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Sammanfattning 
Rapporten redovisar resultat från en del av ett projekt om hur bostadsägare uppfattar 
och hanterar klimatrisker i relation till sina bostäder. Syftet med delprojektet är att få 
en fördjupad förståelse för bostadsägares riskuppfattningar och riskbeteenden samt 
hur dessa relaterar till olika sätt att resonera om försäkringsfrågor. Som ett led i detta 
undersöker vi hur olika berättelser om risk skapas i relation till sociala och rumsliga 
strukturer. Studien har genomförts på lokal nivå i områden som betraktas som utsatta 
för klimatrelaterade risker i större eller mindre omfattning, såväl i stad som glesbygd. 
En tredjedel av de 44 intervjuade personerna bor i nybyggda hus och resten bor i äldre 
hus. De flesta intervjuer har utförts som medföljande observationer, där vi besökt 
bostadsägarna i deras hem och låtit dem berätta om hur de uppfattar och hanterar 
klimatrelaterade risker i förhållande till bostadens utformning och lokalisering samt 
hur de resonerar om olika försäkringsfrågor.  

Vid analysen av materialet har intervjuerna kategoriserats i totalt sju så kallade 
riskberättelser, baserat på olika förhållningssätt till klimatrelaterade risker. För att 
förstå hur olika uppfattningar om risk skapas i relation till sociala och rumsliga 
strukturer har vi använt intersektionell riskteori vid analysen av de olika 
riskberättelserna. Resultaten indikerar att individens sociala och rumsliga kontext har 
betydelse för såväl riskuppfattning som riskbeteende och attityd till försäkringar vilket 
skapar olika förutsättningar för vilken beredskap försäkringstagare har i fråga om 
klimatrelaterade risker.  Samhället lägger idag ett stort ansvar på hushållen att själva 
förebygga och hantera skador orsakade av väderrelaterade händelser. Våra resultat 
visar att människor med hög utbildning, goda ekonomiska möjligheter och/eller 
hantverksskicklighet troligen klarar sig bra i ett sådant system eftersom de har såväl 
kunskap som ekonomisk möjlighet att göra praktiska och ekonomiska åtgärder för att 
skydda sig mot olika former av risker. Även kön har betydelse för hur människor 
uppfattar och hanterar klimatrisker i relation till bostaden eftersom hus och 
försäkringsfrågor av många betraktas vara männens ansvarsområde. Lågavlönade, 
ensamstående kvinnor i riskutsatta områden och personer med dålig hälsa riskerar stå 
utan skydd i ett samhälle där bostadsägaren bär det främsta ansvaret för sin och husets 
säkerhet.  
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Förord 
Varmt tack till samtliga intervjupersoner som medverkat i studien! Ni har delat med er 
av era tankar om klimatrelaterade risker och därmed gett möjlighet till ökad kunskap 
om hur bostadsägare uppfattar och hanterar sådana risker. Vi tackar också Minna 
Lundgren, Sophie Kolmodin och Caroline Andersson som genomfört några intervjuer. 
Tack till övriga i projektgruppen och kollegiet som gett värdefulla kommentarer på 
tidigare versioner av denna rapport. Slutligen, tack till försäkringsbolaget 
Länsförsäkringar för att ha finansierat projektet. 

 

Sundsvall, april 2017 

Karin Jarnkvist, Lina Bellman och Sara Ekholm  
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1 Inledning 
Pågående klimatförändring påverkar människor runt om i världen på olika sätt och i 
olika hög grad. I Sverige lägger staten ett stort ansvar på bostadsägaren att anpassa och 
skydda sitt hus för olika former av klimatrelaterade skador. Ett sätt att skydda sig mot 
de ekonomiska följder sådana skador kan komma att innebära för ett hushåll kan vara 
att använda olika former av försäkringar. Försäkringsbranschen är också en av de 
branscher som förutspås påverkas stort av framtida klimatförändring. Det 
övergripande syftet med forskningsprojektet Försäkringsbranschen och 
klimatförändringarna är att öka kunskapen om hur bostadsägares riskuppfattningar, 
riskbeteenden och betalningsvilja eller förmåga i relation till förväntade 
klimatförändringar kan påverka försäkringsbranschen. I ett samhälle där ansvaret för 
personlig säkerhet i hög grad ligger på individen är det också viktigt att lyfta fram dessa 
frågor utifrån ett perspektiv av försäkringsskydd på lika villkor. Tidigare forskning 
visar att sociala strukturer som genus och klass samt geografiska faktorer som var en 
bor påverkar människors möjlighet att anpassa sig till klimatförändringen och skydda 
sina bostäder från klimatrelaterade skador. Den delstudie som redovisas i den här 
rapporten söker en fördjupad förståelse för bostadsägares riskuppfattningar och 
riskbeteenden samt hur dessa relaterar till olika sätt att resonera om försäkringsfrågor.  
De forskningsfrågor som delstudien ska besvara är: 

• Vilka riskuppfattningar, riskbeteenden och betalningsförmågor finns bland 
bostadsägare, avseende kort- och långsiktiga klimatrisker? 

• Vilken betydelse har sociala och rumsliga strukturer för bostadsägarnas 
riskuppfattningar, riskbeteenden och betalningsförmågor? 

Studien har genomförts genom intervjuer med bostadsägare i såväl stad som glesbygd 
i Sverige, i områden som är (mer eller mindre) utsatta för klimatrelaterade risker. De 
flesta intervjuer har genomförts som medföljande observationer (Kusenbach 2003), där 
vi besökt bostadsägarna i deras hem och låtit dem berätta om hur de uppfattar 
klimatrelaterade risker i förhållande till bostadens utformning och lokalisering. 
Materialet har analyserats med hjälp av narrativ tematisk analys och intersektionell 
riskteori, där utgångspunkten är att olika risker och olika gruppers villkor skapas och 
förändras i relation till varandra i ett maktperspektiv (Olofsson m.fl., 2014).  

I nästföljande avsnitt presenteras intersektionell riskteori samt tidigare forskning 
med fokus på riskuppfattning, riskbeteende, betalningsförmåga/betalningsvilja i 
relation till klimatfrågor och försäkringar. Avsnitt 3 beskriver studiens metod och urval. 
Avsnitt 4 beskriver resultaten av intervjuerna vilket sammanfattas i sju olika typer av 
riskuppfattningar, vilka på olika sätt relaterar till riskbeteende och 
betalningsvilja/förmåga. Rapporten avslutas med en diskussion om vad de olika 
riskuppfattningarna ger uttryck för och vilken betydelse sociala och rumsliga faktorer 
har för hushålls möjlighet att anpassa sin bostad till, och hantera, de risker som kan följa 
med pågående klimatförändring.  
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2 Tidigare forskning och teori 
Flera forskare har betonat vikten av att studera klimatförändringar och olika 
klimatrisker utifrån ett medborgar- och hushållsperspektiv (se till exempel Brouwer 
m.fl, 2007; Bubeck m.fl, 2012; Bukvic m.fl, 2015; Coulthard, 2008; Harvatt m.fl, 2011; 
Scannell & Gifford, 2013; Udmale m.fl, 2015). Det är framförallt behovet av att belysa 
frågan ur ett underifrånperspektiv som framhålls, då hushåll på lokal nivå har en 
nyckelroll när det gäller praktisk anpassning till klimatförändringar (Scannell & 
Gifford, 2013). Anpassningen innebär att ett stort ansvar ligger på husägare, särskilt i 
nyproduktion och underhåll av befintliga hus. 

I takt med att sociala dimensioner uppmärksammas inom klimatforskningen har fler 
aspekter av sociala relationer kommit i fokus. Forskning om genus och 
klimatförändringen har exempelvis ökat under senare år (Hemmati & Röhr 2009, 
Dankelman 2010, Glazebrook 2011). Ofta studeras dock genus som enskild kategori 
utan att hänsyn tas till andra sociala strukturers betydelse. Dessutom stannar många 
studier vid att vara deskriptiva och teoretiska perspektiv från feministisk teori eller 
genusteori uteblir. Allt fler forskare hävdar att det inte räcker med deskriptiva studier 
för att kunna möta de utmaningar som klimatförändringar innebär. Istället behöver 
forskningen analysera de underliggande strukturella orsakerna till skillnaden i 
sårbarhet och tillgång till resurser (Arora-Jonsson, 2011; Sugden m.fl. 2014).  

Det intersektionella perspektivet har utvecklats i syfte att försöka visa hur olikheter 
i tillgången till ekonomiska resurser och social status, och effekterna av dessa, inte kan 
ses som separata eller parallella processer, utan tvärtom är oupplösligt förbundna med 
varandra genom en dynamisk interaktion. Det går inte att separera betydelsen av att 
exempelvis vara kvinna från betydelsen att också tillhöra en viss klass (ålder, sexualitet, 
etnicitet etc.). Ett exempel på det är Sugdens m.fl. (2014) studie av klimatförändringars 
påverkan på genusrelationer och sårbarhet i delar av Nepal och Indien. Studien visar 
att social klass och migration är bakgrundsfaktorer som påverkar hur sårbara 
människor är för klimatförändringarna. Kvinnor från lägre sociala klasser blir i högre 
grad än andra kvar på landsbygden, utan möjlighet att söka försörjning utanför 
jordbruket, vilket gör dem särskilt sårbara för naturhändelser orsakade av 
klimatförändringar.  

Utifrån intersektionell teori har den intersektionella riskanalysen utvecklats (se t.ex. 
Giritli Nygren, Öhman & Olofsson, 2015). Med hjälp av den kan man förstå hur risk tar 
sig uttryck inom ramen för ojämlikhetsstrukturer som klass, kön och etnicitet. 
Intersektionell riskteori handlar med andra ord om att försöka se hur olika 
maktstrukturer interagerar på ett sådant sätt att de faktiskt skapas i samspel med 
varandra, alltså att risk är en del av att skapa klass, kön och etnicitet, och tvärtom. I den 
här studien använder vi intersektionell riskteori för att förstå vilken betydelse sociala 
och rumsliga strukturer har för de intervjuade bostadsägarnas riskuppfattningar, 
riskbeteenden och betalningsförmågor i fråga om klimatrelaterade risker i relation till 
bostaden.  

Nedan går vi igenom tidigare forskning om riskuppfattning, riskbeteende samt 
betalningsvilja/förmåga, vilka är centrala forskningsområden för denna studie. 
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2.1 Riskuppfattning 
Riskuppfattning handlar om hur risker definieras och skapas inom ramen för vår 
sociala och kulturella kontext (Olofsson & Öhman, 2009). Majoriteten av tidigare studier 
om riskuppfattningar är kvantitativa och undersöker hushållens attityder och 
uppfattningar om risk på en allmän nivå, antingen avseende olika typer av klimatrisker 
(Ho m.fl, 2008; King m.fl, 2014) eller ur ett helhetsperspektiv, utan någon specifik 
klimatrisk i fokus (Gifford & Comeau 2011; Sada m.fl, 2014; Scan & Gifford, 2013). Flera 
av dessa studier är genomförda i särskilt utsatta områden. I ett europeiskt sammanhang 
handlar det främst om studier med fokus på översvämning i länder som Tyskland, 
Nederländerna och Storbritannien (Bubeck m.fl, 2013; Botzen och van den Bergh, 2012 
och Lamond m.fl, 2009).  Resultaten visar att individer tenderar att korrekt bedöma 
risken för översvämning i förhållande till andra risker men underskatta sin egen 
riskexponering.  

