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Problem Riskforskare betonar att det är viktigt att kommunicera, däremot läggs 

det mindre vikt på hur det ska kommuniceras. Vi menar att det finns 

branscher som enligt oss är såväl outforskad som riskutsatt, där vi anser 

det finns en problematik kring hur riskerna ska kommuniceras. 

 

Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur risk kommuniceras i en 

riskutsatt bransch samt undersöka i vilken grad riskaspekten 

värdesätts i kommunikationen mellan organisation och gäst. Detta 

för att bidra med en nyansering av begreppet riskkommunikation. 

 

Frågeställningar Vilka risker innefattar ett nattklubbsbesök? 

Hur ser den teoretiska bakgrunden ut till gästernas riskinställning? 

  Hur kommuniceras risk och varför kommuniceras det på detta sätt? 

 

Metod Vårt empiriska material utgörs av fyra intervjuer och två observationer, 

vilka har använts för att besvara våra frågeställningar med stöd av teori. 

 

Slutsatser En stor del av nattklubbens gäster är riskignoranta, till följd av gästernas 

sociala grupptillhörighet, tilliten för verksamheten samt att det ligger i 

människans natur att förbise risker. Samtidigt påverkar gästernas 

berusningsgrad deras riskuppfattning och förståelse för 

riskkommunikationen. På grund av detta är det viktigt att den verbala 

och ickeverbala kommunikationen når ut och fungerar. 
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1. Inledning 

I detta inledande avsnitt kommer vi att argumentera för vårt ämnesval. Därefter anger vi den 

teoretiska bakgrunden och problematiken kring varför vi har valt att utforska vårt 

forskningsfält. Som avslutning anger vi vårt syfte och tillhörande frågeställningar. 

 

 

1.1. Val av ämne 

Idag är det allt vanligare att människor träffas på nattklubbar, krogar och restauranger för att 

umgås, äta och dricka. Då Sveriges befolknings disponibla inkomst har ökat (www.scb.se), 

kan det ha lett till att människor i allt större utsträckning vistas i miljöer likt nattklubbar. Då 

antalet uteställen har ökat samtidigt som många har valt att ha öppet på vardagar och 

senarelagt öppettiderna, kan det ha bidragit till att riskerna har ökat och att branschen har 

blivit mer riskutsatt. Med denna vetskap väcktes det intresse för oss att närmare undersöka hur 

nattklubbsbranschen arbetar för att förebygga risker. Det är även intressant att se hur gästerna 

själva ser på risker och om de överhuvudtaget är medvetna om att de riskutsätter sig genom 

sitt besök. Dessutom menar framstående riskforskare att dagens samhälle har fört med sig fler 

risker. Med denna bakgrund tillsammans med att nattklubbsmiljön är ett outforskat fält 

gällande risk och riskkommunikation, lades grunden till vår kandidatuppsats.  

 

1.2. Problembeskrivning 

När vi idag talar om risk och hur risk ska hanteras understryks ofta kommunikation. Att 

kommunicera, prata och byta kunskaper ska hjälpa oss att undvika risker. En god risk-

kommunikation innebär att företaget alltid har den senaste kunskapen om vilka risker som 

finns och att detta budskap kan levereras på ett förstårligt sätt (Warg 2004, s 52-53). I likhet 

med Lars-Erik Warg betonar Gene Rochlin i sin teori high reliability organization (HRO) 

vikten av en god kommunikation. Hans teori präglas av begreppet säkerhetskultur, där han 

poängterar att säkerhet är en viktig nämnare för att undvika och hantera risk (Rochlin 1999). 

För att inom organisationen ha en säker miljö krävs flertalet faktorer, men kommunikationen 

inom organisationen framhävs gång på gång. Samtidigt menar Falkheimer och Heide (2003) 

att kommunikation är en av de viktigaste funktionerna för att människor ska fungera, vilken 

understryker kommunikationens betydelse ytterligare. 
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Att man ska kommunicera betonas som sagt inom riskforskningen. Däremot läggs mindre vikt 

på hur det ska kommuniceras. Ett antagande kan göras gällande att detta kan bero på att 

teorierna ofta är branschspecifika och bör således appliceras på den verksamma branschen. 

Det är här vi har funnit en ingång till vårt forskningsfält. Istället för att titta på självklarheter 

som att risk ska kommuniceras, kommer fokus i denna uppsats istället att ligga på hur 

kommunikationen ska förmedlas i en branschspecifik kontext.  

 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur risk kommuniceras i en riskutsatt bransch samt 

undersöka i vilken grad riskaspekten värdesätts i kommunikationen mellan organisation och 

gäst. Detta för att bidra med en nyansering av begreppet riskkommunikation. 

 

1.4. Våra tre frågeställningar 

Genom våra tre frågeställningar besvarar vi vårt syfte med vår forskning. Den första 

frågeställningen identifierar vilka risker som gäster utsätts för vid ett nattklubbsbesök. Denna 

kunskap är betydelsefull för att veta vilka risker som ska kommuniceras till gästerna. 

Frågeställningen som följer ställer sig frågan hur den teoretiska bakgrunden ser ut till 

gästernas syn på risk. Vi valde denna frågeställning då vi är intresserade av att undersöka i 

vilken omfattning riskteorier kan förklara nattklubbsgästernas riskinställning. Avslutningsvis 

undersöker vi hur de tidigare angivna riskerna kommuniceras till gästerna och varför riskerna 

kommuniceras på det sätt som det görs. Denna vetskap ställer vi sedan mot teorier som berör 

riskkommunikation, som ett led i att utvärdera kommunikationssätten samtidigt som vi 

undersöker vilka motiv som ligger bakom deras val av kommunikation.  

 

De tre forskningsfrågor som vi ska besvara i denna uppsats lyder därmed:  

 

• Vilka risker innefattar ett nattklubbsbesök? 

• Hur ser den teoretiska bakgrunden ut till gästernas riskinställning? 

• Hur kommuniceras risk och varför kommuniceras det på detta sätt? 
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1.5. Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas genom att vi enbart förhåller oss till ämnena risk och 

riskkommunikation applicerat på nattklubbsbranschen. I vår uppsats kommer vi att undersöka 

hur nattklubben kommunicerar risk till gästerna. Därmed kommer vi att utesluta de risker som 

kan uppstå anställda emellan och eventuella oroligheter mellan vakt och gäst. Vi ska istället 

undersöka de risker som finns mellan gäst och anställd samt gäster emellan. Vårt fokus i 

avseendet kommunikation kommer enbart att handla om kommunikationen mellan 

nattklubben och gästen. Övrig kommunikation utesluter vi då detta inte har någon relevans för 

vårt syfte. Vidare kommer vi inte heller att gå in på de risker som en gäst kan försättas i, då 

gästen lämnat nattklubben. 

 

1.6. Disposition 

I vårt inledande kapitel argumenterar vi för valet av att undersöka nattklubbsbranschen, 

samtidigt som vi genom problembeskrivningen introducerar ämnet risk och 

riskkommunikation. Dessutom anger vi vår uppsats syfte och frågeställningar. I kapitel två 

går vi in på valet av metod, där vi motiverar valet av vårt empiriska exempel och varför vi har 

valt att anonymisera vårt empiriska material. Vi avslutar kapitlet med en diskussion kring vårt 

valda tillgångssätt. I kapitel tre beskriver vi det teoretiska ramverk som vi har valt att använda 

och kapitlet är uppdelat i två delar; risk och riskkommunikation. I vår analys, det vill säga i 

kapitel fyra, inleder vi kapitlet med en modell över hur analysen är uppbyggd för att på så vis 

underlätta läsningen där empirin och teorin möts. Vidare i kapitel fem kommer vi att dra 

slutsatser utifrån våra tre frågeställningar för att i det avslutande sjätte kapitlet diskutera kring 

våra slutsatser, vårt tillgångssätt och vad vår forskning betyder i ett vidare sammanhang.  
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2. Metod 

Här nedan kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga i vårt arbete för att samla in vår 

empiri. Vi har valt att använda intervjuer och observationer för att besvara våra 

frågeställningar. Förutom att beskriva hur vi metodiskt har arbetat, har vi även argumenterat 

för våra val samt diskuterat för- och nackdelar med dessa. Vi kommer även presentera 

anledningen till varför vi har valt att anonymisera såväl vårt empiriska exempel som dess 

respondenter. 

 

 

2.1. Valet av empiriskt exempel 

Anledningen till valet av nattklubbsbranschen som övergripande empiriskt exempel beror på 

att vi i gruppen uppfattar nattklubbsbranschen som en riskutsatt bransch (se vidare i 

analysen). I och med att man inom denna bransch till största del får sina inkomster genom 

alkoholförsäljning anser vi att fältet är intressant att utforska, då en viss problematik kan 

tänkas infinnas i relationen förtäring och försäljning av alkohol kontra riskkommunikation. 

Vi har valt att hämta vårt empiriska exempel från Stureplan i Stockholm, något vi tydliggör 

nedan. 

 

Den uppmärksamme ifrågasätter varför vi i detta arbete inte valt att kalla vårt empiriska 

exempel för krogbranschen och svaret på frågan är att det enligt oss finns en viss skillnad 

mellan branscherna. Krogbranschen inkluderar barer, pubar, restauranger och dylikt medan 

nattklubbsbranschen endast inkluderar nattklubbar som kännetecknas av krogar som tar 

entréavgift, tillhandahåller dansgolv och vars intäkter till största del kommer från försäljning 

av alkoholhaltiga drycker. 

 

2.1.1. Stureplan 

Stureplan är ett torg i Stockholm som idag är mest känt för sitt utbud gällande nattklubbar och 

innekrogar, där stadens större diskotek och klubbar finns (www.stockholmtown.com). I 

många fall ses Stureplan som Sveriges nav gällande krogliv och nattklubbsverksamhet. På 

Stureplan finns flertalet kända nattklubbar, däribland Spy Bar, Sturecompagniet och White 

Room. Således var valet för oss självklart att finna vårt empiriska exempel här. 
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2.1.2. Cocktail 

Vi har i denna uppsats valt att anonymisera vårt empiriska material. Detta beslut togs i samråd 

med de tillfrågade respondenterna med motiveringen att vi skulle få en unik inblick i 

verksamheten. I och med nattklubbens konkurrensutsatta läge och branschens intensitet, var 

ägaren något bekymrad över denna uppsats tillgänglighet och för att då skydda våra 

informanter beslutade vi att kalla nattklubben för Cocktail och våra informanter för påhittade 

namn. Den andra anledningen till valet att anonymsera var att det inte är relevant för vår 

studie av hur det specifikt såg ut på Cocktail. 

 

Cocktail är en nyöppnad nattklubb som ligger i Stockholms konkurrensutsatta och krogtäta 

innerstad i och runt omkring Stureplan. Nattklubben har fått beröm för såväl inredning som 

säkerhet i diverse bloggar och tidskrifter. I och med att det är en nyöppnad nattklubb som är 

byggd från grunden, ansåg vi att Cocktail skulle vara ett intressant empiriskt exempel att 

utforska i och med vårt forskningsfält utgörs av risk och riskkommunikation. Skillnaden 

mellan att studera en ny kontra äldre och etablerad nattklubb, är det mer tänkbart att stöta på 

föråldrade säkerhetsrutiner vid den äldre. Då Cocktail är nybyggt är det också sunt att anta att 

deras inventarier, utrustning och så vidare håller en hög standard gällande olika riskaspekter. 

Exempelvis har nattklubben en metalldetektor att nyttja vid entrén, vilket får anses som ett 

relativt ovanligt inslag inom nattklubbsbranschen. Då en i gruppen sedan tidigare känner en 

av Cocktails delägare, ledde det till att valet av empiriskt exempel blev enkelt. Genom denna 

kontakt fick förmånen att kunna få ett bra empiriskt material, något som vi förmodar att vi 

inte skulle kunna få på någon annan nattklubb. 

 

2.2. Genomförandet av intervjuerna 

Här nedan går vi igenom vårt tillvägagångssätt för att få så god och tillförlitlig intervjuempiri 

som möjligt. För att kunna utnyttja intervjusituationen till fullo har vi använt oss utav 

metodiklitteratur från författaren Alan Bryman. 

