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Programkod:  SARHS 

Programmets benämning:  Riskhantering i samhället 

 Risk Management in society 

Högskolepoäng/ECTS: 120 högskolepoäng/ECTS 

Beslut om inrättande:  Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid 
fakulteten för hälsa-, natur och teknikvetenskap, 2014-02-07, att 
gälla från och med ht 2014 
 

Undervisningsspråk: Svenska eller engelska  

Utbildningsnivå: Avancerad 

Examenskategori: Generell masterexamen 

Behörighetskrav 
 
 

Grundläggande behörighet för program på avancerad nivå 
(examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng). 
Särskild behörighet: Svenska 3 eller B, Engelska 6 eller A. 
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Inledning 
Detta utbildningsprogram tar sin utgångspunkt i ett medborgarperspektiv på begreppet 
riskhantering. Hur kan ett säkrare och tryggare samhälle skapas idag och för kommande 
generationer? Framtidsaspekten inkluderar ett hållbarhetsperspektiv med beaktande av 
naturens villkor. Riskbegreppet inom detta fält är förknippat med hot mot liv, hälsa, miljö, 
egendom och samhällsfunktioner. Med riskhantering avses själva arkitekturen (principer, 
ramverk och processer) för att hantera riskerna effektivt (ISO 31000). Riskhantering som 
vetenskap studerar riskhanteringens teori och praktik och syftar till att utveckla kunskap om 
olika risker, liksom metodik och evidens kring analys och hantering. 
 
Riskhantering är i en vidare mening ett område som av tradition brukar utgå från ett inom-
organisatoriskt och ekonomiskt/affärsmässigt perspektiv: Hur kan verksamhetens resultat 
optimeras med hänsyn till de risker som omger den? Synsättet inbegriper även kalkylerad risk-
/chanstagning. Ofta pratar man om osäkerhet istället för risk/chans. Risk definieras inom 
denna tradition som osäkerheters inverkan på verksamhetens mål (ISO 31000). Det finns ett 
överlapp mellan detta perspektiv och medborgarperspektivet. Näringsverksamheter skapar ofta 
risker för samhället och dess medborgare, men samhället innehåller också risker för 
företagandet. Med riskhantering i samhället avser vi all riskhantering som samhället engagerar 
sig i, det vill säga även risker inom företagens sfär som samhället finner anledning att begränsa 
(arbetsmiljö, yttre miljö, risker för kringboende med mera). 
 
Masterutbildningen är såväl yrkesorienterad som forskningsförberedande, avsedd att förmedla 
en bred förståelse kring riskhanteringen i samhället. Studier enligt programmet lägger en 
grund för den praktiska riskhanteringen såsom den utförs inom olika samhällssektorer. 
Studierna skall skapa förståelse för riskhanteringens förutsättningar och hur dessa påverkas av 
olika styrsystem, samt skillnader i regler och synsätt mellan olika sakområden och 
samhällssektorer. Utbildningen öppnar därför möjligheter till många olika yrkesval inom 
offentlig verksamhet, näringsliv och organisationer. 
 
 

Utbildningens mål  
Programmet, som är på avancerad nivå, bygger vidare på förkunskaper från kandidatnivå inom 
olika ämnesinriktningar. Denna utbildning ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter 
och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå. Den skall också, utöver vad som gäller 
sådan utbildning: 

– ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda 
kunskaper, 

– utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer, 

– utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på 
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.  

(1 kap. 9 § Högskolelagen 1992:1434) 
 
I Högskoleförordningen(1993:100), examensordningen, anges de mål som skall uppnås för en 
viss examen, se bilaga. För masterexamen med viss inriktning skall också de preciserade krav 
gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i nationella 
examensbeskrivningen. 
 
Mål för masterexamen inom programmet Riskhantering i samhället vid Karlstads universitet: 
Förutom de nationella målen för masterexamen gäller följande mål:  
Kunskap och förståelse 
För masterexamen i riskhantering skall studenten: 

– visa fördjupad kunskap och förståelse om kritiska funktioners sårbarhet, människors 
hälsa och inbördes beroende, dess bestämningsfaktorer och förändringar över tid för 
såväl vardagsolyckor som stora olyckor och katastrofer. 