Det finns ett stort antal studier om genusaspekter i samband med 
klimatförändringar, till exempel genom att förklara skillnader i riskuppfattning som ett 
resultat av kön, där kvinnor generellt sägs ha högre riskuppfattning än män (Gifford 
och Comeau, 2011; Ho m.fl, 2008; Kellens 2011. McCright och Dunlap 2011 ; Scan och 
Gifford 2013). Erfarenhet av extrema naturhändelser som översvämning (Ho m.fl, 2008; 
Kellens m.fl, 2011), föreställningar om klimatförändringar och lokalt observerade 
effekter av klimatförändringar (Saleh Safi m.fl 2012; Semenza m.fl, 2008) samt typ av 
klimatrisk (Ho m.fl, 2008) tycks också ha stor betydelse för individers riskuppfattning. 
I en studie av hushållens riskuppfattningar och svar på klimatförändringar, visar Jewitt 
och Baker (2011) hur både föreställningar och handlingar varierar kraftigt med 
socioekonomisk status, ålder, kön samt det rumsliga och/eller tidsmässiga avståndet till 
risken. I deras studie exemplifieras hur fattigare grupper prioriterar risker på 
hushållsnivå som kan påverka hälsa och livsmedelsförsörjning, medan de globala 
miljöriskerna endast nämns av mer välbeställda svarande. 

2.2 Riskbeteende 
Begreppet riskbeteende används ofta i psykologisk och medicinsk forskning och syftar 
då på ohälsosamma eller riskfyllda beteenden men i den här studien är betydelsen en 
annan. Med riskbeteende menar vi hur människor agerar eller inte agerar för att 
förebygga klimatrelaterade risker i relation till sin bostad. En del internationell 
forskning visar att hushåll generellt har låg beredskap för att skydda sig mot skador 
orsakade av olika former av väderfenomen (Siegrist & Gutscher, 2008). Annan 
forskning visar att fastighetsägare har en ganska god uppfattning om effekterna av 
klimatförändringar och att de flesta har genomfört de mest uppenbara riskreducerande 
investeringarna (Schulte & Miller, 2010).  

Tidigare forskning synliggör en rad faktorer som kan påverka människors 
riskbeteende. Hushållens riskmedvetenhet och riskuppfattning samt tidigare 
erfarenheter av naturkatastrofer har enligt många studier betydelse för i vilken 
utsträckning hushåll utför förebyggande åtgärder för att begränsa klimatrisker som 
exempelvis översvämningarna (se t.ex. Botzen m.fl, 2009; Gifford & Comeau, 2011; Sada 
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m.fl, 2014; Siegrist & Gutscher, 2008). Tidigare erfarenheter är dock ingen garanti för 
beredskap. Föreställningen att staten, myndigheter eller privata aktörer är ansvariga för 
beredskap snarare än individen, kan vara en orsak till låg beredskap, även bland 
tidigare drabbade (Bickerstaff, Simmons & Pidgeon, 2008; Niemeyr, Petts & Hobson, 
2005; Statens energimyndighet, 2007; Guldåker, 2009).  

Om individen äger sin bostad eller inte påverkar också riskbeteendet (Kenji, 
Tadahiro, Teruko & Teruki, 2004), vilket tydligt hänger ihop med individens 
socioekonomiska status. Människor som är mer ekonomiskt resursstarka och ofta äger 
sin egen bostad, är mer positiva till att agera än de som har låg inkomst och inte äger 
huset de bor i (Harvatt, Petts & Chilvers, 2011; se även Kreibich, 2011). Vissa studier 
visar också att kvinnor, i jämförelse med män, visar en högre grad av både engagemang 
och kompetens för anpassning till klimatförändringar (Gifford och Comeau, 2011; Scan 
och Gifford, 2013; Terpstra och Lindell, 2012). Känslor som oro för miljösituationen 
generellt eller för specifika händelser kan också påverka riskbeteendet (Ojala, 2007, se 
Böhm & Pfister, 2000; Kenji, Tadahiro, Teruko & Teruki 2004). Sociala normer har också 
betydelse, vilket förklarar varför husägare ofta förebygger risker med sina hus om deras 
grannar och vänner redan har genomfört anpassningar för att förhindra exempelvis 
översvämningar (Bubeck m.fl, 2013).  

Även den geografiska platsen har betydelse för riskbeteendet (Guldåker, 2009; 
Botzen m.fl, 2009). Guldåkers (2009) studie av de svenska hushållens 
krishanteringsförmåga och sårbarhet i samband med stormen Gudrun, visar att familjer 
som lever i glesbygd, vilka i högre utsträckning är utsatta för långvariga elavbrott, har 
en större beredskap att hantera avbrott jämfört med personer som lever i tätorter och 
större städer.  Guldåker uppmärksammar vidare de sociala relationernas betydelse för 
krishantering. Såväl relationer inom familjen som relationer till människor i föreningar, 
myndigheter, grannar och andra sociala nätverk har betydelse för möjligheten att 
hantera kriser och ta del av nödvändig information. Här belyses också betydelsen av 
ekonomiska tillgångar och vanan att hantera ekonomiska motgångar samt tillgång till 
försäkringar.   

2.3 Betalningsvilja och förmåga 
Forskning om klimat och försäkringar uppmärksammar den roll försäkringar kan spela 
för att begränsa skador på småhus. Nederländska studier visar att husägare är positiva 
till att vidta åtgärder som begränsar riskerna för skador vid översvämning i utbyte mot 
förmånliga hypotetiska översvämningsförsäkringar (Botzen, Aerts & van den Bergh, 
2009).  

Enligt en del forskare har tidigare erfarenheter av översvämning, avståndet till 
vattendrag samt den upplevda risken för en extrem naturhändelse påverkat efterfrågan 
av försäkringar för extrema väderhändelser (Hung, 2009). Andra hävdar att 
uppfattningar om översvämningsrisker (Botzen & van den Bergh, 2012a) och om 
framtida temperaturhöjningar (Akter & Bennett, 2011) har stor betydelse för viljan att 
betala för någon form av klimatförsäkringar (WTP), medan objektiva risker som härrör 
från geografiska egenskaper påverkar i mindre utsträckning (Botzen & van den Bergh, 
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2012a). Likaså framgår att den utsträckning i vilken hushållen väljer att köpa specifika 
översvämningsförsäkringar har ett samband med deras tillit till försäkringar liksom 
deras ekonomiska utrymme (Bubeck m.fl, 2013). Även sociala normer tycks påverka 
såväl individers val av försäkring som riskuppfattning (Lo, 2013).  

Combest-Friedman m.fls (2012) studie visar att hushållens rumsliga lokalisering och 
resursberoende är mer avgörande än deras socioekonomiska förhållanden vad gäller 
syn på klimatrisker och försäkringsskydd. Det finns dock viktiga skillnader beroende 
på vilken typ av klimatrisk som avses samt vad som orsakat den (jfr Semenza m.fl, 
2008).   
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3 Metod 
Vi har genomfört tematiska intervjuer i hemmen med 44 intervjupersoner i 35 hushåll; 
27 män och 17 kvinnor. De intervjuade bor i områden som i varierande grad betraktas 
vara utsatta för klimatrelaterade risker i och omkring Göteborg, Malmö, Sundsvall, 
Kramfors, Sollefteå och Åre. Med riskutsatta områden menas här områden som enligt 
MSB och SMHI är särskilt utsatta för erosion, höga flöden och översvämning (SMHI 
2016; MSB 2010a, 2010b). 

3.1 Urval och genomförande 
Vid urvalet av intervjupersoner har vi eftersträvat en variation, där vi sett till att olika 
former av hushåll blir representerade; såväl ensamhushåll som flerpersonshushåll i 
vilken hemmavarande eller äldre barn kan ingå. Vi har även sökt en variation av 
boendeplats, dels geografiskt över landet, dels i fråga om boende i glesbygd kontra stad 
samt i mer eller mindre riskutsatta områden.  

Vi har intervjuat såväl personer som nyligen låtit bygga sitt hus, ”nybyggare”, som 
personer boende i äldre hus. Vad gäller nybyggare har vi valt tre expansiva geografiska 
regioner i riskutsatta områden; Malmö, Göteborg och Sundsvall. Vid urvalet utgick vi 
från MSBs förteckning över områden i Sverige med betydande risk för översvämning 
(MSB, 2010a, 2010b) samt SMHIs översikt. Vid urval av boende i glesbygd användes 

11 Åre

9 Göteborg

6 Malmö

De intervjuade efter 
landskap och närmsta 
stad

7 Sollefteå

7 Sundsvall

4 Kramfors

Figur 1 Karta över de intervjuade i 
relation till hemmahörande landskap 
och närmsta stad 
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även Länsstyrelsernas sammanställningar av områden med risk för jordskred 
(Länsstyrelsen Jämtland, 2013). Sollefteå, Kramfors och Åre är områden med stor risk 
för jordskred och ras. Åre betraktas inte som en glesbygdskommun men ligger i en 
glesbefolkad region, där närheten till fjällen ger speciella förutsättningar för de boende 
på olika sätt. Det är också en ort som är beroende av skid- och naturturism och där 
klimatfrågor därför kan ha särskild betydelse. 

För att komma i kontakt med personer som nyligen byggt sitt hus tog vi del av de 
aktuella kommunernas offentliga material om beviljade bygglov för nybyggnationer. 
Vi skickade informationsbrev (bilaga 1) om projektet till personer boende i särskilt 
riskutsatta områden som beviljats bygglov under de senaste fem åren. I brevet stod att 
vi skulle ringa eller mejla personerna i fråga inom cirka en veckas tid för att berätta mer 
om studien och fråga om de vill medverka i den. Efter telefonkontakt och mejlväxlingar 
med omkring 300 personer fick vi slutligen nio personer från Göteborg, Malmö och 
Sundsvall som ville medverka. Ytterligare några nybyggare har valts ut genom 
snöbollsurval, alltså att vi fått tips om dem från personer vi intervjuat. Övriga 
intervjupersoner har nåtts genom personliga kontakter och därefter genom 
snöbollsurval. Vi har genomfört intervjuer med totalt 44 personer, se figur 1. För en 
översiktlig beskrivning av våra intervjupersoner, se bilaga 2.  

Genomgående har det varit så att det företrädesvis är män som varit intresserade av 
att delta. Det blev också under intervjuerna tydligt att intervjuernas teman av många 
uppfattades vara frågor som männen i hushållet var mest insatta i. Flera tillfrågade 
kvinnor sade sig inte ha någon kunskap inom områdena hus, försäkringar och 
klimatrisker men framhöll istället männen som väldigt kunniga och därför lämpliga att 
intervjua. Detta skapar inte enbart en ojämn fördelning mellan män och kvinnor i 
materialet utan kan också ses som exempel på hur könskodat området försäkringar, 
boende och klimatrisker är. Att, som många kvinnor, säga att de inte har något att 
tillföra intervjuerna, synliggör den tydliga arbetsdelning som finns i många familjer, 
där män ofta har ansvar för de materiella delarna av familjelivet med höga värden, som 
hus och bil. Uttalandet visar också hur risk skapas i relation till konstruktionen av bland 
annat kön.  