 

En strukturerad intervju innebär att intervjuaren ställer frågor utifrån ett färdigställt 

intervjuschema till sin respondent. Syftet är att samtliga intervjuer ska vara identiska, så att 

respondenterna intervjuas på lika villkor. Detta för att forskaren ska kunna garantera att de 

olika respondentsvaren ska kunna jämföras. Motsatsen till den strukturerade intervjun är den 
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ostrukturerade, där intervjun är mer spontan då intervjuaren inte följer någon nedskriven mall 

(Bryman 2001, s 122-123). 

 

I våra intervjuer med Cocktails delägare Rikard, barchefen Hans och två ur frontpersonalen; 

Karl och Maja, valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi 

som intervjuare blandade inslag från både strukturerad och ostrukturerad intervjuteknik. En 

stor fördel med denna teknik ser vi i att semistrukturerade intervjuer ger tillfälle att ställa 

följdfrågor till respondenten som inte finns i det ursprungliga intervjuschemat. En annan 

anledning var att vi inte skulle göra någon jämförande analys, något som i högre grad hade 

förutsatt att vi hade nyttjat en strukturerad intervju (ibid. s 300).  

 

2.2.1. Valet av respondenter 

Våra respondenter består utav en delägare till Cocktail, nattklubbens barchef och två 

bartenders. I egenskap av grundare och delägare i Cocktail är Rikard väl insatt i verksamheten 

och nattklubbsbranschen. Vår förhoppning inför intervjun med Rikard var att få nyttig 

information om verksamheten i helhet och hur företaget arbetar med risk- och säkerhetsfrågor 

men också för att få information om branschen som helhet, då Rikard har lång erfarenhet 

inom verksamhetsområdet. Hans har ett förflutet som bartender på bland annat Café Opera 

och Friday’s, samtidigt som han har vunnit en rad olika tävlingar inom bartenderyrket. Som 

barchef har Hans det övergripande ansvaret för nattklubbens tre barer samtidigt som han är 

involverad i bartendrarnas arbete. I egenskap av barchef har även Hans direkt kontakt med 

nattklubbens gäster, vilket skiljer sig något från Rikards perspektiv.  

 

Både Rikard och Hans har lång erfarenhet av krogbranschen, vilket får till följd att vi anser att 

deras svar är representativa för branschen. De har i sina respektive yrkesroller skapat sig en 

gedigen kunskap om hur branschen ser ut och fungerar, därav ansåg vi oss tillfredställda med 

deras svar. Som komplettering till Rikard och Hans, valde vi att göra två telefonintervjuer 

med frontpersonalen, vid namn Karl och Maja, för att på så vis täcka in hela verksamheten. Vi 

är dock medvetna om att vi kan ha missat olika perspektiv och tolkningar genom vår 

begränsning till att enbart intervjua fyra personer. Detta vidareutvecklar vi senare i uppsatsen. 
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2.2.2. Våra intervjuer med respondenterna 

Fredagen den 18 april 2008 genomförde vi två intervjuer med delägaren Rikard och barchefen 

Hans. Inför intervjuerna hade vi framställt två riktade intervjuscheman att arbeta utefter. Då 

Rikard och Hans har olika ansvarsområden och arbetsuppgifter, vinklade vi våra 

forskningsfrågor så att vi skulle kunna fånga upp så mycket information som möjligt från 

respondenternas respektive kunskapsområde. Den första intervjun vi genomförde var med 

Hans. Intervjun som tog cirka 45 minuter och gav oss många bra infallsvinklar. Vidare samma 

dag intervjuade vi även Rikard som tog emot oss på hans kontor. Intervjun som varade i en 

timme gav oss fördjupad kunskap i hur verksamheten är organiserad och hur man arbetar för 

att förebygga olika former av risk och hur man kommunicerar riskerna vidare till gästerna. 

 

Vi genomförde även telefonintervjuer med två av Cocktails bartenders. Den första intervjun 

var med Maja som ägde rum den 5 maj 2008 och den andra intervjun med Karl ägde rum den 

13 maj 2008. Då våra respondenter som intervjuades över telefon har andra positioner inom 

organisationen än Rikard och Hans, valde vi att vinkla vårt frågeformulär utifrån deras 

position som bartender. Karl är 24 år och har arbetat som bartender sedan fyra år tillbaka. 

Som bartender har han arbetat på en rad krogar och nattklubbar i och omkring Stockholm. 

Maja är 20 år och jobbar även hon som bartender. Hon har inga tidigare erfarenheter inom 

nattklubbsbranschen, men har gått en bartenderutbildning år 2007. Genom våra fyra intervjuer 

har vi därmed fått perspektiv utifrån ägare, chef och frontpersonal. 

 

2.3. Genomförandet av observationerna 

Här nedan går vi igenom vårt tillvägagångssätt med våra två observationer. För att vårt 

material från observationerna ska vara så tillförlitligt som möjligt, har vi använt oss av 

litteratur från metodförfattarna Alan Bryman (2001) och Magnus Öhlander (1999). 

 

Vi har valt att komplettera vårt intervjumaterial med två observationer på nattklubben, en när 

den var stängd och en när den var öppen. I likhet med intervjuteknikerna, kan en observation 

vara antingen strukturerad eller ostrukturerad. I en strukturerad observation använder 

observatören sig av fasta regler gällande vad han eller hon ska observera. Medan en 

ostrukturerad observationsmetod innebär att observatören detaljerat berättar hur deltagarna i 

en miljö beter sig och fungerar, utan att använda något observationsschema (Bryman 2001, s 

176). Valet att använda oss av en ostrukturerad observation var att vi inte ville vara bundna av 
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ett specifikt schema. Genom att använda en ostrukturerad observation ansåg vi att vi skulle få 

bättre förutsättningar för att skapa oss en god helhetsbild av vår observerade miljö, jämfört 

med om vi hade genomfört en strukturerad observation. 

 

Båda våra observationer på nattklubben får klassificeras som ostrukturerade. Men 

observationen då nattklubben var öppen kan även klassificeras som deltagande, då vi som 

forskare har deltagit i ett socialt sammanhang. I vårt fall innebär det att vi har samtalat och 

umgåtts med människor i den valda observationsmiljön (Öhlander 1999, s 74). Genom att 

göra denna komplettering förstärker vi vår empiriinsamling, då våra observationer stärker vår 

förståelse för hur nattklubben arbetar med risk och riskkommunikation. En observation kan 

visa upp sidor av verksamheten som inte är möjliga att fånga upp i en intervjusituation. 

Samtidigt poängterar Öhlander att om man enbart använder sig av observationer som 

underlag, begränsas forskaren från att uttala sig om människans avsikter med sina handlingar 

och deras tolkningar av vissa situationer. Detta medför att forskaren kan komma att behöva 

komplettera med intervjuer (ibid., s 76). Därmed har vi genom våra intervjuer och 

observationer, i likhet med Öhlanders synsätt, lagt en god grund att arbeta vidare med. 

 

2.3.1. Våra observationer av Cocktail 

Vi genomförde fredagen den 18 april 2008 observationer vid två tillfällen. Först fick vi en två 

timmars visning av nattklubben under dagtid som vi utnyttjade genom att lugnt och metodiskt 

se oss omkring i lokalen och samla intryck. Vi gjorde här iakttagelser på nattklubbens fysiska 

struktur, då vi observerade symboler, utrustning, utrymmningsvägar och liknande. Vi var i 

lokalens samtliga rum så som dansgolv, barer, DJ-bås, toaletter och kök. Rikard guidade oss 

under den första observationen och berättade om det omfattande arbete som lagts ner på 

lokalen, då man byggde upp verksamheten från grunden. Vi fick även en inblick i hur allt 

fungerade, alltifrån hur beställningar togs emot till hur ljud och ljus fungerar, vad man hade 

för brandutrustning och vilka tapeter som satt på väggarna. Efter vår guidade tur fick vi på 

egen hand gå runt och föra anteckningar. 

 

Vi återkom vid midnatt för att göra en observation av nattklubben under öppettid, denna 

observation var anonym då ingen mer än ägaren och barchefen visste att vår avsikt med 

besöket var att observera gästerna, personalen och miljön. Detta bidrog till att vår närvaro inte 

påverkade det observerade fältet. Vi stod först och observerade nattklubben utanför för att 
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bland annat se på hur vakterna arbetade i dörren och hur gästerna agerade i kön. Sedan gick vi 

in i lokalen där vi gick en rundvandring för att skapa oss en uppfattning om hur människorna 

handlade i olika situationer, för att därefter sätta oss vid ett bord och fullfölja vår studie. Vi 

var kvar till stängning klockan 03 för att se hur folk lämnade lokalen, hur de sista 

beställningarna genomfördes och så vidare.  

 

Vid observationer kan ibland forskaren få kunskap om saker som han eller hon inte hade 

förväntat sig, detta fenomen kallas för att ”fältet överraskar” (ibid., s 75). Vi blev överraskade 

av det omfattande arbete som nattklubben lagt ner på säkerheten. Öhlander skriver att om 

forskaren inte har ett öppet sinne för det överraskande som kan finnas i ett fält, utnyttjas inte 

metodens och fältarbetets potential till fullo (ibid., s 79). Dessa ord tog vi till oss inför 

observationerna, då vi medvetet försökte ha ett så öppet sinne. Allt för att vår empirinsamling 

skulle bli så tillfredställande som möjligt. 

 

2.4. Diskussion kring vårt valda tillvägagångssätt 

Tillvägagångssätten till hur empiri införskaffas kan alltid diskuteras. Inledningsvis övervägde 

vi alternativet att göra en jämförelse mellan två olika nattklubbar, men vi lade ner dessa 

tankar tämligen omgående. Orsaken var att vi på Cocktail fick den unika möjligheten att både 

få en guidad tur, få observera under dagtid och kvällstid samt fyra givande intervjuer. Vi tog 

även kontakt med andra nattklubbar, men då ingen av dem kunde erbjuda oss ett jämförbart 

erbjudande (det närmaste var en nattklubb som erbjöd oss en intervju samt observation endast 

under kvällstid), valde vi därav att enbart ta vår utgångspunkt i Cocktail.  

 

Till denna uppsats har vi valt att använda oss av intervjuer och observationer. Anledningen till 

varför vi valde intervjuer är för att de ger större möjlighet för att få en fördjupning av 

respondentens svar samtidigt som nya infallsvinklar kan skapas. Vid en enkätundersökning 

kan man inte ställa uppföljningsfrågor till sina respondenter, vilket medför att de inte kan 

utveckla sina svar och komma med tillägg. Risken att göra respondenten uttråkad är 

överhängande om frågorna inte engagerar, vilket kan leda till att enkätundersökningen så 

småningom hamnar in papperskorgen (Bryman 2001, s 147-148). Därav valde vi intervjuer 

framför enkäter. 
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Bryman skriver att det kan finnas en klyfta mellan respondentens återgivning och hur det 

verkligen förhåller sig (ibid., s 175). Detta beaktade vi då vi kompletterade våra intervjuer 

med observationer på nattklubben. Därmed tog vi till oss respondenternas syn på risk och 

riskkommunikation samtidigt som vi utifrån våra observationer kunde skapa oss en egen 

uppfattning om hur exempelvis riskkommunikationen såg ut och fungerade. Vi är fullt 

medvetna om att observationer sällan ger information om motiven bakom ett observerat 

beteende och i detta sammanhang poängterar Bryman återigen vikten av att använda 

kompletterade informationsinskaffningsmetoder (ibid., s 188) – något vi också har gjort. 

 

I våra observationer på nattklubben valde vi att använda oss av en ostrukturerad observation, 

då vi ansåg att detta tillvägagångssätt var bäst lämpat för vårt forskningsfält. Vårt syfte var 

inte att detaljstudera hela nattklubben utan istället att införskaffa oss en god uppfattning om 

verksamhetens interiör och utformning. Vi ville samtidigt smälta in i miljön på ett passande 

sätt så att nattklubbens gäster inte skulle påverkas av vår närvaro. 