– visa fördjupade kunskap om förutsättningar och villkor för samhällets säkerhetsarbete 
– visa fördjupade kunskaper inom allmän vetenskaplig metod  
– visa fördjupade kunskaper i vetenskapsteori, forskningsetik och forskningsmetodik 
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– visa fördjupade metodkunskaper inom området riskhantering. 
Färdighet och förmåga 
För masterexamen skall studenten 

– visa färdighet att planera, aktivt medverka i och utvärdera säkerhetsfrämjande 
processer i lokalsamhället  

– visa förmåga att arbeta tvärsektoriellt med olika individer och grupper 
– visa förmåga att identifiera, bedöma och värdera skaderisker i samhället  
– visa förmåga att identifiera, bedöma och värdera sårbarheter i samhällskritiska system  
– visa förmåga att identifiera möjligheter för säkerhetshöjande åtgärder och bedöma 

dessa 
– visa förmåga att initiera och stödja processer som innebär mobilisering av människors 

egna resurser för att hantera skilda riskförhållanden  
– visa förmåga att kritiskt och etiskt granska eget arbete inom området riskhantering 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen skall studenten 

– visa förmåga att värdera etiska problemställningar samt argumentera för och 
problematisera olika spörsmål kring riskförhållanden i samhället  

– visa förmåga att analysera och värdera kvalitet och verkan av säkerhetsarbetet utifrån 
ett brett samhällsperspektiv 

– visa förmåga att värdera forskningsmetoder och resultat, deras möjligheter och 
begränsningar i samband med att riskhanteringsfrågor studeras ur ett 
samhällsperspektiv. 

 
Självständigt arbete (examensarbetet) 
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för 
utbildningen. 
 

Utbildningens uppläggning 
Fram till masterexamen omfattar programmet två års studier på helfart. Ingående kurser ges 
två och två parallellt och på halvfart, undantaget examensarbetet som utförs på helfart. 
Utbildningen ges på distans med två till tre tillfällen per termin förlagda till campus, då 
studentgruppen under två till tre dagar tar del i föreläsningar, seminarier och grupparbeten. 
 

Internationalisering  
Karlstads universitet vill främja samverkan och utbyte med andra universitet. Karlstads 
universitet samarbetar med ett flertal andra universitet, såväl svenska som utländska, och har 
en organisation till stöd för studenter som vill ta denna möjlighet.  
Inom utbildningen ges därför stöd till studenter som vill förlägga en del av sina studier, 
företrädesvis på den avancerade nivån och inklusive examensarbetet, vid ett utländskt 
universitet. 
 
Kontakt med arbetslivet 
I flera kurser sker ett samarbete med olika myndigheter. Framförallt finns många kopplingar 
till Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), men också till Karlstads kommun, 
länsstyrelser och Konsumentverket. Olika kursansvariga tar även, utifrån sin egen forskning, 
med inspel från egna nätverk och kontakter i samhället. Majoriteten av den undervisande 
personalen verkar inom två centrumbildningar; centrum för klimat och säkerhet, samt centrum 
för personsäkerhet, där en hel del samverkansaktiviteter äger rum inom forskning och 
utveckling. 

 

Utbildningens innehåll 
Programmets huvudområde, riskhantering, behandlas i de olika delkurserna 
mångvetenskapligt med perspektiv hämtade från bland annat folkhälsovetenskap, geografi, 
miljövetenskap och psykologi. Även statsvetenskapliga och nationalekonomiska perspektiv är 
viktiga utgångspunkter och bidrar med kontinuerliga influenser under utbildningen. Flera av 
de frågor och förhållanden som berörs kan med fördel förstås och studeras med olika teoretiska 
perspektiv och metodiska ansatser. Utbildningen innebär studier om oönskade händelser i 
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samhället och hur riskerna kan hanteras genom ett systematiskt arbetssätt. Vanliga moment i 
detta arbete är riskidentifiering, riskanalys, riskvärdering och riskreducerande åtgärder, vilket 
ofta beskrivs som en loop för ständiga förbättringar.  
 