Ett fåtal personer som vi fått via personliga kontakter har betecknat sig som 
villaägare vid den första kontakten men vid intervjutillfällena har det visat sig att deras 
fastigheter kan betecknas som lantbruk. I analysen av intervjuerna har vi med de delar 
av materialet där de fokuserar själva bostaden, och inte gården. Vid genomförandet av 
studien har vi varit noga med att i alla led, från problemformulering till 
resultatredovisning, kontrollera att studiens forskningsfrågor, intervjufrågor, analys 
och redovisning hänger ihop och svarar på studiens syfte och den övergripande 
frågeställningen. De forskare som deltagit i studien har lyssnat igenom de inspelade 
intervjuerna och läst transkriberingarna flera gånger för att se att de överensstämmer 
med varandra. Detta för att stärka studiens tillförlitlighet. 
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3.2 Intervju 
Intervjuerna har fokuserat på fyra teman: bostaden, klimat, risker och försäkringar 
(intervjuguide, se bilaga 3). Intervjupersonerna har fått berätta om bostaden och platsen 
där de bor. Vid intervjuer med boende i glesbygd var vi särskilt intresserade av att höra 
om vilka förutsättningar, utmaningar och behov som intervjupersonen ser som boende 
i glesbygd. Vad gäller personer som bor i städer var frågor relaterade till 
storstadsområdets starkt expansiva karaktär särskilt relevanta. Vid intervjuer med 
personer som byggt sitt hus nyligen har vi efterfrågat information om vad som varit 
särskilt viktigt vid byggnationen och vad det är som gör att de valt att bo just där de 
bor. Samtliga intervjuade har fått berätta om hur de ser på risker i allmänhet i relation 
till boendet, och klimatrisker i synnerhet. Vi har här också kommit in på eventuella 
tidigare erfarenheter av extrema väderhändelser och hur de intervjuade resonerar om 
framtida sådana i relation till sina bostäder. Här har också intervjupersonernas 
inställningar till klimatrisker över lag blivit tydliga. Gällande försäkringar har de 
intervjuade fått berätta om vad som är viktigt för dem vad gäller försäkringar generellt 
och hur de resonerar om försäkringar utifrån olika typer av risker, med särskilt fokus 
på klimatrisker. I anslutning till varje intervju har vi frågat om den intervjuade vill visa 
oss runt i bostaden och berätta om bostaden och eventuella förändringar de gjort. Så 
gott som alla har visat oss runt i bostaden. Genom rundvandringen fördjupas de 
intervjuades berättelser om bostaden och hur de resonerar om den i relation till miljö- 
och klimatrisker. Vi som forskare får också en ökad förståelse för bostadens 
konstruktion, geografiska förutsättningar osv. 

Direkt efter varje intervju skrev vi en sammanfattning av den, i vilken de centrala 
resonemangen utifrån varje tema tydliggjordes. Varje intervju spelades också in digitalt 
för att därefter transkriberas ordagrant. Vid transkriberingen avidentifierades 
materialet. I nedanstående redovisning av resultaten kan inga svar kopplas till någon 
enskild person. Vi byter exempelvis namn på platser och personer. Om vi använder 
citat som är särskilt unika för en person har vi varit extra noga med att göra ändringar 
i det så att personen inte ska kunna kännas igen. Detta utan att för den skull förvränga 
meningen i det citatet uttrycker.  

3.3 Analys 
Vid arbetet med analysen har vi följt en induktiv logik, vilket innebär att 
kategoriseringen i olika riskuppfattningar och riskbeteenden har skapats med det 
empiriska materialet som utgångspunkt. Analysen har skett i flera steg och resulterat i 
sju så kallade ”riskberättelser”, vilka karaktäriseras av olika förhållningssätt till 
klimatrelaterade risker.  

I ett första steg av analysen läste vi observationsanteckningar, sammanfattningar 
och transkriberingar av varje enskild intervju för att därefter kategorisera intervjuerna 
utifrån riskuppfattning. De intervjuade beskriver sig själva som mer eller mindre 
riskmedvetna och positionerar sig på olika sätt i relation till klimatrisker. I 
intervjumaterialet finns berättelser som kategoriseras som 1) hög riskuppfattning 
respektive 2) låg riskuppfattning. Klimatrelaterade risker och hur dessa kan förebyggas 



 

15 

och hanteras är centrala teman i berättelsen som karaktäriserar hög riskuppfattning. 
Dessa teman tar stort utrymme i berättelserna. Ofta talar den intervjuade om sig själv 
som riskmedveten, alltså att hen ger uttryck för att ha kunskap och förståelse för risk 
och belyser vikten av att förebygga och hantera risker. Det kan handla om kortsiktiga 
risker relaterat till det egna boendet alternativt lokala omgivningen eller långsiktiga, 
klimatrelaterade risker, ofta på global nivå. Låg riskuppfattning uttrycks istället genom 
att klimatrelaterade risker tar litet utrymme i berättelsen. Inte sällan uttrycks att 
intervjupersonen inte bry sig om dem. Klimatrisker beskrivs som överdrivna eller något 
som gäller människor i andra länder eller möjligen kommande generationer.  

När vi studerade de olika klimatriskuppfattningarna närmare blev det tydligt att 
riskuppfattningen kan skilja sig åt beträffande kort- och långsiktiga risker. I en del 
berättelser betonas det förstnämnda, i andra det senare, i vissa fall båda perspektiven 
och i ytterligare någon inget av dem. Detta ledde fram till ytterligare uppdelningar av 
berättelser, där de kategoriserades efter hög respektive låg riskuppfattning beträffande 
kort- respektive långsiktiga klimatrelaterade risker. Med kortsiktiga risker menar vi här 
de risker som kan finns i närliggande tid. Risken diskuteras antingen i relation till den 
egna bostaden eller till närområdet. Långsiktiga klimatrisker är istället de risker som 
enligt intervjupersonen kan finnas längre fram i tiden. I en del berättelser betonas 
långsiktiga globala risker och i andra berättelser långsiktiga lokala risker.  

I analysarbetet blev det tydligt att olika sätt att positionera sig i relation till 
klimatrisker också leder till skilda sätt att förhålla sig till hur en kan eller bör hantera 
dessa risker, alltså det riskbeteende som kommer till uttryck i berättelsen. Synen på 
ansvar är här centralt. De intervjuade betonar 1) individens ansvar eller 2) samhällets 
ansvar. I berättelser som lyfter fram individens ansvar är betydelsen av den enskildes 
ansvar för att motverka och hantera risker central. Det kan gälla såväl i relation till det 
egna boendet som på global nivå. De intervjuer som ger uttryck för individens ansvar 
betonar det individuella ansvaret såväl i fråga om att förebygga risker som att betrakta 
den enskilde bostadsägaren som ansvarig för om någon skada inträffar med bostaden.  

I den andra typen av berättelser är istället samhällets ansvar för att förebygga och 
hantera risker central. Det kan handla om att kommunen beskrivs som ansvarig för att 
informera bostadsägare om eventuella risker i samband med bygglov, att 
försäkringsbolag bör informera enskilda om vilka försäkringar hen bör teckna eller att 
andra privata aktörer (som Skistar) bör se till att kompensera för den klimatpåverkan 
företaget orsakar och dessutom stå som ansvariga för om någon klimatrelaterad 
händelse inträffar.  

De intervjuade är generellt välförsäkrade. Försäkringsfrågor tar dock olika mycket 
plats i de olika berättelserna och försäkringar tillskrivs olika betydelse och värde. 
Detsamma gäller försäkringsbolagen som aktörer. Berättelserna ger också uttryck för 
olika grad av betalningsvilja och betalningsförmåga. Betalningsförmåga handlar om 
individens möjlighet att betala för exempelvis en försäkring. Betalningsförmågan kan i 
hög grad relateras till hushållens ekonomiska utrymme och kan förstås som ett mått på 
social klass i form av ekonomiskt kapital. Betalningsvilja i sin tur används här som viljan 
att betala för olika saker såsom förebyggande åtgärder och olika typer av försäkringar. 
Det är möjligt att en individ har viljan att betala för en försäkring eller praktisk åtgärd 
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men inte det ekonomiska utrymmet att kunna göra det, att hen saknar 
betalningsförmåga. 

Vilken berättelse som skapas under intervjun är till stor del sprungen ur den kontext 
som personen finns i, såväl socialt som rumsligt. Det är alltså inte möjligt att tala om en 
gemensam hållning för bostadsägare generellt, inte heller för män respektive kvinnor, 
hög- respektive låginkomsttagare generellt. De olika strukturerna genomskär varandra 
och skapar olika sätt för individen att förhålla sig till samt hantera klimatrelaterade 
risker.  

De sju riskberättelser som mejslats fram i materialet namnges med nummer 1-7. 
Nedan finns en tabell som visar vilka förhållningssätt till risk som kommer till uttryck 
i respektive berättelse samt vilka teman som är centrala i varje narrativ. Dessa teman 
hänger ihop med den sociala kontext som berättelsen konstrueras i.  

 
 
 

Uttryckt riskuppfattning avseende lång- respektive kortsiktiga risker, 
uttryckt riskbeteende samt centrala teman i respektive riskberättelse 
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4 Sju riskberättelser 
I följande avsnitt presenterar vi studiens resultat. Vi har kategoriserat de 44 intervjuerna 
i sju så kallade riskberättelser, vilka uttrycker olika förhållningssätt till risk och ansvar 
(se vidare i metodkapitlet, avsnitt 3). Viktigt att notera är att de olika förhållningssätten 
inte är statiska. Hur intervjupersonerna säger sig uppfatta och hantera klimatrisker och 
försäkringar interagerar med olika sociala positioner samt rumsliga faktorer. Således 
kan en individs riskuppfattning, riskbeteende och inställning till försäkringar förändras 
under livet, bland annat beroende på livsfas och skiftning av socioekonomisk position 
eller geografisk placering. De olika riskberättelserna bör inte heller hänföras till 
enskilda individer. I materialet finns personer som ger uttryck för flera berättelser i 
olika hög grad. Vad materialet dock synliggör är att olika kombinationer av exempelvis 
boenderegion, kön och ekonomiska tillgångar skapar olika sätt att förstå och förhålla 
sig till risk i relation till bostaden, vilket också ger olika förutsättningar för möjligheten 
att skydda sig mot och hantera risker. Nedan presenterar vi var och en av de sju 
berättelserna och analyserar dem utifrån intersektionell riskteori. 

4.1 Riskberättelse 1 
Riskuppfattning: Generellt hög klimatriskuppfattning och klimatmedvetenhet 
Såväl långsiktiga som kortsiktiga klimatrelaterade risker tar mycket utrymme i de 
berättelser som karaktäriseras av generellt hög klimatriskuppfattning. 
Riskuppfattningen är också hög gällande andra typer av risker relaterat till boendet. 
Det gäller särskilt i berättelser om nybyggnationer, där såväl klimatrelaterade risker 
som ekonomiska risker är centrala. ”Det är klart att ska man bygga så vill man ha 
tillbaks sina pengar, eller känna att man kan få det i alla fall, något så när”, säger Carina 
som nyligen byggt nytt i Malmö. Citatet synliggör hur huset inte enbart betraktas som 
en bostad utan också en ekonomisk tillgång. Självklarheten i att det ska vara möjligt att 
få tillbaka pengarna utgår från att värdet på huset kommer stå kvar på samma nivå eller 
höjas, vilket kan vara fallet i storstadsområden men inte är lika självklart i mindre orter 
eller i glesbygd. 

De intervjuade som ger uttryck för generellt hög riskuppfattning är högutbildade 
och positionerar sig över lag som tämligen klimatmedvetna, vilket är vanligt bland 
personer med hög utbildning. De intervjuade nämner både lokala och globala miljö- 
och klimatfrågor och visar med exempel att de tar till sig av ny kunskap inom området. 
Såväl kortsiktiga klimatrisker relaterade till den egna bostaden som mer globala, 
långsiktiga klimatrisker diskuteras. På tal om klimatförändringar i stort innehåller 
berättelserna många referenser till forskning samt reflektioner över förändringar i 
naturen i närområdet, vilket ofta relateras till globala klimatförändringar. 