 

Vidare är viktigt att undersöka vår empiri utifrån hur hög reliabiliteten, validiteten och 

generaliserbarheten är. Kort beskrivet anger reliabiliteten tillförlitligheten i en mätning. Ett 

exempel på detta är när forskaren genomför en undersökning och svaren blir densamma 

oavsett de olika tidpunkterna för undersökningen (Trost 2001, s 59-60). För att definiera 

validitet utgår man ofta ifrån denna fråga: ”Mäter du vad du tror att du mäter?” (Kerlinger 

1979 i: Kvale 1997, s 215). Det är i sammanhanget viktigt att uppmärksamma att även om 

reliabilitet och validitet går att skilja på är de också bundna till varandra, då validitet 

förutsätter reliabilitet. Det vill säga att en mätning som inte är reliabel inte heller kan vara 

valid (Bryman 2001, s 90). För att beskriva det tredje begreppet som hör ihop med de två 

tidigare nämnda, är det viktigt att ha i åtanke att en hel population begränsar forskarens 

möjlighet till att generalisera utifrån ett exempel (ibid., s 119). I vår diskussion kommer vi att 

diskutera dessa tre begrepp utifrån vårt empiriska material. 
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3. Teoretisk ram 

Vi har valt att dela in den teoretiska ramen i två delar; risk och riskommunikation. I de olika 

delarna presenterar vi teoretiska synsätt som vi kommenterar och motiverar. Meningen är att 

sammanfattande gå igenom den litteratur vi har tagit del av, för att vidareutveckla teorierna i 

den analyserande delen.  

 

 

3.1. Risk 

I detta avsnitt kommer vi att presentera olika forskares teorier angående risk och 

riskhantering. Vi kommer att behandla teorier från riskforskarna Ulrich Beck, Mary Douglas 

samt Charles Perrow. Närmare ska vi granska om forskarnas syn på risk går isär eller om det 

finns likheter forskarna emellan. Det blir även intressant att undersöka om riskteorierna kan 

komplettera varandra, för att på så vis skapa en sammanhängande helhetsbild. Som avslutning 

diskuterar vi de olika forskarnas synsätt på risk. 

 

3.1.1. Definition av risk 

Som inledning på vårt teoretiska avsnitt väljer vi att först definiera begreppet ”risk”, då det 

genomsyrar hela denna uppsats. Nationalencyklopedin definierar risk som ”i allmän betydelse 

möjlighet att något oönskat skall inträffa. Det kan röra sig om individuella risker, risker för 

samhället av social eller ekonomisk natur eller miljörisker” (www.ne.se). Denna definition 

visar på att risk är ett brett och mångfacetterat begrepp. Men vi har valt att smalna av 

riskbegreppet utifrån en rad sociokulturella samhällsforskare. Den form av risk som vi 

kommer att inrikta oss på är risker för gästen, övriga risker utelämnar vi därmed till andra 

forskare att vidare undersöka.  

 

3.1.2. Ulrich Beck 

Sociologen Ulrich Beck är en framstående forskare inom riskområdet. Beck har introducerat 

teorin om risksamhället där han argumenterar för att vi idag lever i en övergångsperiod där 

industrisamhället håller på att gå över till ett risksamhälle (Beck 1998, s 18). Han menar att 

det moderna samhället har fört med sig fler risker och knäckfrågan idag går från att handla om 

hur social välfärd ska fördelas till att hur risk ska fördelas (ibid., s 29-31). Beck menar också 

att risker och uppfattningar inte är två skilda saker utan att de bottnar i samma slutsats, det vill 
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säga att risker finns där oavsett den mänskliga uppfattningen om risk. Däremot är det inflätat i 

det mänskliga beteendet att förneka farors existens som någon form av självförsvar, vilket kan 

bidra till att man kan se förbi och ignorera de risker som verkligen finns (ibid., s 48-49). 

 

Utifrån Martinssons tolkning av Beck diskuteras termen reflexiv modernisering. Denna 

innehåller två huvudkomponenter – en reflexartad och en reflekterande (Martinsson 2001). 

Den reflexartade komponenten är på det sätt industrisamhället svarar på risker, och detta 

menar Beck sker oreflekterat och reflexmässigt i enlighet med de normer och föreställningar 

som upprätthåller industrisamhället. Den reflekterande komponenten är mer än bara kritik mot 

de reflexartade och bygger på en föreställning om en mån av självinsikt. Detta kan leda till att 

de samhällsenliga institutionerna börjar ifrågasätta de normer som ligger bakom det moderna 

samhället och dess strukturer. Beck menar således att reaktioner vid en kris ofta sker 

reflexartat och att en större grad av reflektion är nödvändig för det är först när graden av 

självinsikt och självkritik tas på allvar, som vi kan tala om att samhället är på väg in i en 

reflexiv modernitet. Detta kommer i sin tur leda till att människor reflekterar över de risker 

som finns istället för att reflexivt agera när väl en risk inträffar, då det redan är för sent (ibid.). 

 

Becks teorier om risksamhället är intressanta då hans syn på risk har haft ett stort inflytande 

inom riskforskningen. Då vår uppsats behandlar ämnena risk och riskkommunikation faller 

det sig naturligt att använda Becks teorier. Vi kommer att titta på hur nattklubbsbranschen 

förhåller sig i sitt arbete med riskfrågor utifrån Becks teorier. En intressant ingång blir att titta 

på huruvida organisationen arbetar för att förebygga risk genom en reflekterande ingång eller 

om man handlar mer reflexartat. Exempelvis vill vi se på huruvida organisationen agerar 

reflexartat när väl en risk inträffar eller om man tillämpar ett mer omfattande och 

förebyggande (reflekterande) arbete för att förebygga risker innan de inträffar.  

 

3.1.3. Mary Douglas  

Mary Douglas däremot har ett något annorlunda förhållningssätt till risk. Hon menar att risker 

inte är risker förrän de uppfattas som just risker, det vill säga att risker är socialt konstruerade. 

Det är människors uppfattningar om risk som också avgör vad som är risker, att risken ligger i 

betraktarens ögon (om Douglas i: Lupton 1999, s 20-21). Detta skiljer sig från Becks synsätt, 

då han menar att det inte spelar någon roll vad de mänskliga uppfattningarna är, risker finns 

där ändå.  



17 
 

Douglas syn på risk skiljer sig markant från Beck. Detta tycker vi är intressant då det i 

praktiken betyder att de risker vi kommer att uppmärksamma, kan betraktas olika beroende på 

utifrån vem av forskarnas perspektiv man väljer att utgå ifrån. Forskarnas skilda syn belyser 

hur viktigt det är att vara medveten om att riskbedömningen kan se mycket olika ut. Likaså är 

Douglas teori intressant om att människor från olika samhällsgrupper har olika 

förhållningssätt till risk. Utifrån denna teori kan vi dra en parallell angående vilken 

samhällsgrupp som besöker nattklubbar, vilket kan komma att hjälpa oss i utformningen av 

analys och slutsatser. 

 

3.1.4. Charles Perrow 

Charles Perrow benämns ofta som en av de mest respekterade forskarna inom ämnet risk. Han 

skildrar en verklighet där vi människor bygger upp system som innehar en alltmer avancerad 

teknik och menar att vi lever i ett expertsamhälle. Här blir de komplexa systemen som byggs 

upp allt svårare att bevaka, då mycket kunskap krävs för att sätta sig in i dessa och förstå dem. 

 

I och med att teknologin går framåt, samtidigt som krigen ökar och människor gör mer 
och mer anspråk på naturen, ökar risker avsevärt för operatörer, passagerare, oskyldiga 
åskådare och framtida generationer. Komplexa system som kärnkraftverk, kemiska 
laboratorier, flygvapen, flygkontroll, atomvapen, rymdfärjor, genteknik och liknande är 
mycket riskfyllda system som kan åstadkomma katastrofala följder. Dessa har möjlighet 
att skörda hundratals liv i ett andetag och/eller förminska livslängden på tusentals eller 
miljontals fler. Varje år tillkommer fler sådana system. Detta är dåliga nyheter 
(Författarnas översättning av Perrow 1999, s 3).  

 

Även om nattklubbsbranschen med största sannolikhet inte kan åstadkomma skada i den 

omfattning som Perrow nämner i citatet, säger det ovannämnda en hel del om vad Perrow står 

för samtidigt som hans kritik synliggörs mot människors naivitet gällande system. Perrow 

använder sig av liknelsen en tickande bomb då han menar att komplexa system har en hög 

potential att kunna leda till katastrof (ibid, s 4-5). I och med att människor inte förstår 

systemen borde de begripa att olyckor kommer att inträffa, det borde ses som normalt då man 

helt enkelt väntar på att risker ska inträffa, likt en tickande bomb. Med Normal Accident 

Theory belyser Perrow att frågan inte handlar om en olycka ska ske utan när den ska inträffa. 

Det är således systemets fel att det blir olyckor, då systemets komplexitet innebär att det finns 

små marginaler, vilket gör att incidenter lätt kan leda till katastrofer. Trots att vi bygger allt 

fler avancerade system kan vi minska de risker som tekniken för med sig. Detta genom att 

förstå hur och varför risker uppkommer i olika situationer (ibid.).  
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Perrows teorier är intressanta för vår uppsats då han menar att för att undvika risker, bör man 

göra en avvägning mellan systemet och dess eventuella konsekvenser. Han är, liksom Beck, 

inne på att det är viktigt att reflektera och känna till systemets karaktär för att undvika risk. Vi 

ställer oss frågan om det i linje med Perrow går att se en nattklubbsverksamhet som ett 

komplext system eller ej. 

 

3.1.5. Sammanfattning av riskavsnittet 

Som vi har redogjort ovan går många teorier isär med varandra då forskarna har olika 

ingångar inom respektive riskområde. Beck anser att människan borde reflektera över de 

risker som finns och inte endast agera när väl något har inträffat. Douglas å andra sidan menar 

att risk är socialt konstruerat medan Perrow talar om att olyckor kommer att inträffa, frågan är 

inte om utan när. Douglas särskiljer sig från de tre forskarna då hon, tillskillnad från Beck och 

Perrow, menar att risk inte är risk förrän den uppfattas som en sådan. Granskar vi Beck och 

Perrow ser vi att de har en gemensam nämnare i form av att de menar att det moderna 

samhället har fört med sig fler risker. Vi finner det intressant att undersöka om en gäst agerar 

reflekterande utifrån Becks reflexiva modernisering, kan motverka Perrows ”Normal 

Accident Theory”. Detta kommer vi att gå vidare in på i analysen.  

 

3.2. Riskkommunikation 

I detta avsnitt om riskkommunikation kommer vi att återge olika forskares teorier angående 

hur risk kan kommuniceras. Vi har tagit del av bidrag från bland annat Paul Slovic, Roland 

Nordlund samt Ron Scollon och Suzie Wong Scollon. Vi kommer förutom att diskutera hur 

risk kan kommuniceras även undersöka vad som påverkar gästen i hur den uppfattar 

riskkommunikationen. Avslutningsvis diskuterar vi våra beskrivna teorier kring hur risk 

kommuniceras. 

 

3.2.1. Definition av riskkommunikation 

Kortfattat menar Falkheimer och Heide att kommunikation spelar en central roll i våra liv, då 

vi inte fungerar utan den. De flesta av de teorier vi har tagit del av understryker att 

kommunikation är viktigt. För att konkretisera begreppet riskkommunikation använder vi oss 

av National Research Councils tolkning som Warg återger: 
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Riskkommunikationen är en ömsesidig process som innebär utbyte av information 
och åsikter mellan enskild, grupper och myndigheter/institutioner. Det innehåller 
flera budskap, inte nödvändigtvis om risk, som uttrycker engagemang, 
åsikter/reaktioner gentemot risk eller mot olika åtgärder/strategier för att övervaka 
och kontrollera risker (Warg 2000, s 51). 

  

National Research Council fokuserar här på kommunikation med ordvalet utbyte av 

information. Den huvudsakliga meningen är att riskkommunikation är en process, ett 

pågående förlopp, som innefattar många inblandade och med de ”inblandade” menar National 

Research Council enskilda, grupper och myndigheter/institutioner. I nattklubbsbranschen blir 

dessa kunder, anställda, chefer, ägare men även myndigheter som kontrollerar lagar och 

föreskrifter. National Research Council understryker också riskkommunikation som en 

ömsesidig handling, vilket innebär att den kommuniceras av alla inblandade och inte enbart 

från exempelvis ledningen. För runda av detta avsnitt, vill vi uppmärksamma läsaren om att 

när vi i uppsatsen talar om riskkommunikation hänvisar vi till ovanstående definition.    

