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Analysarbete utifrån Covid-19

I krisledningsstabens analysgrupp arbetar jag tillsammans med 

hälsoutvecklare, biträdande stabschef och kvalitetsutvecklare. 

Vi arbetar kontinuerligt med att följa smittspridningen både 

lokalt, regionalt samt nationellt. Arbetet startade till följd 

av en stegrande smittspridning i kommunen med start kring vecka 

42. Att arbeta med analys i en pågående samhällskris är ingen 

lätt uppgift, men vårt arbete har till stor del gått ut på 

omvärldsspaning och att samla in information från bla smittskydd 

och länsstyrelsen och skapa en övergripande lägesbild. 

Omvärldsspaning har även innefattat inhämtande av fakta och 

rapporter som kontinuerligt släppt både från myndigheter här i 

Sverige och internationellt. 

Att se beteendevetenskapen i detta arbete är inte svårt. 

Spridningen av ett virus, som tex covid-19, sker mellan 

människor. När vi då ber människor att ta ett uppehåll från sitt 

normala sociala sammanhang för att stoppa smittspridning kan det 

för många kännas som en stor uppoffring. Den 

beteendevetenskapliga delen i analysen har i stora drag handlat 

om att se den mänskliga komponenten bakom siffrorna. 

En del i att förstå varför smittspridningen ser ut som den gör 

är att förstå de mänskliga beteenden som gör detta möjligt. Ett 

annat perspektiv har varit, vilka barriärer står människor 



 

inför? Dvs vad hindrar befolkningen från att följa 

rekommendationer? 

Mitt arbete i denna analysgrupp har lärt mig oerhört mycket. Det 

är en process där inga svar är rätt eller fel, vi står alla 

inför en okänd prövning som vi lär oss mer om varje dag.  

Detta arbete kommer jag att fortsätta med under våren då jag är 

nyanställd inom kommunen till följd av min praktik. 

Utdrag ur projektplan. 

Detta projekt är tänkt som en grund för ett kommunalt arbete där riskzoner 

för olika former av social oro, destruktiva handlingar och beteenden ska 

kartläggas. Projektet startades med en omvärldsspaning och planering för 

att sedan följas av en teoretisk efterforskning för att klargöra vilka 

variabler som är av intresse för analysen. I samarbete med kommunens 

kvalitetsutvecklare kommer det göras en inventering av den data som finns 

att tillgå i kommunen gällande socioekonomisk status och livsstil. Detta 

ska sedan sammanställas och analyseras utifrån relevanta teorier för att 

undersöka ifall det finns riskfaktorer för social oro. 

De teorier jag valt att inkludera i denna analys har främst varit Travis 

Hirschi teori om Sociala band såsom den beskrivs i hans bok ”Causes of 

delinquency”. En välanvänd teori inom både sociologi och kriminologi, med 

avstamp i bland annat Emilé Durkheims arbete, och Strain- teori. När teorin 



 

var ny på sitt fält såg såväl Hirschi, som andra samtida sociologer, denna 

teori som en fullständig förklaring till varför människor avviker från 

samhället normer och begår brott. Genom senare forskning har Hirschi och 

även andra forskare kommit fram till att teorin om sociala band delvis 

förklara brottsligt och destruktivt beteende, men att en komplettering i 

form av teori om självkontroll var nödvändig.

Jag valde att arbeta med teorin om sociala band då den är aktuell och 

implementerbar i mitt arbete, som utförs på en samhällsnivå och inte på en 

individnivå.  

Teorins utgångspunkt ligger i frågan, varför begår inte alla brott? Det 

vill säga vad är det som hindrar majoriteten av befolkningen från att begå 

brottsliga handlingar? 

Hirschi menar att destruktivt och brottsligt beteende är följd av bristande 

sociala band till det konventionella samhället. Dessa sociala band består i 

sin tur av fyra olika element; anknytning, åtagande, delaktighet och 

övertygelse.  Det första elementet, anknytning, har en grund i Emile 

Durkheims teorier om det organiska samhället 

"We are moral beings to the extent that we are social beings." 
(Durkheim 2002 sid. 64)

Jag har även inkluderat teorier kring ”relative deprivation” Den 

huvudsakliga definition som använts i detta arbete är att personer eller 

grupper som upplever sig berövade av resurser och tillgångar som värdesätts 

i samhället, såsom utbildning, arbete, inkomst, socialt umgänge, tenderar att 

ha en lägre tröskel till avvikande beteende

I kombination med dessa teorier har jag även använt mig av forskning från 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I en slutlig rapport kommer den socioekonomiska data som samlats in att 

jämföras med en baslinje och resultatet kommer att analyseras och 

diskuteras utifrån ovan nämnda teorier. 



 

Sammanfattningsvis:

Att få delta i olika arbetsområden på säkerhetsenheten har breddat min syn 

på min egen förmåga samt möjligheterna för mitt yrkesliv. Arbetet i 

Ängelholms kommun har även varit otroligt givande i form av kunskap och 

förståelse för hur en kommun arbetar och är organiserad. Just Ängelholms 

kommun arbetar efter en agil modell som jag ser som väldigt effektiv och 

spännande att vara en del av. 

Att ha praktik som en av de avslutande delarna i min utbildning har varit 

värt oerhört mycket. Jag har vuxit i min yrkesroll och känner mig redo att 

gå ut i arbetslivet. I början av höstterminen 2020 kände jag en stor oro 

inför att hitta min väg vidare, hur ville jag arbeta? Var ville jag arbeta? 

Nu ser jag att vi beteendevetare kan bidra i en mängd olika sammanhang! 

Mänskligt beteende är och kommer alltid vara en aktuell fråga som berör 

otaliga yrken! 

Att min praktik var inom en kommun har jag upplevt som en stor fördel. Jag 

har fått inblick i en rad olika verksamheter som väckt mitt intresse och 

jag fått se bredden av vad jag kan göra med min kompetens.

För att få veta mer om mig och mina erfarenheter, se mitt CV 

eller i följande länk till min Linkedin profil: 

https://www.linkedin.com/in/my-olsson-1057a5202/ 

Tips till studenter som funderar på praktik!

- Våga ta steget! Det är lättare att ha praktik som ett första steg 

än att direkt gå ut på arbetsmarknaden. 

- Sök alla möjliga vägar. Vill man få en väldigt bred praktik kan jag 

rekommendera att söka sig till en kommun. Inte bara stora utan även 

lite mindre kommuner. 

- Du behöver inte alltid ha kontakter sedan tidigare eller veta exakt 

vem du ska vända dig till, Hör av dig tex till kundtjänst och ställ 

frågor så kan de hänvisa dig till rätt person.

https://www.linkedin.com/in/my-olsson-1057a5202/


 


