten.se /Privat-offentlig samverkan/Goda exempel (2006-05-16) 
107 Andersson & Malm. (2005).  
108 Carlsson-Wall &  Kraus. (2006). 
109 Furusten, Staffan. (1996). Den populära managementkulturen. Om produktion och spridning av populär ”kunskap” om 
företagsledning. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag. s. 49f 
110 Anshelm, Gyberg & Hultman. (2006). s. 83.
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med det normala vardagslivet. KBM skriver om ”samhällsviktiga funktioner och tjänster” och om 
”samhällets sårbarhet” och det är inte medborgare eller människor som i första hand åsyftas.111 
Medborgarna eller människorna ryms istället i ”befolkningen”.112 Stat och näringsliv är subjekten 
i utformningen av krispolitik och säkerhet. Samhället består generellt sett i KBM:s texter av två 
agerande sektorer, den offentliga och den privata, samt en mottagande ”sektor”, befolkningen. 
Det är dessa sektorer som ska fås att samverka i en helhet inom organiserandet av den nya 
samhällssäkerheten. Ett folkets välvilliga konsensus är önskvärt, vilket visas av en bildtext på 
KBM:s hemsida. ”Ansvaret för en god beredskap ligger hos var och en av oss” står det där,113 
men i mitt övriga empiriska material är det staten och näringslivet som tillskrivs aktiva roller när 
KBM presenterar hur samhället bör göras säkrare. Jag menar att betydelserna av och kunskaperna 
kring begreppen risk och kris i KBM:s texter fyller funktionen att göra POS naturlig för 
samhällets säkerhet. Det är en process av institutionalisering.  
 
En genomgång av de samverkansprojekt som presenteras på KBM:s hemsida under länken Goda 
exempel visar att aktörerna, de kunskaps- och handlingsdugliga parterna, är statliga institutioner 
och stora företag.114 Listan av goda exempel finns utlagd för ”erfarenhetsutbyte” och spridning av 
kunskap om POS.115 Denna textserie kallar KBM för övrigt för ”Fakta”.  
 
Carlsson-Wall & Kraus menar att:116

 ”Dessa lyckade exempel bör studeras och spridas så att man kan dra lärdomar av dessa och att 
bra stämning kan skapas kring privat-offentlig samverkan.” 

För att idén om POS ska överleva och bli institutionaliserad framhäver Carlsson-Wall & Kraus, 
liksom flera av de goda exemplens utvärderingar, vikten av att POS utgörs av rätt deltagare med rätt 
förförståelse.117 Jag lånar av Carlsson-Wall & Kraus liknelsen att idén om POS är som ett litet 
liv:118   

Utifrån ett livscykelperspektiv är implementeringsfrågor en naturlig fortsättning på de tidigare 
studier som introducerat privat-offentlig samverkan som idé och argumenterat för vilka vinster 
som finns med privat-offentlig samverkan. 

Som nykläckt behöver idén matas med näringsriktigt innehåll och få stöd och uppmuntran för att 
överleva. Sedan ska den växa till genom att ”implementeras” i god jord och stegvis härdas. Detta 

                                                 
111 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 17 
112 Ibid. s. 20 
113 Se www.krisberedskapsmyndigheten.se (2006-05-12) 
114 ”Goda exempel” via www.krisberedskapsmyndigheten.se /Privat-offentlig samverkan (2006-05-18) 
115 ”Samverkan kring risk- och sårbarhetsanalyser i Skåne”. via www.krisberedskapsmyndigheten.se /Privatoffentlig 
samverkan/Goda exempel (2006-05-18) 
116 Carlsson-Wall & Kraus. (2006). s. 46 
117 Carlsson-Wall & Kraus. (2006) och ”Goda exempel” via www.krisberedskapsmyndigheten.se /Privat-offentlig 
samverkan 
118 Carlsson-Wall & Kraus. (2006). s. 8 
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innebär för Carlsson-Wall & Kraus att idén ska växa upp i en miljö av ”rätt deltagare”, vilka 
känner ”förtroende” för varandra, samt att den först ska appliceras på mindre, branschspecifika 
projekt där den kan slå rot och börja bilda en liten kultur med historia av lyckade exempel.119 Jag 
anser att det är diskursen om managementkulturen som präglar deras text.120 Det är rätt personer, 
konkreta resultat, tydligt ledarskap och personliga nätverk som anses viktiga för att skapa det säkra 
samhället.121   
 
Konsekvensen av detta är, ur mitt perspektiv, en direkt utgallring av vilka uppfattningar som över 
huvud taget är värda att beaktas. Det är ett strategiskt urval för att möjliggöra att krisberedskapen 
underkastas en viss rationalitet. De som vill vinna tillträde till forumen för privat samverkan med 
det offentliga äger helst en samhällsviktig verksamhet och talar helst ett språk där orden hämtar 
mening ur en gemensam förförståelse om verkligheten och om samhällsordningens beskaffenhet.  
 