 

3.2.2. Gene Rochlin 

Gene Rochlin skriver om ”high reliability organization” (HRO) i sin artikel ”Safe operation 

as a social construct” (1999). I artikeln belyser Rochlin vikten av en organisations 

säkerhetskultur och för att upprätthålla en hög grad av operationell säkerhet krävs det mer än 

ett antal regler och åtgärder, extern träning, organisatorisk kunskap och liknande. 

Kommunikation mellan organisationens olika delar framhävs som viktigt, då en god 

kommunikation utgör ett viktigt element för ökad säkerhet. Rochlin menar också att det är 

viktigt att organisationens ledare får konstant utbildning och träning, som i ett led för ökad 

säkerhet. 

 

Rochlins artikel visar på en rad åtgärder som en organisation bör beakta för att öka 

säkerheten. Vi kommer att ta till oss artikelförfattarens syn på risk- och säkerhetsarbete i vår 

analys, där hans teorier kommer att ställas mot vår insamlade empiri. 

 

3.2.3. Paul Slovic 

Paul Slovic skriver i sin artikel Perceived Risk, Trust, and Democracy (1993) om hur risk 

uppfattas och kommuniceras och menar att befolkningen med tiden har blivit alltmer 

riskmedveten. Nyckelordet i hans artikel är tillit och han menar att begreppet har blivit mer 
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uppmärksammat under senare tid då de allra flesta idag är överens om att tillit är en viktig 

faktor för all form av mänsklig interaktion. 

 

Slovic teorier fungerar i en analys av nattklubbsbranschen utifrån begreppet tillit. En tanke är 

att gäster på en nattklubb känner tillit till dess personal och ägare samt att kommunikationen 

således fungerar bra. Detta avser vi kan vara en anledning till att gäster känner sig lugna och 

trygga i nattklubbsmiljön. 

 

3.2.4. Triangeldramat 

Genom användandet av en liksidig triangel illustreras förhållandet mellan sändare, förmedlare 

och mottagare av information. Triangeln symboliserar samspelet mellan de olika parterna i ett 

demokratiskt kommunikationssamhälle. Det är viktigt att kommunikationen är lättförståelig 

och korrekt samt att kommunikationen fungerar på ett öppet och förtroendefullt sätt. Det är 

med andra ord viktigt att informationen har en hög grad av tillit, förtroende och trovärdighet 

(Nordlund 2004, s 125-126). 

 

                    Mottagare 

                  Sändare     Förmedlare 
Figur 1 ”Triangeldramat” (Nordlund 2004, s 125 ) 

 

Denna modell är användbar i vår studie, då samtliga tre parter finns i serviceorganisationer 

verksamma inom nattklubbsbranschen. I vårt fall utgörs sändaren av nattklubbsägaren som 

ger ett budskap till sina förmedlare, det vill säga de anställda och genom dem förmedlas 

budskapet ut till mottagarna som utgörs av nattklubbens gäster. Denna förenklade modell 

synliggör vilka parter som berörs av kommunikationen samtidigt som den förklarar vad 

kommunikationen bör vara uppbyggd av. Inom riskkommunikation är det centralt att 

budskapet går fram utan förvanskningar och misstolkningar. 

 

 
Tillit 

Förtroende 
Trovärdighet 
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3.2.5. Kommunikation och symboler 

Vi kommer i denna uppsats att diskutera symbolers och deras betydelse i kommunikation. 

Ron Scollon och Suzie Wong Scollon går in på symboler och vad dessa kan innebära för 

människor. Även Jürgen Hampel (2006) diskuterar specifikt symbolers betydelse i 

kommunikation. Hampel argumenterar för att kommunikation är inflätat i den dagliga 

aktiviteten i det mänskliga livet men att lyckad kommunikation kräver en kombination av 

såväl verbala som symboliska inslag. 

 

Scollon och Scollon samt Hampels teorier är två teoretiska ingångar gällande symboler som 

vi kommer att ta upp i analysen då de båda understryker vikten av att kommunicera utifrån 

symboler. I analysen kommer vi att gå in på hur man i nattklubbsbranschen kommunicerar via 

symboler och hur det påverkar riskkommunikationen. 

 

3.2.6. Sammanfattning av riskkommunikationsavsnittet 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är viktigt att kommunicera risk. Rochlin menar 

att kommunikationen är en viktig ingrediens, för att skapa en säkrare miljö. Detta håller 

Slovic med om, samtidigt som han tillägger att tilliten påverkar hur gästen uppfattar risk och 

kommunikation. Vidare har vi redogjort för att kommunikationen antingen är verbal och 

ickeverbal. En fråga som väckts är hur dessa två kommunikationssätt gynnsamt kan 

kombineras, så att gästen kan ta till sig riskkommunikationen. Eller är det bättre att enbart 

använda ett av kommunikationsmedlen? Detta kommer vi djupare gå in på i den analyserande 

delen. 
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4. Analys 

I vår analys kommer vi med hjälp av våra beskrivna teorier analysera vårt empiriska material, 

det vill säga våra intervjuer och observationer. Uppsatsens syfte är att undersöka hur risk 

kommuniceras i en riskutsatt bransch samt undersöka i vilken grad riskaspekten värdesätts i 

kommunikationen mellan organisation och gäst. Detta för att bidra med en nyansering av 

begreppet riskkommunikation. 

 

Vi har valt att strukturera analysen utifrån nedanstående figur. Till att börja med kommer vi 

att studera huruvida nattklubbsbranschen samt området i och omkring Stureplan är riskutsatt 

eller ej. Vidare fortsätter vi med att peka ut en rad risker som du som gäst kan utsättas för om 

du besöker en nattklubb. Sedan fortsätter vi att med att redogöra hur nattklubbsgästens 

riskuppfattning kan se ut utifrån tre riskteorier. Detta mynnar sedan ut i att vi visar hur viktig 

riskkommunikationen är för att möta upp gästens brist på riskmedvetenhet. 

 
 
 
 
 

 

 

4.1. En riskutsatt bransch och geografiskt område? 

Vi ska här nedan se om nattklubbs- och krogbranschen är riskutsatt. Vi kommer förutom att 

granska branschen även undersöka om Stureplan som geografiskt område är riskutsatt. 

Genom att analysera en rad rapporter och statistik (se ex Mobila poliskontor – Uppföljning 

maj till oktober 2006, Alkohol och våld – Misshandelns koppling till alkohol och krogmiljöer 

& Rapporten om ansvarsfull alkoholservering) vill vi se om du som gäst besöker en nattklubb 

eller krog utsätts för risker. Vidare ska vi även utifrån materialet se om området i och omkring 

Stureplan som har en hög koncentration av krogar och berusade människor, påverkar hur 

riskutsatt området är. 
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4.1.1. En riskutsatt bransch? 

Anders Westerlund och Johanna Väänänen har skrivit rapporten ”Alkohol och våld – 

Misshandelns koppling till alkohol och krogmiljöer” för Polismyndigheten i Östergötland, där 

det går att läsa att 60 % av alla våldsbrott är alkohol- och krogrelaterade. Vidare står det att 

den generella nivån rörande misshandelsfall relaterade till alkohol och krogmiljö är väldigt 

hög. Att sex av tio våldsbrott är alkohol- och krogrelaterade, belyser det faktum att om du 

som gäst besöker en krog, innefattar besöket en stor risk att bli utsatt för våldsbrott.  

 

Vidare finns det forskning som visar på att det finns ett samband mellan våld och 

alkoholkonsumtion. En rad källor hänvisar till Statens Folkhälsoinstitut, FHI, som har 

presenterat siffror som pekar på att 80 % av misshandelsfallen i Sverige har koppling till 

alkoholkonsumtion (se ex Westerlund & Väänänen, Andersson & Länsstyrelserna i Dalarnas 

län). Detta bekräftar antagandet om att det finns ett starkt samband mellan misshandel, 

alkohol och krogar samt att våldet ökar i takt med onykterheten och att sambandet blir 

starkare ju mer ”explosivt” dryckesmönstret är. Länsstyrelsen i Dalarnas Län skriver att det 

ökande antalet restauranger påverkar människors attityd till alkohol och att ungdomar som 

besöker krogen blir en riskutsatt grupp. I Länsstyrelsen Gävleborgs ”Rapporten om 

ansvarsfull alkoholservering” skriven av Margareta Andersson som är projektledare för 

ansvarsfull alkoholservering, kan man läsa att 40 % av misshandelsfallen i Stockholm kan 

härledas till alkoholkonsumtion på restaurang. Vidare står det i rapporten att 

alkoholkonsumtionen på restaurangerna har ökat markant, vilket medför att även risken för 

våld och skador har ökat. 

 

Även om nattklubbsbranschen är riskutsatt, ställs i Alkohollagen (1994:1738 kapitel 7 

Tillstånd m.m.) krav från myndighetshåll på verksamheten för att serveringstillstånd ska 

upprättas. I denna lag ställs det bland annat krav på att säkerhet och brandföreskrifter. I vår 

intervju med Rikard påpekade han att myndigheterna ställer höga krav på att verksamheten är 

riskmedveten. Han sade även att myndigheterna uppskattar om du som näringsidkare har täckt 

in så många riskaspekter som möjligt. Därmed sätter myndigheterna minimikrav på alla 

verksamheter som serverar alkoholhaltiga drycker, vilket får anses som att man från 

myndighetshåll försöker att minimera och förebygga de risker som vi har visat på finns i 

denna riskutsatta bransch. 
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4.1.2. Ett riskutsatt geografiskt område? 

I Metros artikel ”Lista: Här begås flest brott i Stockholm” från 10 januari 2008 intar 

Stureplan positionen som den plats i Stockholm där det anmälts flest våldsbrott 2007. Enligt 

polisens statistik begicks det på Stureplan 123 våldsbrott år 2007. Tidningen citerar Jörgen 

Nilsson som är chef för polisens krogsektion i city, som menar att anledningen till den höga 

koncentrationen av brott är att det finns många krogar och berusade människor på samma 

plats, vid samma tillfälle. Han säger också att strax innan och strax efter krogarna stänger blir 

det ofta bråk. Jörgen Nilssons uttalanden i kombination med polisens statistik målar därmed 

upp en bild av att om du som gäst besöker Stureplan, utsätts du för en rad risker. I TV3:s 

samhällsprogram ”Insider” från 21 september 2006 framställs det som att området kring 

Stureplan är en av Sveriges största brottsplatser. Exempelvis polisanmäldes det under ett 

halvår 198 olika typer av brott på the Spy Bar och 157 på Sturecompagniet, siffror som tyder 

på att det i stor utsträckning begås brott på två av Stureplans mer kända nattklubbar. I 

programmet framställs också Stureplan som ”ett ställe där spriten flödar och narkotika 

används”. 

 

I rapporten ”Mobila poliskontor – Uppföljning maj till oktober 2006” från Polismyndigheten 

i Stockholms län, följdes polisens arbete upp med de så kallade mobila poliskontoren på 

Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm. Varför de mobila poliskontoren lokaliserades 

på Stureplan och Medborgarplatsen berodde på områdenas högra koncentration av brott. I 

rapporten går det att utläsa att många poliser väljer att identifiera Stureplan som en möjlig 

oroshärd och att drygt 90 % av alla rapporterade brott på Stureplan sker mellan klockan 23.00 

och 06.59. Dock ska det poängteras att samtliga brott inte sker fredags- eller lördagskvällar. I 

rapporten beskriver de intervjuade poliserna vid de mobila poliskontoren att de fram till 

midnatt har kunnat arbeta med brottsförebyggande så som förverkande av alkohol, men att de 

efter midnatt arbetat med uppkomna incidenter. Detta styrks av att man i ett diagram i 

rapporten kan utläsa att den tidpunkt då flest brott rapporterats är klockan 03, nära 25 % av 

Stureplans rapporterade brott sker vid denna tidpunkt. 

