
INBJUDAN TILL SEMINARIUM 

Vad är en kris i samhället?   

TID: Onsdag 1 februari 09:30-16:00 | PLATS: FOI:s konferensanläggning, Gullfossgatan 6, Kista   

Välkommen till ett seminarium som syftar till att klargöra och diskutera vad en kris i samhället är. En 

förutsättning för effektiv risk- och krishantering i samhället är att förstå vad som utmärker en 

”samhällelig kris”. Kris är dock ett diffust och mångtydigt begrepp som används dagligen i media och 

på andra ställen. Flyktingkris, regeringskris, förtroendekris, energikris och livsmedelskris är bara 

några exempel. Men vad är egentligen en kris? När blir en kris en samhällskris? Spelar det någon roll 

hur vi definierar eller talar om kris, eller är det bara hårklyverier? Under seminariet presenterar 

forskare och praktiker olika sätt att se på kris och diskuterar vad detta innebär för samhällets risk- 

och krishantering. Seminariet kan komma att spelas in för senare webbpublicering.  

PROGRAM | Vad är en kris i samhället?  

09.30  Inledning. Synnöve Sundell-Bergman, ordförande i Riskkollegiet hälsar välkomna  

09.40  Vad kännetecknar en ”kris i samhället”? Björn Nevhage, vice ordförande i Riskkollegiet, 

analytiker på FOI och doktorand på KTH  

10.10  Var flyktingsituationen en kris i samhället? För vem i så fall? Maria Stenström, 
forskningsledare, FOI  

10.40  Paus | Kaffe  

11.00  Kriser utifrån ett kommunperspektiv. Patrik Persson, säkerhetssamordnare, Norrköping  

kommun  

11.30  Kris i Uppsala län. Stig Husin, samordnare krisberedskap, Länsstyrelsen i Uppsala län  

12.00  Lunch  

13.00  Föreställningar om krisen. Erna Danielsson, docent, Mittuniversitetet, RCR  

13.30  Kris på sublokal nivå – förorenat dricksvatten i Nacka kommun. Per Jansson, säkerhetschef, 
Nacka Kommun  

14.00  Vad är en nationell kris? Alexandra Nordlander, analytiker, MSB  

14.30  Paus | Kaffe  

15.00  Kris eller kris? Finansiering av svensk krisforskning. Misse Wester, gästprofessor, Lunds 

Universitet och Erna Danielsson, docent, Mittuniversitetet, RCR  

15.30  Avslutande diskussion: hur kan olika synsätt på kris i samhället påverka risk- och 

krishantering?   

16.00  Avslutning  

Anmälan: riskkollegiet@riskkollegiet.nu senast den 18 januari 2017. Antal är begränsat till 50 

personer. Alla som har anmält sig får en bekräftelse med besked om plats finns i salen. Anmälan ska 

innehålla namn, postadress och e-postadress samt uppgift om du deltar som privatperson eller som 

företrädare för någon organisation/institution/myndighet (ange vilken). Ange även ev. 

allergier/specialkost.  