POS är på så vis också apparater för kontroll i det att de formerar, organiserar och ackumulerar 
kunskap. Kunskap är makt, makt är kunskap. POS kan sägas uttrycka en maktrelation, en 
ojämlikhet, vilken grundas i materiella förhållanden. Foucault menar att de processer vari kunskap 
produceras, formas och omsätts i handling behöver kontrollapparater dominerade av 
bourgeoisien.122 POS skulle ur detta perspektiv vara en sådan apparat.  
 
Rätten till att sitta inne med värdefull kunskap är begränsad. En genomgång av de goda exemplen 
presenterade på KBM:s hemsida och vilka som blivit inbjudna att delta vid dessa forum för POS, 
ger vid handen att det är parter av en viss sort som är de rätta i dessa sammanhang. Jag nämner 
som ett exempel Samverkan kring risk- och sårbarhetsanalyser i Skåne där de medverkande uppges vara 
Sydkraft, TeliaSonera, Banverket, Vägverket, Region Skåne, försäkringsbolaget IF, 
Polismyndighten i Skåne, SEB och kommuner i länet.  
 
I det goda exemplet från Skåne ges också ett prov på hur modellen omtolkas efter aktörernas 
egna intressen. Samverkansområdena sägs här vara för otympliga som utgångspunkter i arbetet 
med att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser.123 Istället krävdes att diskussionen hade ett givet 
scenario att utgå från. De företag och myndigheter som ansågs berörda behövde en berättelse om 
en kris för att intressera sig och kunna tillföra något. Deltagarna i analysarbetet i Skåne har 
”översatt” modellen för privat-offentlig samverkan och kunskapen om krishanteringens nya 
villkor till att passa worst-case-scenarion på regional nivå. Det som då upptäcks i 
sårbarhetsanalysen är hinder för att de berörda parterna, alltså stora företag och myndigheter, ska 

                                                 
119 Carlsson-Wall & Kraus. (2006). s. 42-44 
120 Se exempelvis Furusten. (1996).  
121 Carlsson-Wall & Kraus. (2006) 
122 Foucault, Michel. (1980). Power/knowledge. s. 102 
123 ”Samverkan kring risk- och sårbarhetsanalyser i Skåne”. via www.krisberedskapsmyndigheten.se /Privatoffentlig 
samverkan/Goda exempel (2006-05-18) 
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kunna fungera och samarbeta under just den krisen som målats upp. Man tar för givet att det som 
verkar vara bra att göra för företagens och myndigheternas funktion vid en kris också är det bästa 
för människorna i Skåne.  
 
Det är hanteringen av kris som fokuseras. Något utrymme för att själva förståelsen av begreppen kris 
och säkerhet är avgörande för politikens förverkligande lämnas inte. Det är i denna omständighet 
som vi kan hitta en av svagheterna med POS: det är en viss förståelse av samhälle, kris och 
säkerhet som kommer att ges företräde, vilket försämrar möjligheterna att skapa samhällelig 
säkerhet.124  
 
Jag ser att frågan om kontroll över politikens utformning är av stor betydelse när vi lever i ett 
beroendeförhållande till de tekniska system vars kollapser kan skapa kris i samhället. Det blir, 
enligt mig, en osäkerhetsfaktor i sig att ignorera andra perspektiv på samhällelig säkerhet. Jag 
menar att tänkbara alternativ till vad säkerhet innebär och hur det konstrueras genom exempelvis 
vardaglig social interaktion mellan människor (och mellan människor och system) misskrediteras i 
förverkligandet av KBM:s ansatser med POS. 
 
I förlängningen förlorar samhället alternativa möjligheter till att skapa säkerhet genom det att 
kunskap om dessa alternativ inte ryms inom KBM:s konceptuella ramar och därför inte ges 
resurser till att kunna omsättas i handling. De resurser som KBM till viss del råder över är främst 
av diskursivt slag; det är kunskap, råd och riktlinjer som produceras och förmedlas. Jag har i 
denna uppsats främst diskuterat den diskursiva nivån av makten som uttrycks genom politiken 
för att skapa samhällelig säkerhet. Med avseende på den materiella makten har jag kort 
kommenterat privatiseringarnas roll.  
 