 

I denna del har vi argumenterat för att såväl krog- och nattklubbsbranschen som Stureplan är 

riskutsatt. I uppsatsen, där vi menar att krog- och nattklubbsbranschen samt Stureplan är 

riskutsatt, hänvisar vi till ovannämnd argumentation. Därmed kommer vi inte att föra någon 

vidare diskussion kring huruvida branschen eller vårt empiriska exempels geografiska läge är 

riskutsatt eller ej. 
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4.2. Riskerna i nattklubbsbranschen 

Hur riskerna ser ut skiljer sig från bransch till bransch. Vi kommer nedan att beskriva hur 

riskerna ser ut inom nattklubbsbranschen och analysera dem utifrån Perrow och Becks 

tidigare nämnda teorier. 

 

4.2.1. Nattklubb – ett komplext system? 

Perrow talar om att vi idag lever i ett expertsamhälle, då vi använder oss av system som är 

uppbyggda av en alltmer avancerad teknik. På grund av att systemen blir alltmer avancerade 

och komplexa blir bevakningen av dessa allt svårare att genomföra, i och med att det krävs en 

ökad och fördjupad kunskap för att förstå dem (Perrow 1999, s 3). Enligt denna teori kan man 

se en modern nattklubb som Cocktail som ett avancerat system. Under våra observationer på 

nattklubben observerade vi att i lokalen finns det en hel del avancerad elektroniskt utrustning, 

alltifrån kylsystem och magnetiska dörrar till avancerad ljud- och ljusutrustning. Dessa 

system anser Perrow utgör potentiella risker för såväl gäst som personal om de fallerar. Då 

dessa system får anses vara av avancerad och komplex karaktär, krävs det en omfattande 

kunskap för att kunna bevaka dem. Frågan är här huruvida denna kunskap finns inom 

Cocktails organisation eller om de tvingas tillkalla utomstående hjälp för att bevaka, 

underhålla och eventuellt reparera dessa system. Om dessa system kräver extern rådgivning, 

visar detta tydligt på hur Perrows expertsamhälle även genomsyrar en modern nattklubb. 

 

För att motverka att kunskap utanför organisationen måste tillkallas, anser vi att den expertis 

som måste införskaffas bör i så stor omfattning som möjligt implementeras i nattklubbens 

organisation. Vi är dock medvetna om att experternas kunskap inte går att implementeras fullt 

ut, då en nattklubb ska vara gästvänlig – och avstå från att bli sin egen brandingenjör. Dagens 

system är så pass avancerade att man inte kan kräva att nattklubbspersonalen ska kunna 

bevaka och hantera dessa. Men om personalen får en ökad övergripande kunskap om hur 

systemen fungerar, ökad förståelse för hur risker motarbetas och kommuniceras samt hur de 

ska agera när en risk väl inträffar, tror vi att organisationens interna och externa riskhantering 

och riskkommunikation kan förbättras. 

 

Om personalen blint förlitar sig på att systemen alltid fungerar kan detta agerande utgöra en 

risk, dock ingen större sådan. Då dagens expertsamhälle medför att expertis efterfrågas i en 

allt större utsträckning, finns det en risk att nattklubbens personal inte är införstådd i hur de 
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ska bevaka de olika systemen på ett fördelaktigt sätt. Det medför att personalen blir 

underställda systemen, vilket kan utgöra en risk i sig. Det är med andra ord viktigt att 

personalen förstår och tolkar systemen på ett korrekt vis, för att systemen ska fungera som 

riskförebyggande återgärder. Det är därmed viktigt att personalen är utbildad i hur systemen 

ska bevakas samt att de är införstådda i hur de ska agera i en eventuell krissituation. 

 

Perrow benämner risker vid en tickande bomb som väntar på att brisera. Då vi inte förstår 

systemen, borde det anses som normalt att olyckor kommer att inträffa. Med Normal Accident 

Theory framhåller Perrow att olyckor kommer att ske, frågan är bara när (ibid., s 4-5). Om vi 

använder Perrows syn på risker i en nattklubbskontext, framhålls en nattklubb som ett system 

som kommer att drabbas av olika former risker. Frågan är bara när. Givetvis ska 

organisationen vara riskmedvetna och kommunicera detta internt och externt, dock får denna 

medvetenhet inte ta alltför stora proportioner i det dagliga arbetet. Perrows syn på risk kan 

användas för att understryka vikten av hur viktigt det är att vara medveten om riskerna och att 

sedan kommunicera detta vidare. Men att ständigt vara koncentrerad på riskförebyggande 

åtgärder, tror vi missgynnar deras verksamhet, då fokus flyttas från gästen till 

riskförebyggandet. Vi anser också att det kan skapas ett klimat där det finns en risk att risken 

övervärderas, något som skulle belasta den övriga verksamheten.  

 

I Cocktails fall, har de valt att använda olika utrustning och redskap i riskförebyggande syfte. 

Rikard berättade att det i lokalen finns femton övervakningskameror, vars filmer sparas i en 

vecka. Vidare finns det en metalldetektor att använda vid entrén om så skulle önskas, men 

dock används den inte i dagsläget då den är alltför känslig. Nattklubben använder en rad olika 

utrustning i brandförebyggande syfte, så som branddetektorer, sprinklers, magnetiska 

branddörrar och så vidare. Samtidigt används 20 st com-telefoner för att personal, vakter och 

ansvariga ska kunna kommunicera. Com-telefonerna använder samma kanal, vilket medför att 

personal lokaliserade på olika platser i nattklubben kan tala med varandra. Dessa avancerade 

system medför att organisationen har utrustning för att förebygga risk, samtidigt som dessa 

system i varierande grad är synliga för gästerna som därmed blir varse om att nattklubben tar 

allvarligt på riskfrågor. Så förutom att hjälpa personalen i sin riskhantering och 

kommunikation, har systemen en förmodad avskräckande effekt på gäster vars agerande 

skulle kunna utgöra risker, något som vi går djupare in på senare i analysen. 
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Perrows teorier är ett utmärkt exempel där vissa delar av teorierna går att applicera på 

nattklubbsbranschen, medan andra delar är mindre hållbara. I vår analys av Perrow har vi 

applicerat hans teorier på vår kontext, men vi anser att det finns delar av hans teorier som vi 

ifrågasätter. Vi ställer oss bakom Perrow då han menar att det finns en risk i att förlita sig 

alltför mycket på systemen, däremot är detta en risk av mindre relevans för 

nattklubbsbranschen. Om exempelvis ett avancerat system som ett kärnkraftverk havererar, 

kan det medföra oerhörda konsekvenser. Detta instämmer vi i, dock går det inte att resonera 

på samma sätt inom vår valda bransch. Då Perrow är samhällsforskare medför det att hans 

teorier utgår från ett samhällsperspektiv, vilket får till följd att vår applicering på en 

nattklubbskontext blir något diffus. Detta intygas av vårt fältarbete som tyder på att även om 

nattklubben enligt Perrow består av avancerade system, får ett eventuellt systemhaveri inte de 

förödande konsekvenser som Perrow nämner. Exempelvis menar våra tillfrågade respondenter 

att denna typ av risker inte är av större relevans utan att man istället bör fokusera på andra 

aspekter.  

 

Vi menar istället att Perrows metafor en tickande bomb går att applicera på 

nattklubbsbranschen genom dess alkoholförsäljning. Om man får tror Ola Lauritzson och 

doktor Olle Haglund (2005, s 28) som menar att vår analytiska förmåga försvinner i takt med 

förtäring av alkohol och att omdömet försämras, innebär detta för nattklubbsbranschen att det 

kommer att uppstå situationer som är riskfyllda. Vi vill dock i detta sammanhang poängtera 

att när vi hänvisar till alkoholrelaterade risker, menar vi risksituationer som kan uppstå på 

grund av gästens berusningsgrad och inte de långsiktiga risker som alkoholkonsumtion 

medför. Då en nattklubb till stor del är full med onyktra och således också omdömeslösa 

människor, får detta anses som en tickande bomb enligt Perrow. Att exempelvis bråk och 

slagsmål inträffar får anses som incidenter som kommer att inträffa förr eller senare. 

 

Som sagt anser vi inte att det är systemens komplexitet som bär skulden när väl risker 

inträffar. Respondenternas svar och vår redogörelse av att branschen är riskutsatt i början av 

analysen tyder på att riskerna däremot ofta går att relatera till alkoholkonsumtion, så som att 

gästerna skadar sig och andra. Vi tog hjälp av Perrows metafor en tickande bomb när vi 

beskrev alkoholens påverkan på gästerna, som i sin tur påverkar nattklubbsbranschen. I detta 

avseende bör man, istället för att lägga fokus på att övervaka systemen (som Perrow menar), 

försöka undvika att själva risken inträffar genom förslagsvis att agera reflexivt och 

kommunicera. Detta diskuteras av Beck i kommande avsnitt. 
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4.2.2. Reflexiv modernitet 

Beck menar att reaktioner när en risk inträffar ofta sker reflexartat och att en större grad av 

reflektion är nödvändig för det är först när graden av självinsikt och självkritik tas på allvar, 

som vi kan tala om att samhället är på väg in i en reflexiv modernitet. Detta kommer leda till 

att människor reflekterar över de risker som finns, istället för att reflexivt agera när väl risken 

inträffar, då det redan är för sent (Beck 1998, s 59-62). Med detta begrepp poängterar Beck 

vikten att vi ska reflektera över de risker som finns. Genom att reflektera över riskerna kan vi 

förebygga och minimera riskerna för att en olycka ska inträffa. Frågan som kan ställas är om 

en modern nattklubb arbetar med riskförebyggande utifrån ett reflekterande synsätt eller om 

man agerar reflexartat. 

 

Utifrån våra intervjuer med respondenterna fick vi reda på att Cocktail har lagt ner mycket tid 

och kapital på att utforma en säker miljö i nattklubben. Som vi har nämnt tidigare förfogar 

Cocktail bland annat över 20 com-telefoner, avancerade brandsystem och 

övervakningskameror. Precis som Beck argumenterar, har Cocktail sett över de potentiella 

risker som finns inom nattklubbsbranschen, något som såväl intervjuer som observationer 

intygar. Däremot kan ett välutvecklat säkerhetssystem i sig utgöra en viss risk, då tekniken 

inte garanterar vår säkerhet till fullo. Exempelvis menar Beck att tekniken och det moderna 

samhället har medfört fler risker (ibid., s 259). Därför är det minst lika viktigt att personalen 

får den utbildning som krävs för att själva agera reflexivt. Genom att ha utbildad personal 

minimeras risken för att personalen handlar reflexartat och istället handlar reflekterande, ifall 

om en kris väl inträffar. Rochlin (1999) framhäver också att organisationens ledare 

kontinuerligt måste utbildas. Detta instämmer vi i och menar att inte enbart frontpersonalen 

ska utbildas utan hela organisationen. Genom vårt ovannämnda resonemang knyter vi tillbaka 

till Perrow som menar att man ska övervaka systemen för att undvika risker. Vi menar härmed 

att det handlar om att systemet ska vara ett komplement åt personalen och inte tvärtom. 

 

Vi har ovan redogjort utifrån våra intervjuer och observationer att Cocktail arbetar 

reflekterande utifrån Beck. Nattklubben försöker därmed att undvika och minimera eventuella 

risker, genom exempelvis kommunikation via symboler. För att knyta tillbaka till Perrows 

begrepp en tickande bomb menar vi att en berusad nattklubbsgäst kan anses utgöra risk som 

väntar på att brisera. För att motarbeta detta, anser vi att personalen måste kunna på ett 

fördelaktigt vis kommunicera verbal information till gästen. Med detta menar vi att 

personalen bland annat ska ha kunskap om hur de ska tillrättavisa berusade gäster. Våra 
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respondenter intygar att personalen har fått utbildning i Stockholms stads så kallade STAD-

projekt (se www.stad.org). Denna utbildning har som syfte att lära personal konflikthantering 

genom att kommunicera med gästen. Dessutom blir personalen utbildad i ansvarsfull 

alkoholservering vilket bland annat innefattar utbildning i hur man nekar berusade gäster 

vidare alkoholförtäring. 

 

Sammanfattningsvis menar vi att Cocktail arbetar reflekterande då de har gjort en rad fysiska 

riskförebyggande åtgärder samt att de har utbildad personal som har kunskap i hur de ska 

agera riskförebyggande och kommunicera risk. Vi menar därmed att Perrows tickande bomb 

går att motverka genom att agera reflekterande och att kommunicera till gästerna så att de kan 

handla på ett riskförebyggande vis. 