Utbildningen inriktar sig mot samhällsnivån och det förebyggande och förberedande 
perspektivet i första hand. De två ytterligheterna vardagsolyckor och stora katastrofer innebär 
delvis skilda utmaningar i samhället vilka behandlas tematiskt inom särskilda delkurser (se 
bilaga).   
 
På avancerad nivå eftersträvas en kombination av ämnesteoretisk fokusering för dem som har 
annan ämnesbakgrund i sin grundexamen och fördjupning i riktning mot ett mer 
problematiserande förhållningssätt kring riskhanteringens praktiker och teoretiska grundvalar 
som förberedelse för bland annat forskning inom området. 
 

Områdesspecifik metodundervisning (riskanalys och olycksutredning) ligger invävd i 
delkurserna tillsammans med ämnesteoretiskt innehåll. Detsamma gäller tillämpningar inom 
ämnesområdet. Detta tydliggörs i övningar och uppgifter på olika delkurser. Även allmän 
vetenskaplig metod, såväl kvantitativ som kvalitativ, ingår i programmet.  
  
 
Obligatoriska kurser: 
Introduktion riskhantering i samhället   7,5 hp 
Personsäkerhet I; skadeanalys och riskbedömning   7,5 
Personsäkerhet II; skadeförebyggande arbete  7,5 
Hantering av naturkatastrofer 1    7,5 
Hantering av naturkatastrofer 2    7,5 
Teoribildning inom riskhantering   7,5 
Kvalitativ vetenskaplig metod   7,5 
Kvantitativ vetenskaplig metod   7,5 
Examensarbete     30 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
S:a     90 hp 
 
Övriga kurser som ingår i programmet: 
Riskperception och riskkommunikation   7,5 hp 
Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv  7,5 
Personsäkerhet III; Säkerhetspromotion i samhället  7,5 
Klimatanpassning och riskreducering   7,5 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
S:a     30 hp 
 
Programmets sammanlagda kurspoäng = 120 hp   

  
Angivna kurser beskrivs nedan.  
 
Termin 1 och 2 
 
Introduktion riskhantering i samhället  7,5 hp 
Kursen redogör översiktligt för huvudområdets utveckling genom att belysa hur olika 
perspektiv har utvecklats utifrån olika tillämpnings- och vetenskapsområden. Kursen syftar till 
att ge insikter kring kunskapsområdets omfattning och komplexitet. Betydelsen av samhällets 
specialisering och sektorisering behandlas. Centrala lagar inom huvudområdet analyseras. 
Programmets två huvudteman, riskhantering av vardagsolyckor respektive stora katastrofer, 
introduceras. Kursen introducerar också distansutbildning vad gäller form och hjälpmedel.  
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Riskperception och riskkommunikation 7,5 hp 
Kursens övergripande syfte är att ge kunskap om människors uppfattningar och reaktioner 
inför olika typer av risker samt effekter av olika typer av påverkan. Inledningsvis behandlas 
centrala begrepp och teorier inom riskperception. Kursen behandlar också riskkommunikation 
ur ett mottagarperspektiv med fokus på exempelvis etiska överväganden. Ett viktigt mål med 
kursen är att deltagaren ska utveckla en förståelse för grunden till olika reaktions- och 
beteendemönster på både individ- och gruppnivå. Ett annat viktigt mål är att studenten ska 
utveckla förmågan att analysera möjliga effekter av olika kommunikationsåtgärder. 
 
Personsäkerhet I; skadeanalys och riskbedömning 7,5 hp 
Kursens övergripande syfte är att ge kunskap i analys och problemförståelse kring samhällets 
personskaderisker av olika slag. Kursen innebär i väsentliga delar en metodmässig introduktion 
till såväl kvantitativ som kvalitativ riskanalys. Kursen ger en överblick över samhällets 
skadepanorama i statistisk belysning, samt aktuella utvecklingstendenser och 
bestämningsfaktorer som förklarar skillnader i rum och tid.   
 