När det gäller privatiseringar av teknisk infrastruktur, såsom el- och telekommunikationer, 
transporter och energiförsörjning, behandlar KBM det i första hand som en risk för staten och 
för samhällsviktiga funktioner. Enligt KBM består faran för befolkningen inte i första hand av bristen 
på demokratisk kontroll, utan snarare i att det normala vardagslivet är beroende av just tekniska 
system och statens funktioner. Problemet med kontrollbrist tillskrivs staten. Avregleringar av 
olika marknader anser jag vara en av de viktigaste anledningarna till att KBM, liksom idén om 
POS, existerar, eftersom uppsplittringen av de samhällsviktiga verksamheternas ägarsammansättning 
har lett till behovet av en ny samlande och samlad diskurs om kris och säkerhet och beredskap. 
 

                                                 
124 Anshelm, Gyberg & Hultman. (2006). s. 73  
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Sammanfattande diskussion 
Den nya politiska organisationen för samhällets säkerhet och krisberedskap motiveras av 
”kunskapen” om att vi lever i en ny, föränderlig värld av sårbara och komplexa tekniska 
infrastrukturer och globalisering. De fakta eller de kunskaper från exempelvis 
globaliseringsteorier och teknologi, vilka KBM presenterar för trovärdighetens skull, ingår i andra 
mer övergripande diskurser. Kunskaperna omtolkas, översätts, för att ges innebörd inom det 
politiska området marknadsanpassad krisberedskap. På så vis skapar globalisering nya hot om kris 
och avancerade tekniska system gör riskerna med krisen större. Information och organisation 
känner inte samma gränser som förut, varför den politiska arenan också är under omförhandling. 
För KBM leder resonemanget till slutsatsen att en organisation grundad i POS är naturlig och 
nödvändig.  
 
De tekniska systemens möjligheter och risker både skapas och begränsas av deras inneboende 
sociala dimension. Denna insikt om att krisen och risken är inneboende i de komplexa tekniska 
systemens realiteter leder till att det rådande systemets logik blir satt under press. Den pressen 
behöver motverkas för att verkligheten, som kallas det moderna västerländska samhället, inte ska 
förlora i trovärdighet. Det är här governmentality-teorin kan hjälpa oss att förstå politiska 
skeenden, såsom tendensen att framföra privat-offentligt partnerskap som alternativ till ett helt 
statsreglerat samhällsstyre eller den fria marknadens ordning. 
 
Ur ett governmentalityinfluerat perspektiv utgör POS, som ett forum för förhandlingar mellan 
stat och näringsliv, snarare än en förutsättning för ett säkrare samhälle, en garanti för att en, till 
en viss överlägsen rationalitet, anpassad krisberedskap blir förverkligad. Denna rationalitet är 
kopplad till ägandeförhållanden. Varken medborgare eller mindre företag har någon viktig roll att 
fylla i forumen för POS. POS blir då ett politiskt projekt med strategin att väva samman trådar 
från betydelsefulla övergripande diskurser för att göra projektet med POS begripligt och naturligt 
för befolkningen. 
 
Sättet på vilket krisberedskapen är utformad, speglar ur detta perspektiv de värderingar och idéer 
som dominerar i samhället idag. När KBM skapar säkerhet genom att ”minska sårbarheten i 
samhällsviktig verksamhet” verkar säkerhet vara motpolen till risk.125 Men sett ur ett annat 
perspektiv kanske säkerhet är något mer än frånvaron av risk. Jag menar att det går att förstå 
säkerhet som något mer än bara frånvaron eller det effektiva hanterandet av risk. Säkerhet kan ses 
som en positiv princip för organiseringen av det sociala, av samhället.126

 

                                                 
125 En utvecklad krisberedskap – KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap. s. 35. 
126 Rochlin. (2003). i Summerton & Berner (red.) s. 123ff 
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Vad samhällets säkerhet innebär är en politisk fråga. Det politiska i frågan sträcker sig längre än 
till vad som kanhända är moraliskt riktigt att prioritera inom krisberedskapen. Det är djupast sett 
så att de kunskaper och de vetenskapliga fakta, varpå de rationellt (och demokratiskt) tagna 
besluten vilar, också de är beroende av sociala förhållanden och diskurser. Därför är kunskapen i 
sig möjlig att omförhandla och därför är kunskapsproduktionens förutsättningar i sig en politisk 
fråga. Kunskapsprocessen är, vilket jag inte vill ignorera, bemängd med maktrelaterade faktorer. 
För produktionen av vetenskapliga fakta inom exempelvis tekniska system spelar det sociala en 
avgörande roll.127   
 