 

4.3. Bakgrund till ignorans: gästernas riskuppfattning utifrån tre teorier 

I föregående stycke har vi argumenterat för att en reflektion över risker kan leda till att färre 

risker inträffar. Det går dock inte att förneka att risker fortfarande existerar, i synnerlighet i 

denna bransch. Rikard och Hans som har ett övergripande ansvar över Cocktails verksamhet, 

menar att gästerna inte ska behöva reflektera över de risker som finns, utan att nattklubben 

istället är den som ska bära detta ansvar. Dessutom styrker vår observation på nattklubben att 

gästerna inte reflekterar över riskerna som kan uppstå. Detta tyder därmed på att det kan 

finnas en riskignorans hos nattklubbsgästerna. Vi ska försöka att förklara denna ignorans till 

risk nedan, genom att försöka att konkretisera detta genom tre teorier från Douglas, Slovic 

och Beck. Utifrån dessa tre forskare, kommer vi att besvara frågan; varför finns det en 

riskignorans hos nattklubbsgästerna? 

 

4.3.1. Riskuppfattning utifrån samhällsklass 

Här använder vi oss av en sociokulturell ingång med hjälp av bland andra Douglas och 

Rayner. Dessa två forskare menar att vad någon ser är i högsta grad beroende av var denne 

står, vilket innebär att man har olika förhållningssätt beroende på bakgrund, uppväxt och så 

vidare (Rayner, 1989). I Lupton (1999) beskrivs två studier som styrker detta resonemang. En 

är gjord av Flynn et al. (1994) och en av Graham och Clemente (1996) som båda visar på hur 

starkare sociala grupper tenderar att ha ett lösare förhållningssätt till risk. Är man exempelvis 

från en stark social grupp tenderar man att ha ett lösare förhållningssätt gentemot risk än 

någon från en svagare social grupp (Lupton 1999, s 21-24). I dessa studier beskrivs 
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medlemmar i starka sociala grupper som personer vars grad av utbildning är högre, med hög 

inkomst och som ofta är mer politiskt konservativa. Dessa personer tenderade att inte sätta 

stort värde på risk till skillnad från de svagare grupperna, som då kunde bestå av mindre 

utbildade och lågavlönade människor (Lupton 1999, s 23-24). Vårt fältarbete indikerar att de 

gäster som nattklubbsbranschen attraherar ofta är en övre medelklass. Denna tolkning gör vi 

dels efter intervjuerna med våra respondenter, där de svarade på frågor om målgrupp, 

prissättning och dylikt, men även efter vår observation. Exempelvis kostar en drink på 

Cocktail runt 100 kronor (beroende på drinkens innehåll), vilket enligt respondenterna kan 

fungera som ett snittpris för nattklubbar runt om i Sverige. Det tyder på att gästen måste 

förfoga över ett visst ekonomiskt kapital för att kunna konsumera på nattklubben. I 

ovannämnda studier är förfogandet av ett större ekonomiskt kapital en egenskap som 

kännetecknar starka sociala grupper. Om vi således antar att kundsegmentet på nattklubbar 

utgörs till största del av starka sociala grupper säger teorin att deras förhållningssätt generellt 

sätt är lösare gentemot risk. Detta kan vara en förklaring till att människor som besöker 

nattklubbar inte reflekterar över de risker som ett sådant besök medför. 

 

4.3.2. Riskuppfattning utifrån tillit 

En annan förklaring till antagandet att gäster på en nattklubb inte känner sig riskutsatta, går att 

tydas ur Slovic (1993) som menar att människor idag är mer medvetna om risk än vad de har 

varit förr. Detta är inte nödvändigtvis en motsägning till föregående stycke, där vi 

argumenterade för att starkare sociala grupper tenderar att ha ett lösare förhållningssätt till 

risk. Medvetenheten och förhållningssättet behövs nämligen inte alls vara besläktade i frågan, 

då du kan vara fullt medveten om risker samtidigt som du förhåller dig löst gentemot dem. 

Däremot understryker Slovic begreppet tillit och menar att det i många artiklar och skrifter tas 

upp som en viktig faktor för en lyckad riskkommunikation men även för lyckad interaktion 

människor emellan.  

 

I artikeln skriver Slovic om den så kallade asymmetriprincipen och kortfattat innebär denna 

princip att det är svårare att bygga upp tillit än vad det är att förlora den. Slovic menar att 

tilliten är ömtålig vilket innebär att tilliten allt som oftast skapas under en lång och utdragen 

process, men kan väldigt snabbt raseras genom ett mindre misstag. När väl tilliten är förstörd 

tar den väldigt lång tid att bygga upp den på nytt. Denna princip vill klarlägga att det är 

mycket viktigt att värna om den tillit som byggs upp mellan olika parter. Det är ofta negativt i 
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ekonomiska termer om tilliten inte upprätthålls, då det kan vara mycket kostnadskrävande att 

bygga upp tilliten på nytt. 

 

Vidare så argumenterar Slovic för att vi som människor har tillit till vissa riskfyllda aktiviteter 

men inte till andra och att detta i sin tur påverkar vårt förhållningssätt till risk. Exempelvis har 

människor generellt sett stor tillit till doktorer och därför förhåller vi oss accepterande och 

toleranta till nyttjande av tyngre mediciner, röntgen, narkos (och dylikt) vilka annars är 

riskfyllda aktiviteter. Däremot har vi mindre tillit till den industriella teknologin, vilket bidrar 

till att vi exempelvis ser kärnkraftverk som en stor potentiell risk eller fara. Slovic menar att 

om tillit finns till riskmanagern (den som förmedlar risken) fungerar riskkommunikationen 

bättre, det vill säga, litar man på den som förmedlar risken så förenklas kommunikationen och 

man förlitar sig på den. Däremot går de fall där det inte förekommer en effektiv 

riskkommunikation ofta att härleda till bristande tillit.  

  

För att applicera Slovics teorier på nattklubbsbranschen menar vi att det helt enkelt kan vara 

så att människor förhåller sig accepterande till denna bransch just för att de har tillit till 

verksamheten. Det kan vara på det viset att man är fullt medveten om de risker som finns men 

att tilliten till vakter, personal och utrustning på nattklubben är stor vilket bidrar till att 

riskkommunikationen blir effektiv och att gästerna blir toleranta och lugna. Likaså går det att 

vända på teorin och hävda att folk som inte besöker vissa nattklubbar kan ha att göra med att 

de inte känner tillit till dem. De nattklubbar som har förlorat gästernas tillit, har ett stort arbete 

framför sig, då det både tar lång tid och är kostnadskrävande att bygga upp tilliten på nytt. 

 

4.3.3. Riskuppfattning utifrån ett ignorant förhållningssätt 

Den sista i raden teorier är inspirerad av Beck som bland annat hävdar att risker finns där 

oavsett den mänskliga uppfattningen om risk. Han menar att är det inflätat i det mänskliga 

beteendet att förneka farors existens som någon form av självförsvar, vilket kan bidra till att 

man kan se förbi och ignorera de risker som verkligen finns (Beck, 1998). Utifrån detta 

synsätt kan vi ställa oss frågan ifall om de gäster som besöker nattklubbar helt enkelt 

ignorerar de risker som ett sådant besök skulle innebära. 

 

Som vi har tagit upp tidigare är våra tillfrågade respondenter helt eniga i sin tro om att gäster 

som besöker nattklubbar inte reflekterar över de olika risker som de kan utsättas för. Dock 
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måste det i detta sammanhang poängteras att det ligger i respondenterna vinstintresse att deras 

gäster inte ska reflektera över de risker som de utsätter sig för genom sitt nattklubbsbesök. 

Därmed kan det finnas en viss mån av risk att våra respondenter blundar för faktumet att 

verkligheten kan se annorlunda ut gällande sina gästers riskuppfattning.  

 

4.3.4. Summering av de tre teorierna 

Vi har nu presenterat tre teorier till varför nattklubbsgäster inte reflekterar över de risker de 

löper genom sitt besök. Vi har tagit en sociokulturell ansats i första teorin, då vi hävdar att de 

gäster som besöker nattklubbar är från starka sociala grupper, viket medför att gästen har ett 

lösare förhållningssätt gentemot risk. Därefter applicerade vi Slovics teori om att vi 

människor har tillit till vissa riskfyllda aktiviteter, men inte till andra. Här hävdar vi att ett 

nattklubbsbesök är en riskfylld aktivitet som människan har tillit till. Den sista teorin är 

inspirerad av Beck och går ut på att människan helt enkelt har en tendens att ignorera risker. 

 

I uppsatsen har vi argumenterat för att ett nattklubbsbesök innefattar en rad risker samtidigt 

som gästerna förbiser många av dessa. Teorierna ovan visar inte bara på att människor av 

olika anledningar blundar för risker; oavsett det handlar om att ha ett lösare förhållningssätt, 

ha tillit till aktiviteten eller helt enkelt förhålla sig ignorant, utan också på anledningarna 

varför. Våra intervjuer och observation på Cocktail visar på att nattklubbens gäster, med några 

få undantag, kan falla inunder samtliga tre teorier. Detta får emellertid inte till följd att dessa 

gäster är mer riskignoranta än de gäster som enbart faller inunder Becks teori, som menar att 

alla människor är riskignoranta.  

 

Vi vill dock uppmärksamma på att som vi alla vet, är det svårt att generalisera människors 

handlande och uppfattning då varje individ är unik. I detta avseende blir det därmed svårt att 

göra den grova generalisering som exempelvis Beck gör, då han menar att alla människor 

ignorerar risker. Våra intervjuer och observationer har styrkt riskteorierna, vilket har medfört 

att teorierna får en ökad giltighet att användas i vår forskning.  

 

Som vi nämnt tidigare är det bevisat att alkoholförtäring påverkar omdömet gällande 

individens riskuppfattning (Lauritzson & Haglund 2006, s 28). Detta faktum tillsammans med 

de tre anledningarna till gästernas ignorans, gör det enligt oss det hela till en fullt trolig teori 

att gäster på nattklubbar helt enkelt ignorerar riskerna. 
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Vi har redogjort för att ett nattklubbsbesök innefattar en rad risker som påverkar såväl gästen 

själv som dess omgivning samt att gästerna har en ignorans gentemot dessa. Den fortsatta 

analysen kommer att fortskrida då vi anser att klyftan mellan de konstaterade riskerna och 

gästernas ignorans, kan överbryggas genom att använda en god verbal och ickeverbal 

kommunikation. 

 

4.4. Kommunikation inom nattklubbsbranschen 

Flertalet forskare understryker vikten av kommunikation för det mänskliga beteendet. Bland 

andra menar Falkheimer och Heide (2003) att kommunikation är en av de viktigaste 

funktionerna för att människor ska kunna fungera, eftersom vi med hjälp av kommunikation, 

verbalt- och ickeverbalt, tänker, utbyter idéer (tankar och information), skapar och 

återanvänder kunskap, underhåller, ger instruktioner, vägleder, undervisar och så vidare. Att 

kommunikation är av vikt när det gäller att förhindra risk är något som bland andra Rochlin 

argumenterar för. Han tar upp teorin high reliability organization (HRO) där han resonerar 

kring begreppet säkerhetskultur i termer om att finns en säkerhetskultur i organisationen, kan 

risker lättare förhindras (Rochlin 1999). För att få en fungerande säkerhetskultur krävs det ett 

visst antal faktorer, däribland framhåller Rochlin kommunikation och menar att direkt verbal 

kommunikation mellan alla inblandade är ett viktigt element för ökad säkerhet för att 

förhindra risker. Kommunikationsbegreppets vikt i hanteringen av risker understryks också av 

Nordlund (2000, s 121-145). Han tar upp sin teori triangeldramat som illustreras av en 

liksidig triangel som symboliserar samspelet mellan de olika parterna i ett demokratiskt 

kommunikationssamhälle. Denna modell kan i vårt fall kopplas till nattklubbsbranschen, då 

kommunikationssamhället utgörs av sändaren (ägare/chef), förmedlare (frontpersonal) och 

mottagare (gästerna). Nordlund menar att det är viktigt att kommunikationen är lättförståelig 

och korrekt samt att kommunikationen fungerar på ett öppet och förtroendefullt sätt. Det är 

med andra ord viktigt att informationen har en hög grad av tillit, förtroende och trovärdighet 

(ibid. s 124-125). 