I fråga om bostaden nämns olika former av klimatrelaterade risker, som exempelvis 
översvämningsskador, men de intervjuade uttrycker ingen oro. Istället betonar de sin 
egen höga kunskap om såväl riskerna som hanteringen av dessa. Berättelsen signalerar 
trygghet; en trygghet som skapas genom den makt som kunskap medför. Som 
högutbildade har de intervjuade dessutom förhållandevis goda ekonomiska resurser 
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vilket kan bidra till känslan av kontroll och trygghet. De intervjuade vet att de har såväl 
ekonomiska möjligheter som god kunskap om att de kan hantera risker och är trygga 
med att de snabbt ser dem. Däremot kommer oron till uttryck på tal om långsiktiga 
klimatrisker. Kanske för att klimathoten inte enbart kan hanteras av individen, utan 
delvis ligger utanför hennes kontroll. Även tidigare forskning visar att såväl tillit till 
vetenskapen som känslan av att personligen vara ansvarig för klimatförändringen har 
samband med högre oro för densamma (Kellstedt m.fl, 2008).  

 

Riskbeteende: Individens ansvar 
Den höga riskmedvetenheten uttrycks genom att intervjupersonen berättar om att hen 
i mångt och mycket tar det säkra före det osäkra. Det innebär till exempel att noga ta 
reda på vilka risker som finns med huset och se till att förebygga dessa i hög grad. Det 
gäller såväl klimatrisker som exempelvis ekonomiska risker. Även tidigare forskning 
visar att bostadsägares riskmedvetenhet har betydelse för i vilken utsträckning de utför 
förebyggande åtgärder för att begränsa riskerna (jmf Botzen m.fl, 2009). I fråga om 
klimatrelaterade risker blir det förebyggande förhållningssättet särskilt tydligt hos de 
personer med generellt hög riskuppfattning som låtit bygga nya hus. Dessa berättar att 
de har tänkt igenom konstruktion och funktion mycket noga. ”Vi föll för det som är 
beprövat”, säger Rolf exempelvis. Att lyssna till experters råd och att söka kunskap från 
olika håll om sådant som betraktas som risker uttrycks också som självklara sätt att 
agera. Om hantverkarnas svar i någon fråga inte räcker tas kunskap reda på från annat 
håll. Dessutom handlar dessa typer av riskberättelser mycket om den kunskap som 
intervjupersonen själv har. Såhär säger Lars, som byggt nytt: 

… vi var ganska noggranna då med att undersöka olika byggfirmor och ta 
referenser. Vi var ute, man tog naturligtvis in offerter på kostnader, men sen 
då när det började närma sig så tog jag reda på några referenshus som den 
här firman har byggt så jag var ute och tittade på dem. Pratade med de ägarna 
och hörde deras erfarenhet då, just hur de såg på den här husfirman då. Så 
att just med kvalité och att det skulle vara bra material i huset. (Lars 57) 

Också den geografiska belägenheten är vald med omsorg. ”Man vill inte riskera att det 
kommer en flodvåg eller vad som helst”, säger Micke som såg till att bygga högt uppe 
på bergsknallen och inte direkt på stranden, så att huset inte riskerade att vara för nära 
vatten om havsnivån skulle höjas på grund av klimatförändringen.  

Att individen har ansvar för att motverka klimatförändringar är ett tydligt budskap 
i berättelserna men det finns också en uttryckt självrannsakan om att intervjupersonen 
själv inte gör tillräckligt. Det egna ansvaret i relation till energiutsläpp, källsortering 
och vardagliga resor (t ex miljöbil och kollektivtrafik) tas upp i intervjuerna, som i 
citatet nedan: 

Just när vi valde tomten, vi ville ju också inte vara beroende av bil. Så vi ville 
ha bra kollektivtrafik nära. Så nu cyklar vi ju två kilometer till 
busshållplatsen. Och där går det ju jättemycket bussar. Så det var ju också en 
jätteviktig sak när vi valde tomt. Att vi skulle köpa det långt ut i … Man 
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måste ha två bilar, det känns inte kul. [Hon förtydligar] Miljömässigt. [Vänd 
mot Micke] Och det är väl både du och jag, som inte vill vara beroende av bil 
på det sättet. (Elsa 32 år) 

Elsa och Micke har ekonomisk möjlighet att göra klimatmedvetna val och köpa en tomt 
som ligger strategiskt till, alldeles vid vattnet utanför Göteborg men ändå 
förhållandevis nära kollektivtrafik. Även tidigare forskning visar att det framför allt är 
högutbildade, som ofta har god inkomst, som beskriver sig som klimatmedvetna och 
kan ta den här typen av klimatmedvetna beslut.  

Liksom citaten ovan visar finns bland de intervjuade såväl män som kvinnor som 
ger uttryck för denna typ av riskberättelse. Kvinnorna särskiljer sig från andra 
intervjuade kvinnor i beskrivningen av sig själva som medvetna om de risker som 
klimatförändringen kan orsaka på husen men trygga i att de kan hantera dem. De har 
därmed en priviligierad position i relation till andra kvinnor genom den kunskap de 
innehar om hus och konstruktion; en domän som annars ofta domineras av män. 

 

Inställning till försäkringar 
Den höga riskuppfattningen och viljan att förebygga risker innan de inträffar speglas i 
den uttryckta attityden till försäkringar. Den ekonomiska trygghet som försäkringen 
ger beskrivs som viktigare än priset på försäkringen. Försäkringsbolag väljs utifrån hur 
de är specialiserade för olika saker.  

Attityden till att betala extra för en klimatförsäkring, alltså en försäkring som kan 
täcka vissa klimatrelaterade risker med bostaden, är positiv. Detsamma gäller 
inställningen till att göra egna insatser för att förebygga klimatrelaterade risker (t ex 
köpa sandsäckar att förvara hemma) och därmed få billigare premie. En positiv 
inställning till att betala extra för en klimatförsäkring och viljan att förebygga 
klimatrelaterade risker hänger enligt tidigare forskning ofta ihop (Botzen, Aerts och van 
den Bergh, 2009). Olika former av incitament, som ekonomisk kompensation, för 
personer som klimatanpassar sitt hus välkomnas också.  

Den höga betalningsviljan har troligen sin grund i såväl de intervjuades goda 
betalningsförmåga som deras uttryckta klimatmedvetenhet. De har både ekonomisk 
möjlighet att lägga pengar på försäkringar och en vilja att göra så. Som högutbildade 
har de, eller ser till att skaffa sig, kunskap om hur de bäst förebygger risker. Samverkan 
mellan utbildnings- och inkomstnivå vid konstruktionen av risk blir tydlig i denna form 
av berättelse.  
 

4.2 Riskberättelse 2 
Riskuppfattning: Hög riskuppfattning i fråga om kortsiktiga klimatrisker 
relaterade till bostaden 
Risker med den egna bostaden, och individens ansvar för att förebygga dessa, är central 
i de berättelser som karaktäriseras av hög riskuppfattning avseende kortsiktiga 
klimatrisker relaterade till bostaden. De intervjuade som ger uttryck för denna typ av 
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riskuppfattning positionerar sig som riskmedvetna och pratar om att motverka risker 
med skador på huset genom att tidigt åtgärda sådant som kan utgöra en risk, som att 
till exempel dränera huset för att motverka fukt i husgrunden. Intervjupersonens egen 
hantverksskicklighet är ett genomgående tema i berättelsen genom utvecklade 
resonemang om huset och renoveringar som intervjupersonen själv gjort. Samtliga som 
ger uttryck för den här uppfattningen är män i medelåldern, många har 
hantverksyrken. De refererar också i hög grad till sina fritidsintressen som de uppger 
ger god kunskap i riskhantering, som att jaga älg eller vara med i hemvärnet.  

Även om risk är central i de intervjuades berättelser betonar personerna med denna 
typ av riskuppfattning att de inte känner oro. Även tidigare forskning visar att 
riskuppfattning och upplevd oro inte behöver hänga ihop (Ojala, 2007). Istället 
motiverar de åtgärderna med att de tar ansvar och rustar sig för eventuella förutsedda 
händelser. Dessa oförutsedda händelser kan exempelvis vara långvariga elavbrott. Om 
sådana inträffar finns vedspis, frystorkad mat och elgenerator i bostaden. Liksom i 
tidigare nämnda berättelse kommer den makt som kunskap medför till uttryck här, nu 
i form av hantverksskicklighet eller ”know how”. Kunskap ger kontroll som ger 
trygghet. Det som skiljer den här berättelsen från tidigare nämnda är att händelser som 
elavbrott inte omnämns som klimatrelaterade, utan snarare som naturliga risker som 
följer med att bo på landsbygden eller i glesbygdsområden, vilket de intervjupersoner 
i vårt material som uttrycker denna typ av riskuppfattning gör. Klimatfrågor tar litet 
utrymme i narrativen och är något som personer med denna riskuppfattning säger att 
de inte direkt reflekterar över. Ändå är de övertygade om att förändringar pågår. Högre 
temperatur, mer nederbörd, storm och mindre snö hanteras i berättelserna som ett 
konstaterat faktum.  

Förutom kortsiktiga risker med huset och olika väderhändelser tar olika perspektiv 
på ekonomiska risker stort utrymme i berättelserna. De som bor i glesbygd pratar om 
de låga värden som husen i området har och att det alltid är en ekonomisk risk att äga 
och sköta om hus där eftersom de aldrig får tillbaka pengarna för det jobb de utför. 
Flera säger att de sätter en heder i att vara skuldfri och anser att om man lånar pengar 
ska man också amortera.  ”Det kan aldrig vara bra att vara skuldsatt egentligen, det är 
min grundinställning, det kan det inte vara,” säger exempelvis Martin.  

 

Riskbeteende: Individens ansvar 
Det gamla ordspråket ”bra karl reder sig själv”, är ett framträdande förhållningssätt för 
den här positionen, där betoningen av det individuella ansvaret för att hantera 
kortsiktiga risker och kriser är tydligt. Det uttalas ingen förväntan om hjälp från vare 
sig kommun, försäkringsbolag eller andra i det akuta skedet, vid exempelvis längre 
tiders elavbrott. Istället nämns vedeldade kaminer och egna elverk som självklara 
inventarier i hemmen. Det gäller att kunna klara sig själv. Såhär säger Martin:  

… Man kan inte stå alldeles handfallen och tro att det kommer någon från 
höger och bara hjälper till, utan då får man väl lösa det. (…) Jag kan inte kräva 
att kommunen kommer hit med varmvatten och grejer. (…) Nej, det får jag 
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lösa själv i så fall. Det är mycket man får lösa själv. Jag tycker man ska få lösa 
en hel del själv. (Martin 46 år)  

Om den enskilde inte kan lösa situationen helt på egen hand finns grannar som kan 
hjälpa till. Flera berättar om hur grannar har gått ihop för att ta reda på stormfällda träd 
eller laga trasiga vägar. Att ha hjälpsamma grannar beskrivs som väldigt värdefullt.  

Som nämnts tidigare säger de intervjuade som ger uttryck för den här typen av 
riskuppfattning att de är tämligen ointresserade av klimatfrågor. Källsortering 
betraktas ändå som en självklarhet, vilket delvis relateras till miljö och klimat: ”Ja vi 
försöker ju källsortera i alla fall. Och sen har vi bruna soptunnan här, så … försöker vi 
i alla fall. Det är väl inte så mycket man tänker på”, säger Frans. Hans uttalande är 
typiskt för hur det resonemang som följer av uppfattningen att den enskilde har ett 
ansvar för att hantera och motverka risker, också i relation till klimatförändringen. 
Däremot uttrycks ingen oro för klimatförändringen, eller reflektioner över förändringar 
i naturen på grund av förändrat klimat. Det är den praktiska kunskapen som erkänns i 
berättelserna snarare än den teoretiska, vilket synliggör hur klass görs i relation till risk 
och ansvar. Genom betonandet av hantverket som maktmedel positionerar sig 
individerna som arbetarklass.  

