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Om att definiera kris i samhället



Om definitioner

• Från latinska verbet definire
– Att avgränsa, bestämma, begränsa, sätta gränser(1)

• För att skilja en sak från en annan

• För att gör en vag företeelse tydlig

• För att minska sannolikhet för missförstånd

(1) Harris och Hutton. Definition in Theory and Practice. 2007. Bloomsbury Publishing 

Plc.



Ludwig Wittgenstein (1899-1951)

Ludwig Wittgenstein (1899–1951). Austrian 

National Library, Accession number Pf 

42.805 : C (1)

”Gränserna för mitt språk innebär 

gränserna för min värld”

”Allt som kan sägas kan sägas klart”

”Om det man inte vet håller man tyst”



Ordet kris

Rena grekiskan!

från κρίσις – som betyder:

En händelse som leder till/ eller kan leda till 

en ostabil och farlig situation vilket kan 

påverka en individ, grupp eller samhälle(2)

(2) “κρίσις”, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus 

The School of Athens (detail). 

Fresco, Stanza della 

Segnatura, Palazzi Pontifici, 

Vatican



Närliggande begrepp till kris i 

samhället

• Extraordinär händelse

• Olycka

• Allvarlig händelse

• Katastrof

• Nationell händelse

• Risk

• Särskild händelse

• Oönskad händelse

Återfinns i juridiska 

dokument som reglerar 

verksamheter för 

kommunala, regionala och 

centrala aktörer



Saker att tänka på när man definierar 

kris i samhället

 Kontext

 Syfte

 Existerande användning

 Extension

 Intension

 Nödvändiga och tillräckliga villkor

 Användbarhet/operationalisering 

 Samhällsaktörernas perspektiv



Tänkbara syften med att definiera 

kris i samhället

• Främja samverkan och 

samförstånd

• Sätta ramar för 

ansvarsområde

• Vägleda handlande

• Påverka vilka resurser 

som kan används

Bidra till effektiv 

hantering och 

beredskap



Kriser på olika nivåer/kontexter

• Internationell

• Nation

• Regionalsamhälle

• Lokalsamhälle

• Organisation/grupp

• Individ



Extension – företeelser som ryms inom 

begreppet kris i samhället

Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Stillaguamish River  Walter SiegmundLast day at Woolworths. Lee Haywood

Mattias Nurmela/Försvarsmakten



Intention- kriterier för kris och kris i 

samhället

(3) Nevhage, Molin, och Wester. Identifiering och test av alternativa kriterier av begreppet ”kris i 

samhället” . 2015. FOI MEMO 5326; (4) Wedebrand, Nevhage och Wester, Kris i samhället. En 

intervjustudie om samhällets krishanterares syn på begreppet kris i samhället. 2016. FOI-R--4288--

SE

Forskarnas

kriterier för kris(3)

Krishanterares 

kriterier för kris i 

samhället(4)

Hot

Avbrott

Brådska

Osäkerhet

Överraskande

Temporär

Unik 

Komplex

Hot

Avbrott

Brådska

Osäkerhet

Överraskande

Objektiv företeelse

Viss omfattning

Kräver Samverkan



Ett första ramverk till definition

Hot

Avbrott

Osäkerhet

Brådska

Hotar vissa 

samhälleliga mål 

och värden

Viss omfattning

Kräver 

samverkan

Kris Kris i samhället



Fortsatt arbete

• Begreppsutredning 

• Utreda beroenden mellan kriterierna

• Testa mot inträffade kriser i samhället

• Involvera privata och ideella aktörer

• Förslag på definition

• Operationalisering



Tack!

Women Strike for PeaceNew York World-Telegram 

and the Sun staff photographer: Stanziola, Phil, 

photographer.

Kubakrisen, 1962

Räckvidd för missilerDemonstrationer för fred