 

I linje med de forskare som understryker kommunikationens värde belyser våra tillfrågade 

respondenter vikten av att kommunicera med gäster på nattklubben. Dock observerade vi att 

kommunikationen försvårades genom den höga ljudnivån och gästernas alkoholpåverkan. 

Samtidigt uppstod det i de olika barerna mer eller mindre tumultartade situationer, så som 

lättare trängsel och dispyter gäster emellan som ytterligare försvårade den verbala 
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kommunikationen. Falkheimer och Heide (2003, s 82) poängterar vikten i att föra dialog, då 

detta stärker relationen människor emellan. Detta tar personalen på Cocktail fasta på, även om 

den verbala kommunikationen främst riktar sig till de gäster som är eller är på väg att bli 

överförfriskade. Den verbala kommunikationen fungerar därmed som en riskförebyggande 

åtgärd, då man tar tag i problemet i ett tidigt stadium. Exempelvis berättade Rikard om 

situationer då personalen har gjort bedömningen att vissa gäster varit alltför berusade för att 

konsumera mer alkohol, då de i sådana fall hade utgjort risker för både sig själva och andra 

gäster. Rikard menar att det är mycket viktigt att kommunikation med den berörda gästen når 

fram och att gästen tar del av informationen. Vidare i intervjuerna samt i observationerna, 

kommer det dock fram att man på Cocktail kommunicerar mer utförligt än så. Förutom den 

verbala kommunikationen, som tillämpas överallt i nattklubben kommuniceras säkerhet via 

symboler. Detta för att det inte går att föra en verbal riskkommunikation, likt 

flygplanspersonalens säkerhetsgenomgång, till samtliga gäster då detta skulle kräva allt för 

mycket resurser. Dessutom menar vi att det hade blivit ett tråkigt inslag att lyssna på och att 

den tänkta genomslagskraften därmed hade uteblivit. 

 

4.4.1. Betydelsen av symboler 

Scollon och Scollon diskuterar symboler och vad dessa kan innebära för människor. 

Författarna menar att symboler kan innebära olika saker och att genom dessa framför vi 

budskap. Symboler kan berätta om vad som kommer att inträffa, vad som gäller för platsen 

och hur vi ska agera med mera (Scollon & Scollon 2003, s 25-27). Symbolers betydelse i 

kommunikation diskuteras också av Hampel (2006) som menar att kommunikation inte alltid 

sker rakt och direkt, exempelvis verbalt, utan att sändaren tillhandahåller och förmedlar 

symboler, vilka har en inneboende mening som förstås i olika kulturella kontexter. Vidare så 

argumenterar Hampel för att kommunikation är inflätat i det mänskliga livets dagliga 

aktiviteter, men att en lyckad kommunikation kräver en kombination av såväl verbala som 

symboliska inslag. 

 

Vårt fältarbete tyder på att man på Cocktail tillämpar en kombination av verbala och 

symboliska inslag i sin riskkommunikation. De verbala inslagen domineras av 

tillrättavisningar och påpekanden av såväl barpersonal som vakter. Detta innebär att man 

exempelvis muntligt försöker förhindra risker i de lägen då man tror att en risk kan tänkas 

uppkomma, exempelvis då en gäst agerar hotfullt eller håller på att bli alltför berusad. En stor 



35 
 

del av riskkommunikationen visar sig dock förmedlas genom symboler. Då vi fältarbetade på 

nattklubben kom det fram att det där existerar många symboler med olika budskap. 

Exempelvis är nattklubben kameraövervakad och det finns skyltar runt om i nattklubben som 

uppmärksammar detta. Rikard menar att gästernas vetskap om att nattklubben är 

kameraövervakad gör att de är mindre benägna att begå brott, i och med att det finns risk för 

att de kan bli filmade. I detta fall blir kameror symboler för övervakning vilket bidrar till 

säkerheten. Vi har också tidigare varit inne på att man på Cocktail använder sig av com-

telefoner kopplade till hörselsnäckor som många i personalen använder sig av. Detta är 

någonting som alla tillfrågande respondenter belyser som en säkerhetsåtgärd, inte bara för att 

den direkta kommunikationen fungerar bättre (som Falkheimer och Heide, Rochlin och 

Nordlund understryker). Men också för att om man som gäst ser att personalen kommunicerar 

med varandra genom hörselsnäckor, och när man ser vakter och annan personal bära dessa, att 

man då, liksom exemplet med kamerorna, är mindre benägen att begå brott och således utsätta 

sig själv och andra gäster för risker. Förutom detta finns det också skyltar som 

uppmärksammar nödutgångar, brandsläckare och brandlarm som även dessa kan ses som 

symboler för säkerhet och riskförebyggande. Vi anser att den stora fördelen med att 

kommunicera via symboler är precis som Falkheimer och Heide (2003, s 73) skriver, att 

information kan spridas utan att förmedlaren själv måste närvara i tid och rum. Samtidigt kan 

symboler kommunicera risk till gäster som inte talar svenska eller engelska (de språk som vi 

förutsätter att frontpersonalen behärskar). Detta underlättar för nattklubben, som då inte 

behöver avsätta personal för att kommunicera risk utan denna personal kan användas i andra 

delar av verksamheten. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommunikation genom symboler är ett 

framgångsrikt koncept inom nattklubbsbranschen. Som vi har sagt tidigare, finns en ignorans 

till risker från gästens sida. Dessutom genomsyrar alkoholförtäring verksamheten, vilket leder 

till en försämrad riskuppfattning hos gästen. I och med detta anser vi att symboler är att 

föredra framför verbal kommunikation, då symboler ger gästen en valfrihet att själv ta till 

informationen om risk, samtidigt som gästen inte blir påtvingad den. Symbolernas viktiga 

funktion vill vi därmed än en gång belysa. Men den verbala kommunikationen fungerar som 

ett bra komplement. Vidare menar vi att nattklubbens fördelning mellan den verbala och 

ickeverbala riskkommunikationen fungerar bra. 
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5. Slutsats 

I föregående kapitel har vi analyserat vårt empiriska material utifrån en rad olika teoretiska 

risk- och kommunikationssynsätt. Vi kommer nu att presentera våra slutsatser, vilket betyder 

att våra tre frågeställningar kommer att besvaras.   

 

Vi kommer i denna del besvara våra tre frågeställningar: 

 

• Vilka risker innefattar ett nattklubbsbesök? 

• Hur ser den teoretiska bakgrunden ut till gästernas riskinställning? 

• Hur kommuniceras risk och varför kommuniceras det på detta sätt? 

 

  

5.1. Vilka risker innefattar ett nattklubbsbesök? 

Vi har tidigare i uppsatsen bland annat redogjort för att 60 % av alla polisanmälda våldsbrott 

kan härledas till alkoholkonsumtion och krogmiljö. Med stöd av statistik likt den ovan, menar 

vi att de största riskerna med ett nattklubbsbesök är alkoholrelaterade. Vi har tidigare belyst 

att riskuppfattningen försämras när en gäst är alkoholpåverkad. Detta mynnar ut i att gästen är 

utsatt för en rad alkoholrelaterade risker och om gästen samtidigt själv är alkoholpåverkad 

ökar risken med att någonting ska inträffa. Vi har också visat på att en hög koncentration av 

krogar och nattklubbar gör området mer riskutsatt. Detta förstärker ytterligare att 

alkoholservering medför fler risker. Kontentan av detta är att alkoholförtäring medför en rad 

risker för gästen och dess omgivning, då förtäring medför såväl fler risker som försämrad 

riskuppfattning. Riskomedvetenheten stiger i relation till gästens/gästernas berusningsgrad. 

 

Vi vill även uppmärksamma att det finns andra risker som bör beaktas som exempelvis brand, 

då våra respondenter inte anser att detta är en högprioriterad risk. Men skulle en brand inträffa 

skulle det få förödande konsekvenser, vilket kan ställas i relation till om en gäst skulle bli 

alltför berusad. Vi menar att den här typen av risk måste värdesättas högre, på grund av dess 

konsekvenser. 
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5.2. Hur ser den teoretiska bakgrunden ut till gästernas riskinställning? 

Vi har tidigare visat på att ett nattklubbsbesök medför en rad risker. Dock kan vi genom 

litteraturstudier vilka bekräftas av våra informanter, se en tendens till att gästerna inte 

uppmärksammar de risker som finns. Utifrån de teorier vi valt att använda i vår analys har vi 

kommit fram till att det finns tre bakomliggande orsaker till varför gästerna förbiser riskerna. 

Den första teorin utgår från Douglas synsätt på att människors riskuppfattning går att knyta 

till dess sociala grupptillhörighet. Hon menar att en stark social grupptillhörighet tenderar att 

ha ett lösare förhållningssätt till risker jämfört med de människor som kommer från en 

svagare social grupp. Då det får anses vara en starkare social grupp som vistas i 

nattklubbsmiljö är detta en bidragande faktor till gästernas ignorans. Den andra orsaken till 

ignoransen grundar vi utifrån Slovic, som understryker att ju högre tillit du som gäst har till 

en nattklubb desto lösare riskuppfattning. Denna tillit bottnar i att gästen har förtroende för att 

nattklubben är en säker miljö att vistas i. Beck å andra sidan menar att det ligger i människans 

natur att ignorera risker, oavsett social grupptillhörighet eller hur stark tilliten är. 

 

Vi har tidigare nämnt att många av gästerna är alkoholpåverkade vilket får till följd att deras 

riskmedvetenhet minskar. Gästernas alkoholkonsumtion tillsammans med de tre teoretiska 

bakgrunderna visar på att det finns en rad anledningar till varför risker ignoreras av 

nattklubbsbesökarna. Vidare belyser även våra respondenter att gästerna inte ska behöva 

tänka på de risker som finns, utan att detta ansvar ska ligga på nattklubben. Detta anser vi kan 

medföra att gästen kan bli än mindre riskmedveten, då gästen genom sitt besök kan 

uppmärksamma nattklubbens säkerhetssystem, symboler, agerande och så vidare. Nattklubben 

kommunicerar således till gästen att de inte behöver reflektera över riskerna, vilket kan 

påverka deras riskmedvetenhet.  
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5.3. Hur kommuniceras risk och varför kommuniceras det på detta sätt? 

Vi har konstaterat att ett nattklubbsbesök medför vissa risker samtidigt som att det hos 

gästerna finns en ignorans till de riskerna som finns. Genom denna ignorans blir det viktigt att 

nattklubben kan kommunicera riskerna till gästerna. Nattklubben kommunicerar risk antingen 

verbalt eller ickeverbalt. Utifrån våra intervjuer med Rikard och Hans består den verbala 

riskkommunikationen till största del av att tillrättavisa alkoholpåverkade gäster som riskerar 

att bli ett hot för sig själva och andra, något som även vår observation styrkte. Observationen 

visade även att vakterna tillrättavisade gäster i syfte för att avstyra bråk och andra negativa 

inslag till följd av alkoholförtäring. Vår observation klargjorde även att den verbala 

kommunikationen försvåras av nattklubbens höga ljudnivå. På grund av de tre teoretiska 

bakgrunderna, berusningsgraden och nattklubbens riskansvarstagande menar vi därmed att 

den verbala kommunikationen inte kan värdesättas mer i den totala riskkommunikationen, då 

gästen inte är mottaglig för denna typ av information. Detta anser vi kan vara en anledning till 

varför den verbala kommunikationen allt som oftast enbart används när gästen håller på att bli 

alltför berusad. 

 

I likhet med Hampel (2006) menar vi att symboler i kombination med en verbal 

kommunikation är att föredra. Då vi tidigare har tydliggjort gästers ignorans till risk, vill vi 

belysa att kommunikation spelar en fundamental roll för att göra gästerna medvetna om 

besökets risker, sin ignorans till trots. 