Personsäkerhet II; skadeförebyggande arbete 7,5 hp 
Kursens övergripande syfte är att ge kunskap om de grundläggande principerna för prevention 
av personskador i samhället. Kursen belyser samhällets nuvarande sätt att bekämpa 
förekommande personskaderisker, exempelvis trafiksäkerhet, arbetsmiljöarbete, 
brandsäkerhet, och barn- och äldresäkerhet. I kursen behandlas även generella teorier och 
modeller för systematiskt skadeförebyggande arbete.  
 
Hantering av naturkatastrofer 1 7,5 hp 
En katastrof innebär en allvarlig störning av samhällets funktionalitet, utan att samhällets egna 
resurser räcker till för att hantera situationen, vilket kan orsaka stora mänskliga, miljömässiga 
och ekonomiska förluster. Katastrofer kan vara skapade av människan själv, orsakas av fel i 
tekniska system eller uppstå som en konsekvens av extrema naturfenomen. Två kurser belyser 
området naturkatastrofer och samhällets sårbarhet. Den första kursen utnyttjar vetenskapligt 
beprövade ramverk (av typen PAR-modellen) för hur sårbarhet mot naturkatastrofer kan 
beskrivas, med syftet att studera riskbilder i ett nationellt och internationellt perspektiv. 
Kopplingen mellan riskbilder och riskreducerande arbete belyses ur olika perspektiv, från 
underliggande faktorer som beror på politiska system och ekonomisk välfärd, till osäkra 
förhållanden på lokal nivå. Fallstudien som vetenskaplig metod introduceras och tillämpas på 
inträffade händelser. 
 
Hantering av naturkatastrofer 2 7,5 hp 
Den andra delkursen behandlar hur samhällen i olika delar av världen hanterar de olika hot- 
och riskbilder som finns för naturkatastrofer idag. Exempel på metoder som används för att 
minska skadeverkningarna, höja hanteringsförmågan och öka säkerheten för individer eller 
viktiga samhällsfunktioner, studeras. Samhällets beredskap och skyddsarbete - 
före/under/efter en inträffad händelse, liksom möjligheter och begränsningar med 
varningssystem analyseras.  
 
Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv 7,5 hp 
Kursen belyser området hållbar utveckling i ett risk- och säkerhetsperspektiv. Frågeställningar 
inom samhällets säkerhetsarbete problematiseras utifrån ekonomisk, ekologisk och social 
dimension i ett internationellt perspektiv, särskilt tredje världen där välfärden för den enskilde 
och för länder är nära kopplad till risk- och säkerhetsaspekter.  
 
Teoribildning inom riskhantering 7,5 hp 
Centrala begrepp och teorier inom riskhantering granskas vid en genomgång av den 
vetenskapliga litteraturen där kunskapsläget sammanfattas och kartläggs. Kursens mål är att 
studenterna ska utveckla en förståelse för hur ämnet som helhet kan beskrivas och avgränsas. 
Kursen ger övning i litteratursökning, samt hur man skriver problematiserande 
kunskapsöversikter. 
 
 



6(8) 

6 

 

Termin 3 och 4 
 
Personsäkerhet III; Säkerhetspromotion i samhället 7,5 hp 
I denna kurs fördjupas förståelsen kring säkerhetsfrämjande arbete. Utgångspunkten för 
kursen är att personsäkerhet är en integrerad del av annat samhällsliv. Arbetet med att 
förhindra personskador och organisera säkerhetsarbete måste adressera såväl livsstilsbundna 
frågor som samhällets policy- och beslutsprocesser i stort. Kursen diskuterar hur 
skadeprevention kan främjas i ett bredare samhällsperspektiv. Ett viktigt mål är att studenten 
ska utveckla färdighet i att själv planera säkerhetsfrämjande initiativ i samhället. 
 
Klimatanpassning och riskreducering 7,5 hp 
Kursen omfattar studier om hur extremt väder (ex. storm, skyfall, tropisk cyklon) i ett förändrat 
klimat ställer människa och samhälle inför nya hot och utmaningar på global, regional och 
lokal nivå. Utmaningen att integrera de två områdena klimatanpassning och riskreducering, 
samt angränsande begrepp, studeras konceptuellt och metodologiskt, samt som 
fallstudier/praktiska exempel. 
 