Utvecklingen av POS för att göra samhället säkrare sker alltså inte av någon samhällelig eller 
naturlig lag, inte av odiskutabla fakta. Hur POS kommer att gestalta sig är föremål för tolkande 
och förhandlande sociala processer i vilka dess innebörd och organisation kommer att omformas 
och modifieras. Likväl får ägandeförhållanden en avgörande betydelse för formandet av 
kunskapsprocessen och beslutsgången kring kris och säkerhet. Det företag som äger en viktig 
verksamhet, såsom Eon eller TeliaSonera, har intressen som, enligt mig, kommer att få betydelse 
för utformningen, utvecklingen och institutionaliserandet av POS.  
 
Det finns en öppenhet hos KBM till den lokala organiseringens betydelse vid en kris och ett 
erkännande av det handlande som baseras på lokala kunskaper. De som har hand om de för 
krisberedskapen viktiga tekniska systemen, den samhällsviktiga verksamheten, dagligdags kan också 
vara de som har de viktigaste kunskaperna vid en kris. Den fortlöpande processen i arbetet med 
förebyggande krisberedskap verkar innebära en öppenhet inför att det lokala och det sociala har 
betydelse för den effektiva funktionen hos tekniska system. Tanken är att en anda av prestigelös 
samhällsnytta ska prägla samarbetet. Konkurrenstänkandet ska läggas åt sidan till förmån för ett 
vidare perspektiv på den hotade samhällsordningen. Processen är likväl inte fristående från 
tendenser eller dominerande diskurser i den övergripande samhällsutvecklingen.  
 
Diskursen, sättet att använda språket, är situationsbundet, vilket innebär att det vid en given 
tidpunkt bara finns ett begränsat antal utsagor som kan uppfattas som meningsfulla. På så vis kan 
KBM som fenomen och som diskurs uppfattas som ett resultat eller en manifestation av rådande 
omständigheter, av de sociala förhållanden och det tal om samhället och politiken som bär 
mening i dag. Dominerande inom de av KBM:s texter som jag läst är ett perspektiv som, i den 
förebyggande krisberedskapens namn, söker integrera den kollektiva nyttans och den ekonomiska 
nyttans olika former av rationalitet.  
 
Jag anser att den ekonomiska nyttans (eller om man så vill den nyliberala diskursens) rationalitet 
och kunskapsproduktion i många sociala sammanhang har institutionaliserats, vilket innebär att 
staten på område efter område har tvingats införliva näringslivet i den politiska organisationen för 
                                                 
127 Latour & Woolgar, (1986).  
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att vinna trovärdighet. Syftet med POS är förvisso att skydda samhällsviktig verksamhet vid en kris. 
Denna form av politisk styrning av samhället har också en annan kanske än viktigare uppgift: den 
att bevara förtroendet för samhället i sig. Kontrollen av samhället, här utläst som statsmaktens 
och de största företagens kontroll över de viktigaste tekniska systemen, anses vara hotad.  
 
I KBM:s texter om privat-offentlig samverkan skönjer jag en egenskap, som har med den rådande 
ordningens sega strukturer och övertygande diskurser att göra. Det är hotet om det kaos som 
kommer att uppstå om inte den normala samhällsordningens funktioner upprätthålls och det 
uttrycks både uttalat och underförstått i texterna. Jag uttolkar det som en befogad rädsla för de 
möjligheter till social förändring som ryms i en kris för det rådande. Jag tänker mig nämligen att 
det socialas förutsättningar vid varje långvarig och omfattande samhällskris delvis modifieras på 
grund av de reella förändringarna av livsbetingelserna, av möjligheterna att fortsätta leva som 
förut. Med avseende på sättet att tänka över samhället, på den diskursiva eller ideologiska makten, 
sker också en modifiering. De strukturer och den ordning som produceras i ett samhälle är helt 
beroende av förtroendets välsignelse, vilket innebär att en modifiering av makten är ofrånkomlig 
efter en kris som inneburit en förlust av förtroende. Kanske är det inte kaos som det nya systemet 
för säkerhet och krisberedskap skyddar oss medborgare och kunder bäst mot; kanske fungerar 
helhetsperspektivets krisberedskap, så som den uttrycks av KBM, ännu effektivare när det gäller 
att minimera riskerna för uppkomsten av alternativa samhällsformer och sätt att leva. 
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