 

Fördelarna med att använda verbal riskkommunikation är att informationen kan riktas mot en 

enskild person i viss situation, exempelvis om en person är överförfriskad kan personen 

tillrättavisas av personalen genom verbal kommunikation. Den ickeverbala kommunikationen, 

i form av symboler, ger gästen en valfrihet att reflektera över de risker som de eventuellt 

riskerar att utsättas för. Kommunikationen blir således inte påtvingad, i motsats till den 

verbala. Med utgångspunkt i våra intervjuer och observationer anser vi att den 

kommunikation som används fungerar väl, utifrån den situation som råder på en nattklubb 

gällande alkoholförtäring och berusade gäster. Som vi tidigare varit inne på är nattklubbens 

gäster i en sådan sinnesstämning som gör att de är mindre mottagliga för riskkommunikation, 

i jämförelse med andra branschers kunder.  
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Kontentan av varför nattklubben väljer att kommunicera risk verbalt och ickeverbalt, är för att 

symbolerna försöker göra gästerna mer riskmedvetna samtidigt som den verbala 

kommunikationen används för att tillrättavisa personer och uppmärksamma dem om aktuella 

situationer. 
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6. Diskussion 

I detta avslutande avsnitt ska vi föra en diskussion kring hur vårt resultat har inflytande på 

teori och praktik rörande risk och riskkommunikation samt diskutera våra slutsatser i ett 

vidare sammanhang. Vi kommer även att diskutera huruvida vi har använt rätt metoder för att 

få fram våra slutsatser. Indirekt kommer vi genom vår diskussion att besvara frågor så som; 

Vad kunde vi ha gjort bättre? Går vår forskning att implementera i andra branscher? Samt hur 

påverkar vår forskning teori och praktik? 

 

 

Till att börja med anser vi att vårt resultat går att implementera i andra branscher, framför allt 

i andra verksamheter/branscher som genomsyras av berusade gäster, så som festivaler och 

utomhuskonserter. Detta för att vi i vår forskning har förklarat att en berusad gäst kräver en 

annorlunda riskkommunikation jämfört med en nykter. Vi har även poängterat att en 

kombination av muntlig kommunikation och symboler är att föredra. Symboler är dock inte 

branschspecifika, vilket för med sig att de symboler som används inom nattklubbsbranschen 

även går att appliceras i andra miljöer – vilket det idag också görs.  

 

Vårt bidrag till riskforskningen är att vi utifrån vår studie har nyanserat begreppet 

riskkommunikation, då vi har granskat en riskutsatt bransch som genomsyras av påverkade 

kommunikationsmottagare. Våra resultat stärks av befintligt riskforskning, vilket ger 

forskarnas teorier ökad legitimitet. I uppsatsen har vi valt att utgå från framstående 

riskforskare, vars teorier är inriktade på en samhällskontext som vi har applicerat på 

nattklubbsmiljön. Då samhället och nattklubben skiljer sig åt i många avseenden, får det till 

följd att vissa riskteorier har varit svårare att applicera på nattklubben än andra. Men vi anser 

trots detta att vi på ett fördelaktigt vis har lyckats förena de samhällsbaserade riskteorierna 

med nattklubbskontexten. 

 

Om vi granskar hur vi metodiskt har gått tillväga för att dra våra slutsatser, kan det sägas att 

vissa delar kunde ha gjorts annorlunda. Framförallt tänker vi på att vi kunde ha intervjuat eller 

delat ut enkäter till nattklubbsgäster, för att få deras syn på hur de uppfattar risk. Anledningen 

till varför vi inte gjorde detta, var för att vi tyckte det var intressant att ställa riskteorier mot 

varandra och se i vilken omfattning dessa teorier kan förklara nattklubbsgästernas syn på risk. 
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Nu med facit i hand vill vi dock poängtera att om vi fick göra om vår studie, hade det varit 

mer intressant att undersöka nattklubbsgästernas riskuppfattning istället för att beskriva 

bakgrunden till riskuppfattningen genom teorier.  

 

Ett annat alternativ hade varit om vi hade använt oss utav fler empiriska exempel, än just 

Cocktail. Detta hade kunnat få till följd att våra slutsatser hade sett något annorlunda ut, då de 

andra nattklubbarna hade kunnat visa upp nya sidor av sin verksamhet, än de som vi blivit 

uppmärksammade. Men då vi anser att vi fick en unik inblick i Cocktails organisation 

samtidigt som vi inte fick motsvarande möjlighet på någon annan nattklubb, valde vi att 

enbart ta utgångspunkt i vårt valda exempel. Vi är dock medvetna att om vi hade granskat fler 

nattklubbar, hade vårt resultats validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ökat. Men vi anser 

att då tre av våra fyra respondenter har en lång och gedigen bakgrund inom branschen, får det 

följd att de har god kunskap inom riskämnet, hämtat från flera olika verksamheter och 

näringsidkare. Respondenterna kan branschen väl, vilket betyder att de har förmedlat en god 

av bild hur riskhantering och riskkommunikation fungerar i branschen. Med andra ord är vi 

fullt medvetna om att validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten hade stigit om vi hade 

granskat fler nattklubbar, men vi anser ändå att respondenternas bakgrund till en viss grad 

väger upp detta, då deras svar är baserade deras långa erfarenhet. Vi vill också 

uppmärksamma att vårt fokus har inte legat på att utvärdera huruvida Cocktails riskhantering 

och riskkommunikation fungerar bra eller dåligt. Om så hade varit fallet, hade vi exempelvis 

kunnat iscensätta en krissituation på nattklubben, för att se hur personal hade agerat och 

kommunicerat.  

 

Vi har i många avseenden diskuterat hur alkoholen påverkar nattklubbens riskkommunikation. 

Vi anser bland annat att myndigheterna har en stor inverkan på branschens riskmedvetenhet. 

Om Alkohollagens (1994:1738) minimikrav hade varit lösare, tror vi att branschen hade varit 

mindre riskmedveten, då riskförebyggande åtgärder kostar pengar och dessa pengar tror vi 

nattklubbarna hade lagt på andra delar av sin verksamhet om lagen hade varit lösare. Vidare 

menar vi också att en nattklubb måste balansera mellan ökad alkoholförsäljning och minskad 

gästriskmedvetenhet. Det ligger i nattklubbens intresse av att sälja alkohol, då det generar 

intäkter för verksamheten. Samtidigt blir gästerna mindre riskmedvetna, vilket resulterar i att 

gästerna genom sitt eget eller andras agerande utsätter sig för olika risksituationer. Med detta 

menar vi att nattklubben själv skapar en miljö där risker skapas och ignoreras. 
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Vi har genom denna uppsats visat på att detta forskningsområde som innefattas av 

riskkommunikation och påverkade gäster, är ett intressant forskningsfält. Vi har 

förhoppningar om att vi har skapat en språngbräda, där kommande forskning kan ta vid. Det 

har varit ett fascinerande arbete som vi nu hoppas att andra personer kan använda som 

utgångspunkt, då vi anser att detta forskningsområde behövs utforskas ytterligare.    
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8. Bilagor 

8.1. Intervjuguide, delägare Cocktail 

 

Namn: 

Ålder: 

Befattning: 

Bakgrund/erfarenheter: 

År i branschen: 

Tidigare anställningar/positioner: 

Din första chefsposition: 

 

1) Beskriv vilka risker som finns inom nattklubbsbranschen. 

2) Vilka risker löper jag som kund när jag besöker en nattklubb?  

3) Arbetar ni för att förebygga risk? I så fall, hur?  

4) Anser du att du arbetar inom en riskutsatt bransch? Om ja/nej, varför? 

5) Tror du att besökare känner sig riskutsatta i sitt besök på nattklubben?  

6) Om skillnad: varför tror du att din och nattklubbsbesökarnas syn på risk skiljer sig? 

7) Kommunicerar ni risk till personal och kunder? I så fall, hur?  

8) Anser du att ni skulle kunna bli bättre på detta? I så fall, på vilket sätt? 

9) Anser du att lagar och föreskrifter för nattklubbsbranschen förebygger risk?  

Om du fick bestämma, skulle de i så fall lättas upp eller stramas åt?  

10) Hur ser era samarbeten ut med olika myndigheter? 

11) Anser du era samarbeten kan effektiviseras på något sätt? 

12) Hur väl vill du säga att personalen vet hur de ska agera i en krissituation? 

13) Ger ni någon utbildning i riskfrågor? 

14) Har ni någon utarbetad riskplan? 

15) Era kunder är ofta alkoholpåverkade. Anser du att graden av risk höjs i takt med att 

alkoholkonsumtionen stiger?  

16) På vilket sätt påverkar alkoholkonsumtionen er kommunikation till kunderna? 

17) Diskuterar ni riskhantering inom branschen? 

18) Påverkas ni av er omgivning med avseende på riskfrågor? Exemplifiera. 

19) Hur kan man informera kunder till att agera på ett riskfritt sätt?  
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20) Hur anser du att dagens riskkommunikation fungerar inom nattklubbsbranschen?  

På vilket sätt kan i så fall denna kommunikation förbättras? 

21) Hur ser du användningen av metalldetektorer i dörren?  

Tror du att metalldetektorer har en avskräckande effekt på kunderna? 

22) Hur ser du på att använda riskkommunikation i er marknadsföring? 

23) I vilken utsträckning tror du att nattklubbsbesökare väljer nattklubb utefter hur 

riskfylld ett besök skulle kunna vara? 

24) På vilket sätt använder nattklubben sin interiör för att kommunicera risk? 

25) Hur ser du personalens situation? Tror du att de känner sig riskutsatta i sin position? 

Arbetar ni på något sätt för att göra personalen mindre riskutsatt? 
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8.2. Intervjuguide, barchef på Cocktail 

 

Namn: 

Ålder: 

Befattning: 

Bakgrund/erfarenheter: 

År i branschen: 

Tidigare anställningar/positioner: 

  

1) Beskriv vilka risker som finns inom nattklubbsbranschen. 

2) Vilka risker löper jag som kund när jag besöker en nattklubb?  

3) Arbetar ni för att förebygga risk? I så fall, hur? 

4) Anser du att du arbetar inom en riskutsatt bransch? Om ja/nej, varför? 

5) Tror du att besökare känner sig riskutsatta i sitt besök på nattklubben?  

6) Om skillnad: varför tror du att din och nattklubbsbesökarnas syn på risk skiljer sig? 

7) Kommuniceras risk till personal och kunder? I så fall, hur? 

8) Anser du att ni skulle kunna bli bättre på detta? I så fall, på vilket sätt? 

9) Hur arbetar er organisation för att göra personalen riskmedvetna? 

10) Får ni någon utbildning i riskfrågor? Anser du att den är tillräcklig? 

11) Vet du hur ni ska agera i en krissituation? 

12) Får ni någon utbildning i riskfrågor? 

13) Hur kan man informera kunder till att agera på ett riskfritt sätt? 

14) På vilket sätt påverkar alkoholkonsumtionen er kommunikation till kunderna? 

15) I vilken utsträckning tror du att nattklubbsbesökare väljer nattklubb utefter hur 

riskfylld ett besök skulle kunna vara? 

16) På vilket sätt använder nattklubben interiören för att kommunicera risk?  

17) Hur ser du personalens situation? Känner ni er riskutsatta i sin position? Arbetar ni 

på något sätt för att göra personalen mindre riskutsatt? 
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8.3. Intervjuguide, frontpersonal på Cocktail 

 

Namn: 

Ålder:  

Befattning:  

Bakgrund/erfarenheter: 

År i branschen: 

Tidigare anställningar/positioner: 

 . 

1) Vilka risker löper jag som kund när jag besöker en nattklubb?   

2) Anser du att du arbetar inom en riskutsatt bransch? Om ja/nej, varför? 

3) Tror du att besökare känner sig riskutsatta i sitt besök på nattklubben?  

4) Om skillnad: varför tror du att din och nattklubbsbesökarnas syn på risk skiljer sig? 

5) Hur arbetar ni för att förebygga risk? I så fall, hur? 

6) Kommuniceras risk till personal och kunder? I så fall, hur?  

7) Anser du att ni som personal är tillräckligt riskmedvetna? 

8) Får ni någon utbildning i riskfrågor? Anser du att den är tillräcklig? 

9) Hur kan man informera kunder till att agera på ett riskfritt sätt? 

10) På vilket sätt påverkar alkoholkonsumtionen er kommunikation till kunderna? 

11) I vilken utsträckning tror du att nattklubbsbesökare väljer nattklubb utefter hur  

riskfylld ett besök skulle kunna vara? 

12) På vilket sätt använder nattklubben (symboler etc) för att kommunicera risk? 

13) Hur skulle du vilja beskriva era gäster? Ålder, social gruppering etc. 