Utmärkande för den här riskberättelsen är att personerna uttrycker att 
källsorteringen inte enbart görs av miljöhänsyn, utan också av kostnadsmässiga 
skäl. ”Börjar jag slänga allting, då blir soptunnan tyngre, och så blir det dyrare att slänga 
grejer”, säger Frans. Även på andra sätt kommer ekonomiska intressen in på tal om 
miljöfrågor, exempelvis i fråga om elförbrukning, och det är tydligt att kombinationen 
av ekonomiska och miljömässiga vinster ges ett högt värde. Den ekonomiska vinsten, 
eller besparingen, är dock central. ”Och det är också det här; risk, kostnad, investering, 
eller att det blir en bra besparing”, säger Mårten när han beskriver hur han fattar beslut 
om att genomföra åtgärder. 

Att göra investeringar som är goda för miljön beskrivs som positivt. Som tidigare 
nämnts är den ekonomiska aspekten också viktig men det handlar också om den 
tillfredsställande känslan av att vara oberoende.  

Men samtidigt tänker man mycket på det här med solfångare, men det är 
väldigt mycket ekonomi också; att jag ska bli självförsörjande och slippa köpa 
och göra en investering och se att jag får en avkastning. För det är någonting 
som är intressant. Jag har inte alls mycket över till finansvärlden och 
spekulationer, men att göra sin egen el och bli självförsörjande … Som sagt, 
jag jagar allt eget kött. Fisk och sådant där tycker jag … Det trivs jag med att 
ha det så. Jag är inte beroende av det, men jag vill ha det så. Jag hugger ved 
och tycker det är trevligt. (Mårten 49) 

Mårten presenterar här idén om att vara självförsörjande som kontrast till önskan om 
att göra ekonomiska klipp på börsen. Han positionerar sig som en ’outsider’ dvs en som 
väljer att stå vid sidan om de ideal som han tycks mena att världen i övrigt drivs av. 
Det handlar i mångt och mycket om att gå tillbaka till ursprunget. Mårten lockas av att 
kunna reda sig själv, hålla kostnader nere och samtidigt göra något gott för miljön. 



 

22 

De återkommande ekonomiska aspekterna synliggör skapandet av klass och 
maskulinitet i berättelserna, där den traditionella bilden av arbetarklassmannen blir 
synlig; en person som reder sig själv och tar hand om sina saker, en som inte ska vara 
till last för vare sig samhället eller någon annan. Hantverksskickligheten ger makt och 
status i sammanhang där hus och risk kommer på tal, vilket kan vara ett sätt att förstå 
den återkommande uttryckta önskan om att vara självförsörjande och självständig.   

 

Inställning till försäkringar 
I förhållande till försäkringsfrågor uttrycks den höga riskmedvetenheten genom 
betoningen av värdet i att vara välförsäkrad. De flesta som ger uttryck för denna 
riskberättelse har högsta möjliga försäkringsvärde på husförsäkringen och de har även 
flera andra försäkringar, särskilt för deras olika fordon, som bilar, traktorer, båtar, 
husvagnar, motorcyklar eller skotrar. Tidigare erfarenheter har påverkat deras 
agerande gällande försäkringar och flera säger att de sätter en heder i att inte behöva 
använda försäkringar. Personerna säkrar sig hellre för risker innan de händer, än 
chansar på att något håller och använder försäkringen efter att skadan redan inträffat.  

Den ekonomiska medvetenheten yttrar sig exempelvis genom användandet av 
rabatter på försäkringar via facket eller att samla allt på ett ställe för att få rabatt. 
Försäkringen innebär en utgift, vilket beskrivs som negativt, men att ha en försäkring 
värdesätts ändå. ”Man känner som allt annat ’herregud, ska jag betala det här igen’, 
men man vill gärna betala det där också”, säger Martin. Uttalandet ger uttryck för 
upplevelsen av att ha begränsad betalningsförmåga men stor betalningsvilja.  

De intervjupersoner som ger uttryck för den här riskuppfattningen är män i 40-50-
årsåldern, boende i Norrlands glesbygd/landsbygd. Några av dem har hantverksyrken 
och samtliga beskriver sig själva som hantverkskunniga. Husen är belägna i mindre 
riskutsatta områden på landsbygden eller i glesbygd i Norrland. Såväl den sociala som 
rumsliga kontexten har troligen betydelse för individernas sätt att resonera. Det 
narrativ som kommer till uttryck kan tolkas som maskulint och platsspecifikt.  

Enligt Schulte och Miller (2010) har villaägare generellt en ganska god uppfattning 
av lokala riskfaktorer vad gäller miljöfrågor och gör de mest uppenbara 
riskreducerande investeringarna. Berättelserna som karaktäriserar hög riskuppfattning 
för kortsiktiga risker relaterat till bostaden visar dock att de som ger uttryck för en 
sådan uppfattning gör mer omfattande förebyggande åtgärder än de mest uppenbara 
och har troligen en högre riskuppfattning än villaägare generellt. De intervjuade, vilka 
lever i glesbygd, har en högre vana av exempelvis elavbrott, och större beredskap att 
hantera avbrott jämfört med personer som lever i tätorter och större städer vilket 
överensstämmer med Guldåkers (2009) studier. Att reda sig själv blir å ena sidan en del 
av konstruktionen av ”glesbygdsmannen”. Å andra sidan ”tvingar” den begränsade 
betalningsförmågan också till ett stort individuellt ansvar eftersom det inte alltid finns 
ekonomiskt utrymme för att anlita professionella för olika former av insatser. 
Försäkringar beskrivs som en trygghet men oviljan att behöva utnyttja dem kan dels 
tolkas som en ovilja att behöva lägga ut pengar på självrisk, dels som ett tecken på att 
personen inte riktigt lyckats vara så förberedd som varit önskat. 
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4.3 Riskberättelse 3 
Riskuppfattning: Hög riskuppfattning i fråga om lokala långsiktiga klimatrisker 
Lokala och personliga risker med klimatförändringen, särskilt ur ekonomiskt 
perspektiv, är centrala i narrativen bland de intervjuade som uttrycker hög 
riskuppfattning i fråga om lokala långsiktiga klimatrisker. ”Klimatet är en viktig del av 
det vardagliga livet”, säger Anders. De personer som i vårt material ger uttryck för den 
här riskuppfattningen bor uteslutande i fjällområdet i och runt Åre och möjligheten att 
kunna åka skidor beskrivs som mycket viktig, såväl utifrån deras eget intresse som för 
bygdens överlevnad. De intervjuade talar om tydliga förändringar av klimatet under 
senare år på platsen, som att de upplever att det blåser mer nu än för 10-15 år sedan. 
Flera av intervjupersonerna säger att de oroar sig för framtiden och uppger att de pratar 
om klimatförändringar både i hemmet och i samhället i övrigt. Att klimatförändringen 
medför varmare klimat och risk för sämre vintrar tycks vara ett levande offentligt 
narrativ, alltså den berättelse som såväl media som människor och allmänhet talar om 
i Åretrakten. I den här typen av riskberättelse synliggörs hur offentliga narrativ bidrar 
till individers personlig narrativ (jmfr Johansson 2005). Den berättelse om risk som 
medier uttrycker bidrar till konstruktionen av individers riskberättelser. På så sätt blir 
också platsens betydelse tydlig. I orter som Åre, som är beroende av naturturismen, 
upplevs risker för förändrade väderförhållanden mer hotande än i orter som har sin 
huvudsakliga näring inom mindre väderkänsliga produkter. I Åre handlar det inte 
enbart om att enskilda individer riskerar få skador på sina hus, orsakade av extrema 
väderhändelser. Det handlar istället om hela bygdens överlevnad.  

Klimatmålen och smältande isar nämns i fråga om klimat i allmänhet. Det kommer 
också fram en oro för att intervjupersonerna själva inte ska kunna utöva sitt stora 
intresse i framtiden; skidåkning.  

…och hur påverkar det oss i framtiden och kommer det förändra våra 
årstider med snö och sommar och så där? Och vilken konsekvens får det i 
vardagen för mig också i slutändan. Både det vardagliga livet och på fritiden. 
Går det att åka skidor eller så där? (Erik, 49) 

Uppfattningen att klimatförändringen medför ökade risker för ras och skred och att det 
på lång sikt väntas bli varmare vintrar är tydlig i narrativen. De intervjuade talar 
framför allt om vad de lokala och personliga följderna kan bli av klimatförändringen. 
Främst handlar det om risk för minskat värde på huset om det blir sämre väder så att 
skidanläggningen försvinner. De lokalt observerade effekterna av klimatförändringen 
såsom varmare klimat och mindre snö påverkar i hög grad de intervjuades 
riskuppfattning (jmf Saleh Safi m.fl, 2012). 

Medan klimatförändringen beskrivs som ett stort hot mot området på sikt omtalas 
andra risker som sekundära. Att leva och bo i fjällnära landsbygd beskrivs som tryggt 
för barn och unga. Andra fördelar med landsbygden som nämns är att grannar hjälps 
åt vid kriser. ”Det finns en annan villighet att hjälpa sin nästa i glesa miljöer. 
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Tillsammans kan man allt”, säger Anders. Samma positiva inställning till landsbygden 
känns igen från andra ”landsbygdsberättelser”, vilket gör tydligt att platsen har 
betydelse för hur människor förhåller sig till risker. Blandningen av landsbygdens 
sociala gemenskap och storstadsliknande tillgång till service beskrivs som tydliga 
fördelar med området. Själva bostaden talar de intervjuade däremot inte om i någon 
större utsträckning och de uttrycker ingen oro för att bostaden ska skadas av 
klimatrelaterade händelser. En tolkning av detta är att narrativet om mer övergripande 
klimatrisker överskuggar oron för skador på enskilda hus. Den uteblivna oron för risker 
med huset kan också förstås som uttryck för att inte den enskilde husägaren, utan någon 
annan betraktas som ansvarig för om något händer med huset, vilket vi beskriver vidare 
nedan. 

 

Riskbeteende: Samhällets ansvar 
Kommunen och enskilda aktörer som Skistar uttrycks ha det främst ansvaret för att 
motverka och hantera de risker som följer med klimatförändringen. Skistar beskrivs 
som ansvarig för exploateringen av fjället och några intervjupersoner säger att 
skidanläggningen har en negativ inverkan på klimatet. Samtidigt är de boende i Åre 
väldigt beroende av att Skistar finns kvar på skidorten och de intervjuade beskriver 
Skistar till viss del som en aktör med många möjligheter och stort ansvar. Att Skistar är 
en viktig aktör i kommunen märks i Björns beskrivning av ansvar. 

Ja det är ju både kommunen [och] Skistar naturligtvis som måste ta sitt 
ansvar... och inte bara exploatera utan de må ju tänka på vilka konsekvenser 
det kan leda till också. (Björn 67)  

Att en privat aktör som Skistar tilldelas ansvar på det sätt som Björn beskriver är unikt 
för det här sättet att uppfatta och hantera klimatrelaterade risker på. Som nämns i citatet 
ovan betonas också kommunens ansvar. Kommunen beskrivs som den aktör som har 
störst ansvar för om några klimatrelaterade skador sker med privatpersoners hus, 
eftersom kommunen har godkänt detaljplanen och gett bygglov. Såhär säger Anders:  

De [kommunen] har ett ansvar både att ta hand om individen och lösa 
situationen. Och de har ett ansvar att ha koll innan det händer. Kommunen 
har godkänt detaljplanen och sagt okej till att bo och bygga på den här 
platsen, så på det viset har de ju ett jätteansvar! (Anders 46 år).  

Det är inte enbart kommunen och Skistar som tillskrivs ansvar. Även försäkringsbolag 
anses ha ansvar för att hantera klimatrelaterade risker. Anders beskriver 
försäkringsbolag som en mellanhand mellan bostadsägaren och kommunen, vid 
särskilda händelser. ”Jag har köpt mig en lösning”, säger han. Han beskriver sig själv 
som ansvarig för att byggnaden är ”livsduglig” men kommunen är ytterst ansvarig om 
något händer.  