Kvalitativ vetenskaplig metod 7,5 hp 
Kursen behandlar forskningsprocessens olika steg med en fokusering på en kvalitativ ansats.  
Olika kvalitativa metoder – såsom intervju, innehålls- och diskursanalys –  samt deras 
praktiska tillämpning belyses. Genusforskningens betydelse för utvecklingen av kvalitativ 
metod tas upp. Vidare belyses kvalitet och validitet i kvalitativ forskning liksom att skriva 
vetenskapliga artiklar och ramberättelse, forsknings- och forskaretik. 
 
Kvantitativ vetenskaplig metod 7,5 hp 
Kursen behandlar teori, metod och verktyg för kategorisering av observationer (data) och 
analys av samband, mönster, förklaringsgrad, signifikans. Data och metodik granskas och 
värderas med hänsyn till krav på underlag och utsagors bärkraft och relevans i samband med 
frågeställningar aktualiserade av deltagarnas forskningsfrågor. 
 
Examensarbete 30 hp 
Kursen är förlagd till termin 4. Under kursen ska ett individuellt planerat, genomfört och 
presenterat projekt utföras, vars slutprodukt är ett uppsatsarbete motsvarande 30 hp, väl 
grundat i huvudområdets teori. För att få skriva ett examensarbete krävs genomgångna 
metodkurser i kvalitativ och kvantitativ metod. 

 

Examensbenämning 
Efter avslutad och godkänd utbildning omfattande 120 hp: 
Masterexamen. Huvudområde: Riskhantering 
(Masters Degree in Social Science, 120 Credits. Major: Risk Management) 

 

Tillgodoräknande av kurs 
Student har rätt att begära tillgodoräknade av tidigare studier vid svensk högskola eller studier 
utomlands. Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av respektive examinator. Beslut 
om tillgodoräknande av hel kurs eller av generella högskolepoäng fattas av personal på 
studentservice. 
 

Övrigt 
Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas 
skyldigheter och rättigheter.  
 
 
 
Bilaga 1: Översiktschema över kurserna 
Bilaga 2: De nationella målen för masterutbildning 
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Bilaga 1 

 

 

Riskhantering i samhället, 120 hp - översiktsschema 
 

År 1 

v.35 v.45 v.4 v.14                    v.23 

Introduktion Riskhantering 

i samhället,  

7,5 hp 

Hantering av 

Naturkatastrofer 1,  

7,5 hp 

Hantering av 

Naturkatastrofer 2,  

7,5 hp 

Hållbar utveckling ur ett 

säkerhetsperspektiv,  

7,5 hp 

Riskperception och 

riskkommunikation,  

7,5 hp 

Personsäkerhet 1: 

skadeanalys och 

riskbedömning, 7,5 hp 

Personsäkerhet 2; skade-

förebyggande arbete,  

7,5 hp 

Teoribildning inom 

riskhantering,  

7,5 hp 

 

År 2 

Klimatanpassning och 

riskreducering,  

7,5 hp  

Kvalitativ vetenskaplig 

metod, 7,5 hp 

 

 

 

Examensarbete inom riskhantering,  

30 hp Personsäkerhet 3; 

Säkerhetspromotion i 

samhället, 7,5 hp 

Kvantitativ vetenskaplig 

metod, 7,5 hp 

 

Färgerna visar kurser med tematiskt fokus inom riskbilder och riskhantering för antingen stora 
katastrofer (övre raden, ljusgrönt fält) eller vardagsolyckor (nedre raden, blått/mörkare fält).   
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Bilaga 2 

 

 

Nationella mål för utbildning på avancerad nivå – masterexamen  

(Högskoleförordningen SFS 1993:100, Examensordningen) 

 

För masterexamen skall studenten  

Kunskap och förståelse  

– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl 

brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar 

samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och  

– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.  

Färdighet och förmåga  

– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma 

och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 

information,  

– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera 

frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 

uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt 

att utvärdera detta arbete,  

– visa god förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och 

skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 

argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper och  

– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller 

för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 

till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om 

etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,  

– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används och  

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling.  