Enskilda bostadsägare beskrivs i sista hand som ansvariga för att hantera eventuella 
skador. Den enskildes ansvar kommer upp på tal om ström- och el- avbrott eller att 
vägen blir oframkomlig. ”Man betalar ju pengar för att det ska fungera. Men, händer 
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det någonting där man bor och sådär, och folk inte har möjlighet att hjälpa en, då har 
man ju ett eget ansvar. Det kommer ju alltid till det”, säger Alex.  

Berättelsen om kommunens och privata aktörers ansvar faller väl inom ramen för 
det offentliga narrativet om klimathotet mot Åre, vilket inte enbart drabbar enskilda 
individer utan hela orten. När risken uppfattas ligga utanför individens kontroll läggs 
ansvaret för att hantera risken också utanför den enskilde (Niemeyer m.fl, 2005). I det 
här fallet är det en hel ort som riskerar drabbas och då kan det ligga nära till hands att 
betrakta kommunen som ansvarig för att hantera risken. Vårt material visar alltså att 
ansvarsfrågan kan ha betydelse för hur bostadsägare som lever i riskutsatta områden 
hanterar risker. Den aktör som betraktas vara ansvarig uppfattas också vara den som 
bör utföra åtgärderna, vilket känns igen från tidigare forskning (Bickerstaff, Simmons 
& Pidgeon, 2008: ER 2007: 37). 

 

Inställning till försäkringar  
Att försäkringspremien är låg lyfts fram som det viktigaste på tal om försäkringar. I 
övrigt uttrycks inget särskilt intresse för försäkringar. De yngre säger att de byter bolag 
efter priser medan pensionärerna har det försäkringsbolag de alltid haft. Intresset för 
så kallade klimatförsäkringar är lågt och detsamma gäller i fråga om att klimatanpassa 
bostaden eller göra förebyggande åtgärder för att hantera klimatrisker. Det svaga 
intresset för försäkringar i allmänhet, och även klimatförsäkringar, kan också det förstås 
i ljuset av det offentliga narrativet och synen på var ansvaret för att minimera och 
hantera klimatrisker bör ligga; inte på individen utan snarare på kommun eller privata 
aktörer. Med en sådan logik är det vare sig rimligt eller intressant att som enskild 
individ göra specifika anpassningar eller köpa dyra försäkringar. 
 

4.4 Riskberättelse 4 
Riskuppfattning: Hög riskuppfattning om lokala kortsiktiga risker 
Erfarenhet av extrema väderhändelser eller uttryckt medvetenhet om att området 
personen lever i är riskutsatt är centrala teman i berättelser som karaktäriseras av hög 
riskuppfattning om lokala kortsiktiga klimatrelaterade risker. Här är ofta bostadens 
utsatthet och risk för utsatthet i fokus. Personer som lever i riskutsatta områden i 
allmänhet, och personer som varit utsatta för extrema väderhändelser i synnerhet, ger 
i högre grad än andra uttryck för denna typ av riskuppfattning. De lokalt observerade 
effekterna av klimatförändringen har sålunda en mycket styrande effekt vad gäller de 
intervjuades riskuppfattning (jmf Saleh Safi m.fl, 2012). Till skillnad från tidigare 
nämnda riskberättelse är det inte hotet om risk utan snarare upplevelsen av risk som är 
synlig i berättelsen och som även starkt bidragit till konstruktionen av den. 

Oron för att något ska hända den egna bostaden och känslan av utsatthet är tydlig i 
dessa berättelser. Särskilt märkbar är oron i berättelserna från de personer som bor på 
nipkanten i Sollefteåtrakten, i synnerhet de som varit utsatta för ras. Erfarenheten av 
dramatiska händelser i närområdet kommer också på tal när de intervjuade pratar om 
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klimat och miljö i allmänhet. Långsiktiga risker med klimatförändringen tar liten plats 
i berättelserna vilket kan tolkas som ett svagt intresse för eller medvetenhet om 
klimatfrågor bland intervjupersonerna. I de fall de pratar om klimatförändring och 
risker kommer också här en oro för det som händer i naturen till uttryck. Såhär säger 
Mona när hon pratar om dramatiska naturhändelser, vilka hon relaterar till 
klimatförändringen: 

 Jag tycker nog mer att det är läskigt. Det är såna krafter så att man kan inte 
… och så när man har varit med om det, det går inte att förklara riktigt. Jag 
tycker det är jätteotäckt. Och det är inte bara här, det är ju så stora … ja, det 
händer så stora saker. (Mona 41 år) 

Klimatförändringen beskrivs framför allt som något som bara händer och som inte kan 
påverkas i särskilt hög grad men det finns också en medvetenhet om att individuella 
insatser kan ha betydelse. Här betonas dock inte något moraliskt ansvar för att 
förebygga och hantera risker, vilket konstruerar den nyliberala diskursen. Istället 
handlar det om ett praktiskt hanterande av en risk. Utmärkande för berättelsen är dock 
upplevelsen av utsatthet; att inte kunna stå emot de starka krafter som naturen har. 

Uppfattningen om de kortsiktiga klimatriskerna överskuggar dock hur långsiktiga 
klimatrelaterade risker eller andra typer av risker med boendet uppfattas. Förutom 
risker med bostaden handlar narrativen till stor del om den trygghet som landsbygden 
ger, med hjälpsamma grannar, lugn och frid och skydd från storstadens våldsamheter 
och risk för exempelvis terrorism. Också här blir det tydligt hur den lokala kontexten 
påverkar riskberättelsen. Erfarenheten av att klimatriskerna finns alldeles utanför 
dörren skapar också en berättelse om just dessa hot. Eventuella risker på andra platser 
eller mer långsiktiga risker blir sekundära.  

 

Riskbeteende: Samhällets ansvar att hjälpa individen 
Oron för att något ska hända den egna bostaden kommer också till uttryck i fråga om 
hur klimatrisker bör förebyggas och hanteras. Berättelserna genomsyras av en 
frustration över att inse att något behöver göras för att förebygga skador, men att inte 
riktigt veta vad som bör göras eller hur. Frustrationen är särskilt tydlig bland dem som 
bor i områden utsatta för rasrisk. Flera berättar om att de har försökt att skaffa sig 
kunskap om hur de kan förebygga att fler ras sker och säger att de försöker motverka 
rasen så gott det går. De berättar om att de håller koll på sprickor i marken och läser på 
om vilka åtgärder de kan vidta för att förhindra större sprickor. De har också sökt 
information om vad som händer om dammarna, längre upp i älven, brister. Den 
samlade bilden är att ett dammras skulle innebära enorma skador för fastigheten och 
är inget som den enskilde kan skydda sig mot. Larry, som lever nära nipkanten, berättar 
att flera grannar blivit drabbade av ras. Han anser att människor i allmänhet är dåligt 
informerade om sitt eget ansvar vad gäller sina fastigheter.  

Ja, alltså jag skulle vilja att man så att säga skärpte upp det här lite grann och 
gjorde ordentliga utredningar och gjorde folk medvetna om vad det 
egentligen är frågan om. För det är många fastighetsägare som inte kanske 
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förstår hur pass allvarligt det här kan vara. Och just det här som jag sa att då 
man gör en åtgärd och det rasar så kan man bli ersättningsskyldig för att man 
har gjort … förorsakat det på det sättet. Men då man låter det här växa vilt, 
hur som helst, och det rasar, ja, men det finns ingen som har gjort någonting, 
det finns ingen som kan belastas med något ansvar heller. (Larry ca 70)   

Den frustration som Larry uttrycker är tydlig i den här typen av riskberättelse, särskilt 
bland de som lever i rasriskområden. Riskuppfattningen är stark och medvetenheten 
om individens ansvar likaså men det finns en frustration över den mångfald av teorier 
som finns om hur riskerna kan motverkas. Flera personer berättar om åtgärder de själva 
gjort men att de anser att kommunen inte gör särskilt mycket för att informera eller 
skydda personerna i området. Den uttryckta känslan av utsatthet skiljer detta sätt att 
förhålla sig till risker från tidigare nämnda med höga riskuppfattningar, vilka uttrycker 
en trygghet i sin goda kunskap om konstruktion och riskhantering. Den här typen av 
riskberättelse synliggör att människor som lever i riskutsatta områden men som saknar 
teoretisk eller praktisk kunskap om hur riskerna bäst undviks måste lita till andras 
kunskap i dessa frågor. De tycks som om myndigheter och andra offentliga 
verksamheter upplevs vara av stor betydelse för skapandet av trygghet. 

Känslan av utsatthet och frustrationen över att inte veta hur riskerna bör hanteras 
tycks skapa en inställning i fråga om ansvar som handlar om att andra än bostadsägaren 
ansvarar för att motverka riskerna, eller att åtminstone informera boende och 
markägare om hur riskerna bör hanteras. Här nämns kommunen, staten och 
försäkringsbolag, men också forskare och andra experter inom området. Carmen, som 
bor nära kusten i Malmö, nämner klimatrelaterade risker med att bo där hon bor. 
Särskilt på grund av närheten till havet och dess höststormar och den flacka terrängen 
som nederbördsmässigt blir riskfylld. Carmen flyttade till området för några år sedan 
och säger att hon nu önskar att hon hade blivit informerad om att det område de flyttat 
till är riskfyllt i fråga om översvämning. Samtidigt säger hon att hon till syvende och 
sist anser att det är ett individuellt ansvar att ta reda på dylik information. Det hus som 
Carmen och hennes familj flyttade in i var enligt henne skadligt att leva i, vilket hon 
bland annat relaterar till det extrema väder som finns i området. Nu har familjen byggt 
ett hus som Carmen hoppas tål hård vind, regn och höga vattennivåer. 

Conny, som bor på nipkanten utanför Sollefteå, ägnar en stor del av intervjun åt att 
prata om niporna och rasrisken. Han fokuserar särskilt på markägarens och statens 
ansvar för att motverka risker men nämner även kommunens ansvar, både då något 
har hänt och presumtivt i informationshänseende. Han anser vidare att 
försäkringsbolagen bör ta ansvar eftersom de tjänar pengar på att försäkra marken: 

De tjänar ju pengar på det naturligtvis, och det klart att jag tycker att de har 
ett visst ansvar, och sätta ett visst krav på … Alltså det beror på vad de 
försäkrar för något då naturligtvis. Men ska de försäkra marken eller så, då 
tycker jag absolut att de har ett ansvar. Men sen vet jag inte om jag kan dra 
en parallell att de har ett ansvar för att det ska se ut på ett speciellt sätt, 
marken ska se ut på ett speciellt sätt eller så, för det tycker jag mer att 
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lagstiftningen ska säga hur det ska vara. Och där måste det var tvingande, 
för annars görs det ingenting. (Conny 53) 

Sammantaget kan sägas att önskemålet om mer information om hur en som 
bostadsägare bör agera för att motverka risker lyfts fram i denna typ av berättelser. 
Också en tydlighet i fråga om ansvar är önskad. 

Vad gäller globala och långsiktiga klimatrelaterade risker uttrycks en viss 
medvetenhet om individens ansvar och möjlighet att påverka. Även politikers ansvar 
betonas, men då också med viss skepticism. Såhär säger Siv: 

Ja, alltså … jag är skraj. Det är jag. Och sen det här mötena då som var, när 
det nu var, i vintras här någon gång [Paris]” […] ”Ja. Jag tror att det är 
bullshit. Jag tror inte så mycket på att de stora ledarna samlas och säger ”vi 
måste göra någonting”. Nej, men att tro att det kommer att hända någonting, 
att det görs någonting, för att förbättra. Jag tror inte det. (Siv 55 år)  

Uppgivenhet och oro går igen i berättelserna om hur såväl lång- som kortsiktiga 
klimatrisker kan och bör hanteras.  
 

Inställning till försäkringar 
Ett bra skydd mot skador är det som framträder som signifikant vad gäller försäkringar. 
De som varit med om en dramatisk väderhändelse uppger att de har blivit medvetna 
om försäkringars betydelse. Gemensamt för dessa berättelser är också att de beskriver 
händelserna som tuffa lärdomar om hur svårt det är att som privatperson få rätt mot 
försäkringsbolag och att det är stora skillnader mellan hur skadeärenden behandlas i 
olika bolag. ”Man är helt chanslös som privatperson mot de där försäkringsbolagen”, 
säger Mona. Inställning till en så kallad klimatförsäkring är positiv. Mona säger att hon 
gärna skulle betala för en försäkring mot skador orsakade av ras.  

Ja, absolut. För då skulle man ju kunna, innan det går så här långt och blir 
frågan om sådana astronomiska summor, då har man en möjlighet att 
säkerställa platsen och marken så att man förhindrar skred och ras framåt. 
Det är väl det, att säkerställa det. Det skulle vara betydligt tryggare än att 
vänta på en jättekatastrof om det nu skulle bli någon mer sådan. Så det hade 
väl varit klokt. (Mona 41 år) 

Här uttrycks en önskan om att kunna motverka risker, vilket varit tongivande i samtliga 
berättelser med den här typen av riskuppfattning. Även tidigare forskning visar att 
tidigare erfarenheter av klimatrelaterade händelser som ras liksom känslan av oro för 
framtida ras kan vara drivkrafter som gör att personer agerar i vardagen och därmed 
är bättre förberedda än andra villaägare (jmfr Kenji, Tadahiro, Teruko & Teruki 2004; 
Ojala, 2007). Berättelserna som de intervjuade berättar visar att de har en ganska god 
uppfattning av lokala riskfaktorer vad gäller miljöfrågor och att de flesta har genomfört 
de mest uppenbara riskreducerande investeringarna stämmer väl överens med Schulte 
& Miller (2010) forskning. Däremot ger de uttryck för en frustration över att inte veta 
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vad de bör göra, vilket kan vara en orsak till att de för över ansvaret på kommun och 
andra aktörer. 

 

4.5 Riskberättelse 5 
Riskuppfattning: Hög riskuppfattning om globala långsiktiga klimatrisker 
Barn och familj står i fokus i den här typen av riskberättelse, vilken främst kommer till 
uttryck genom föräldralediga småbarnsföräldrar, företrädesvis kvinnor. 
Riskuppfattningen är hög om risker generellt men fokus är alltid på barnen och de 
risker som de kan utsättas för. Några exempel är risker med olika fritidsaktiviteter eller 
att bo nära en stor stad som Malmö, där våld, droger, inbrott och annan form av 
kriminalitet kan utgöra en risk. Att ha inbrottslarm beskrivs som en trygghet av dem 
som bor i Göteborg och Malmö. De risker som nämns är alltså relaterade till barnen och 
handlar i endast liten utsträckning om huset eller kortsiktiga klimatrisker. 
Könskodningen i dessa berättelser är tydlig, där femininitet görs i relation till barnen 
och inte till materiella ting som huset. Femininitet skapas alltså i relation till personer, 
här barn, och inte till prylar. Det är en berättelse som också är tydlig i offentligheten, 
där kvinnor ofta porträtteras som ”riktiga kvinnor” i relation till andra människor, 
framför allt barn. Narrativet om den goda modern blir på så sätt genomgående i 
berättelserna. Den föräldralediga man som också ger uttryck för denna form av 
riskberättelse konstruerar en modern form av maskulinitet. Enligt tidigare forskning är 
barn- och familjeorienteringen en del av det nya mansidealet (t.ex. Bekkengen 2003:189, 
Nordberg 2001:254; Jarnkvist, 2011). Mannen har gått från att i huvudsak vara familjens 
försörjare till att bli en ansvarsfull förälder som vill ha en relation till sitt/sina barn. Men 
liksom andra ideal är medelklassen norm, och det är framför allt medelklassens unga 
män som konstruerar en sådan form av maskulinitet (Jarnkvist, 2011). Så är också fallet 
i vår studie. 

Medan kortsiktiga lokala klimatrisker är närmast osynliga i denna form av 
riskberättelse tar globala klimatfrågor däremot förhållandevis stor plats. Här betonas 
individens ansvar för att motverka alltför stora skador på jorden. Riskuppfattningen är 
hög gällande de risker som klimatförändringen kan medföra och centralt i berättelsen 
är att dessa risker behöver minimeras så gott det går i syfte att säkra barnens framtid.  

 

Riskbeteende: Individens och samhällets ansvar 
Alla i samhället har ett ansvar för att motverka för stora klimatförändringar och 
därigenom ge barnen en framtid, är budskapet i fråga om hantering och förebyggande 
av de långsiktiga klimatrisker som fokuseras i den här typen av riskberättelse. Varje 
förälder beskrivs också som skyldig att uppfostra barnen till klimatmedvetna 
medborgare. Att källsortera och försöka hålla nere energikostnaderna beskrivs som en 
självklarhet. Miljöbilar nämns som ett givet miljöval i framtiden av dem som ännu inte 
köpt sådana. En strävar efter att göra miljömedvetna val beskrivs som ett ansvar som 
varje förälder har. Ansvaret gäller dels i fråga om att ge barnen en så god framtid som 
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möjligt ”(…) Om man har barn så måste man källsortera, man måste göra det minsta 
man kan i alla fall, och det är väl källsortera”, säger Sofia. Ansvaret handlar som nämnts 
också om att fostra barnen till miljömedvetna medborgare: 

Alltså det är viktigt att vi för vidare det lilla. Och nu säger jag lilla klimattänk 
vi har här som vuxna, för att det är ju så att det är de som ska ta över här 
någon gång i livet. (…) Och jag tycker att det är man skyldig både 
allmänheten och sina barn att föra vidare. Att de också ska få in det. (Hans 
36) 

Hans berättar om att han brukar ta med sina barn till avfallsanläggningen och att det 
har blivit ett slags familjenöje. Familjen uppmärksammar också Earth hour, vilket 
beskrivs som en viktig och mysig aktivitet. 

Inställningen att alla i samhället har ansvar för att motverka klimatförändringar 
kommer exempelvis till uttryck när Anna säger att kommun eller stat bör ge mer 
information om vad den enskilde kan göra. Hon förtydligar att information måste nå 
fram till äldre, som hennes föräldrar, så att de exempelvis förstår att man inte kan kasta 
batterier hur som helst.  

Ja, jag kan tänka mig till exempel att det kan komma ut information om hur 
man gör med soporna. Mina föräldrar är urdåliga på det där. De vet inte att 
man ska lägga plast i en. De slänger ju allting i samma, och de förstår inte hur 
farligt det kan vara att slänga ett batteri i vanliga sopor. Så att sådana saker 
till exempel tycker jag kan nå ut bättre, särskilt till den äldre generation, 
tänker jag då, eftersom ja, man kan ju bara ta mina föräldrar och jag vet 
många andra äldre också som inte förstår hur farligt det kan vara. Att man 
faktiskt kan göra mycket ifall man sorterar. Ja, det kan ju vara en slags 
information. (Anna 33) 

Anna talar om miljömedvetenhet som en generationsfråga, där äldre personer beskrivs 
som oinformerade och okunniga vad gäller miljöfrågor. Genom att ta avstånd från 
sina ”okunniga” föräldrar positionerar Anna samtidigt sig själv som miljömedveten och 
kunnig. Återigen synliggörs den makt som kunskap innebär, i det här fallet kunskap 
om miljörisker. I Annas berättelse har äldre personer inte möjlighet att ta det ansvar 
hon anser att alla har, att minska klimatpåverkan, eftersom de saknar kunskap om hur 
det ska göras. Eftersom Anna beskriver det som ett gemensamt ansvar i samhället att 
skydda miljön lägger hon ansvaret för information på kommunen. Den bör se till att 
alla invånare får kunskap och blir miljömedvetna. 
 

Inställning till försäkringar 
Trygghet och låga premier lyfts fram som viktigt i fråga om försäkringar. De 
intervjuade betonar att de här, liksom i andra val i livet, tar besluten i samråd med sin 
partner och med barnens bästa för ögonen. Bland annat nämns livförsäkringar som 
viktiga att ha, särskilt med tanke på barnens trygghet. Återigen konstrueras risk i 
relation till framför allt barnen och jämställdhetsidealet synliggörs i berättelserna om 
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de gemensamma valen och besluten. Fokus på livförsäkringar är utmärkande för den 
här berättelsen, vilket kan vara ett tecken på att banker och försäkringsbolag 
aktualiserar frågan om livförsäkringar när deras kunder får barn, ett exempel på hur 
risk används som styrningsmedel, i det här fallet från bankers och försäkringsbolags 
sida.  

Att det bör ligga i försäkringsbolagens intresse att ha kunskap om de olika 
bostadsområdena och deras riskutsatthet utifrån klimathänseende är en uppfattning 
som kommer fram, samt att det vore bra om försäkringsbolag, kommunen eller andra 
samhällsorgan informerade bostadsägare om huruvida de lever i riskutsatta områden 
eller inte, så att bostadsägaren kunde vidta nödvändiga åtgärder. Försäkringsbolagen 
beskrivs alltså som experter, liksom kommun och andra samhällsorgan. Som experter 
anses dessa näringar ha särskilt ansvar i relation till kunder och medborgare. Genom 
att göra exempelvis försäkringsbolag till experter i klimatfrågor ges de inte enbart 
ansvar utan också förtroende. Det finns en förväntan om att de, liksom kommunen, ska 
känna till vilka risker som finns i olika bostadsområden och då agera för att skydda 
hushållen. Försäkringsbolagen tilldelas stor makt i detta avseende, medan individen 
själv positionerar sig som mindre kunnig i fråga om klimatrisker, vilket skapar en utsatt 
position för individen.   

Ekonomiska incitament, som billigare premier om bostadsägaren klimatanpassar 
huset, beskrivs som positivt. Anna och hennes man är beredda att installera solceller på 
taket om det medför ekonomiska fördelar genom sänkt försäkringspremie. 

Vi har pratat om solceller också. Ja, det har vi. För att särskilt på sommaren, 
då behöver man inte egentligen ha igång jordvärmen, utan nu är det bara 
varmvattnet vi vill ha. Och visst, det går ju att elda, men har vi solceller då 
kanske vi inte ens behöver göra det. Och det ligger ju ganska öppet här så att 
det skulle nog vara en bra idé. Vi har ju en granne som har solceller på taket, 
så att det har vi funderat på, det har vi. Det är kostnaden som gör att vi inte 
har gjort det. Men skulle man få billigare premie och så, att man tjänar in lite 
på det, så skulle vi absolut kunna tänka oss. (Anna 33) 

Att skaffa fler försäkringar, som någon typ av klimatförsäkring, nämns som ett 
alternativ till att göra praktiska insatser. Den röda tråden i resonemanget är att det 
viktiga är att göra någon form av insats för att försöka motverka negativa konsekvenser 
av klimatförändringen. Känslan av att personligen vara ansvarig för 
klimatförändringen har enligt Kellstedt m.fl (2008) samband med högre oro för 
densamma, vilket de intervjuade ger visst uttryck för. Framför allt uttrycker de oro för 
hur världen kommer att se ut för kommande generationer, om dagens vuxna inte tar 
ansvar för att motverka alltför negativa effekter av klimatförändringen.  
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4.6 Riskberättelse 6 
Riskuppfattning: Generellt låg klimatriskuppfattning där egen trygghet kan köpas 
Risker har en undanskymd roll i den berättelse som karaktäriseras av låg 
riskuppfattning gällande klimatrelaterade risker men hög tillit till kapital. I den mån 
risker över huvud taget nämns beskrivs de som något som i hög grad kan förebyggas 
med hjälp av pengar och personliga kontakter. De intervjuade som ger uttryck för 
denna låga riskuppfattning är företrädesvis äldre män med goda ekonomiska 
tillgångar. Berättelserna visar hur konstruktionen av risk görs i relation till framför allt 
klass och kön. Att berättelsen om risk är könskodad antyds i många tidigare studier där 
kvinnor generellt sägs ha högre riskuppfattning än män (Gifford och Comeau, 2011; Ho 
m.fl, 2008; Kellens, 2011; McCright och Dunlap 2011; Scan och Gifford 2013). Det är 
också känt från tidigare studier att höginkomsttagare mer sällan beskriver sig som 
riskutsatta än andra och i negligerandet av risker konstrueras övre medelklassens 
maskulinitet (jfr Olofsson & Rashid 2011). Genom att inte tala om risker skapas en bild 
av intervjupersonen som ohotad. Detta trots att några av dem bor på stranden, precis 
vid havet, vilket tyder på att de underskattar sin egen riskexponering (jmfr Bubeck m.fl, 
2013; Botzen och van den Bergh, 2012 och Lamond m.fl, 2009). Kanske ger kapitalet dem 
en sådan trygghet att de inte bryr sig om den.  

Inte heller talar de intervjuade om naturhändelser som risker utan mer som ett 
konstaterande om att ”nu har det hänt”. Lars berättar att huset blev skadat i samband 
med den senaste stormen, vilket ledde till att paret har vidtagit en del extra skydd. 
Samtidigt säger han att händelsen inte påverkade hur han tänker om platsen och han 
ser inga större risker med att bo så nära havet som han gör.  

Nej. Nej, det gör jag inte. Inte så att jag skulle tänka mig att flytta härifrån. 
Utan det är ju en av tjusningarna med att bo så här, det är att få vara med om 
när det stormar. Det är naturens makter liksom. När vinden ligger på och 
sjön vräks in över stranden och … Det är ett fantastiskt skådespel. Då får man 
räkna med att det kan bli lite extra jobb också. Men det är klart om det skulle 
bli så mycket så att det påverkar husen vi har då skulle man nog behöva 
tänka om och kanske bygga en annan sorts mur eller någonting sådant. (Lars, 
67) 

I citatet blir det tydligt hur kapitalet beskrivs som en trygghet och ett skydd från olika 
former av risker. Lars har ekonomisk möjlighet att agera om eller när en skada inträffar, 
vilket inte hade varit självklart om han haft svagt ekonomiskt kapital.  

I fråga om miljö och klimat nämns såväl lokala som globala förändringar i naturen 
som i vissa fall kopplas till klimatförändringen. Flera intervjupersoner beskriver sig 
som för gamla för att det ska hinna hända något dramatiskt med klimatet under deras 
livstid, vilket gör att de inte oroar sig för egen del. En tydlig diskurs är att 
klimatförändringen framför allt händer andra, i länder långt bort, och är därför inget 
som bekymrar de intervjuade särskilt mycket. Lars resonerar om vad som kan hända 
om det blir varmare klimat. 
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Ja, det finns ju två sidor av det hela. Man kan säga så här om man tittar på 
det lokala klimatet, om det blir varmare här så det är bara till fördel för oss 
som bor här. (…) Det är en helt annan sak hur det påverkar världen i stort. 
Och sett på många års sikt hur det kan påverka att folk vill flytta. Det blir för 
varmt på vissa ställen på jorden så att man drar sig därifrån och flyttar upp 
till oss och så där. Det kan påverka hur det här kommer … att man inte kan 
få bo så här utan man måste tränga ihop sig och så vidare. Men det kommer 
ju ta många, många år innan det händer. Så på kort sikt så är det tror jag … 
Vi har ingen nackdel av det om man ser det väldigt lokalt. (Lars 67) 

Citatet synliggör hur den riskutsatta görs till Den Andre. Lars beskriver varmare väder 
som en fördel för ”oss” på kort sikt. Längre fram kan varmare klimat göra så att 
människor i länder i syd vill flytta ”upp till oss”. Det gör i sin tur att det i framtiden 
kanske inte går att ha sin ”egen” strand, som Lars och hans fru har. I övrigt ser Lars 
inga nackdelar med varmare klimat lokalt. 
 

Riskbeteende: Individ och samhälle i samarbete 
Den låga riskuppfattningen kommer till uttryck genom att intervjupersonerna inte talar 
om vare sig förebyggande av risker eller hantering av desamma i någon nämnvärd 
utsträckning. Om något skulle inträffa verkar de räkna med att de, i samarbete med 
kommunen eller försäkringsbolag, kan lösa situationen på ett smidigt sätt. Ett exempel 
är Doris som lever tillsammans med sin man på en sandnipa. Paret har varit med om 
ett antal ras och Doris säger att raset inte påverkat henne personligen, och så länge 
kommunen inte informerar om att det är en risk behöver en inte oroa sig säger hon. 
Doris hävdar att ansvaret ligger hos kommunen vad gäller riskerna med niporna och 
så länge kommunen inte informerar om att det är några konkreta risker för dem eller 
deras fastighet så är det ingen risk, säger Doris.  

I fråga om risker relaterade till bostäderna litar de intervjuade till att 
huskonstruktionen är bra och att huset kommer att tåla extrema väderhändelser. Ingen 
av dem verkar ha sökt upp egen kunskap om t ex huskonstruktion eller olika materials 
hållbarhet. Istället är den gemensamma berättelsen att om en betalar mycket för en vara 
så håller den troligen också.  

De intervjuade talar sällan om individens ansvar för klimatpåverkan men några 
beskriver att de genom sina företag gjort insatser för klimatet. Sverige beskrivs som ett 
tryggt och oskyldigt land ur klimathänseende. Andra länder bör ta ansvar för att rädda 
klimatet. 

 

Inställning till försäkringar  
Den höga tilliten till kapitalet går igen i de intervjuades resonemang om försäkringar. 
Det är också först här som risk blir synlig i berättelserna. Att vara fullförsäkrad beskrivs 
som en självklarhet. I tillägg till god tillgång till försäkringar poängteras betydelsen av 
en god relation till försäkringsbolagen. Det senare är unikt för den här typen av 
riskberättelse och kan ha sin grund i att de intervjupersoner som ger uttryck för denna 
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typ av berättelse antingen arbetar eller har arbetat som egna företagare eller inom 
bankväsendet; branscher där goda sociala relationer är centrala för möjligheten att 
skapa trygghet och nå framgång. För dem är ett starkt socialt kapital högt värderat. 

Försäkringar beskrivs som en trygghet och säkerhet och de intervjuade betalar gärna 
för ökat skydd och flera av dem har olika tilläggsförsäkringar. De goda ekonomiska 
tillgångarna är centrala i berättelserna, som när Frippe talar om betydelsen av bra 
försäkringar: ”Försäkringspremien är inte vårt bekymmer. Det är skyddet som är i 
fokus. Vi har bra marginaler, väldigt bra marginaler!”. Liksom andra med samma 
riskuppfattning uttrycker Frippe att premiens pris är sekundärt. Vid val av 
försäkringsbolag och försäkringar är det skyddet som varit avgörande. Berättelsen om 
en god betalningsförmåga liksom betalningsvilja är tydlig. I den här typen av berättelse 
finns ingen övre gräns för vad försäkringar får kosta. Det uttrycks också en önskan om 
att försäkringsbolagen ska informera försäkringstagare som lever i särskilt riskutsatta 
områden om att de bör teckna tilläggsförsäkringar om det är möjligt. Återigen får 
försäkringsbolagen en expertstatus, vilket visar att intervjupersonen har högt 
förtroende för bolagen. Det uttrycks en förväntan om att försäkringen, snarare än 
praktiska insatser, ska motverka risker, eller åtminstone rätta till skadorna om huset 
skadas.  

Intervjupersonernas resonemang om klimatförsäkringar går i linje med hur de i 
övrigt tänker om försäkringar. De skyddar sig gärna och verkar inte tveka inför att 
betala extra för klimatskydd. Gert svarar direkt, utan att tänka efter: ”Absolut. Självklart 
skulle vi betala mer för ökat skydd!”. Att själv göra praktiska insatser för att förebygga 
risker eller för att få sänkt försäkringspremie uttrycks däremot inte som lika självklart. 
Enligt tidigare forskning har en persons socioekonomiska status särskild betydelse för 
hur hon agerar. Exempelvis är disponibel inkomst enligt Hung (2009) en pådrivande 
faktor för att teckna en försäkring för extrema naturhändelser.  Ekonomiskt resursstarka 
villaägare har en mer positiv attityd till att agera, men vidtar färre förebyggande 
åtgärder än de med lägre inkomst (jmf Harvatt, Petts & Chilvers, 2011; Kreibich, 2011; 
Linnekamp, Koedam & Baud, 2011). Resultaten indikerar att tilltron till ekonomiska 
lösningar är hög bland resursstarka personer medan de riskerar rusta sig dåligt ur 
praktiskt hänseende.  
 

4.7 Riskberättelse 7 
Riskuppfattning: Låg riskuppfattning om klimatrisker men hög riskuppfattning 
gällande hälsorisker 
De personliga risker som följer med dålig hälsa är centrala i de narrativ som 
karaktäriseras av låg riskuppfattning avseende klimatrelaterade risker men hög 
riskuppfattning avseende hälsorisker. Denna typ av riskuppfattning är utmärkande för 
personer som själva lider av dålig hälsa eller har människor i sin närhet som gör 
detsamma. I denna typ av berättelse associeras risk framför allt med social utsatthet och 
hälsorelaterade risker. Även om egna erfarenheter av klimatrelaterade händelser 
nämns i berättelserna talar personerna om dessa risker som underordnade i relation till 
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hälsorisker. Ett exempel är Ylva som har blivit drabbad av både strömavbrott och 
översvämning. Översvämningen drabbade inte bostaden, men framkomligheten till 
huset, och Ylva hade svårt att ta sig hem. Bostaden ligger nära en stor skog och det finns 
höga träd nära tomten. Men Ylva uttrycker ingen oro: ”Det är ju ingenting jag kan göra 
något åt om det händer”, säger hon. Senare säger Ylva: ”Jag har kommit till det stadiet 
att jag orkar inte oroa mig över saker. Och jag orkar inte stressa upp mig heller”. Att 
Ylva inte orkar bry sig säger hon beror på familjens livssituation, vilken till stor del 
präglas av barnens ohälsa. Barnen har såväl psykiska som fysiska diagnoser och att få 
vardagen att fungera tar all tid för Ylva, berättar hon. Ylva har själv också varit 
långtidssjukskriven och hon beskriver vardagen som en kamp, där vissa saker står i 
fokus och andra helt läggs åt sidan.    

Barbro, som är hjärtsjuk, bor med sin man Larry bor på nipkanten. De har varit med 
om ett antal ras i området, men Barbro säger att hon inte oroar sig så mycket för det. 
Förutom rasrisken anser hon dock inte att det finns några naturliga risker med att bo 
där de bor. För henne är det långa avståndet till sjukhuset en än större risk. ”Det är klart 
att det är risk att bo långt ifrån sjukhuset, till exempel, så länge det här sjukhuset är kvar 
så hinner man i bästa fall in”, säger hon. Barbro bor i ett glesbygdsområde. Att inte 
hinna i tid till sjukhuset beskriver hon som den största risken för en person i hennes 
situation.  

Personer som ger uttryck för den här riskuppfattningen beskriver 
klimatförändringen som ett skeende som inte går att göra något åt, och de säger att de 
långsiktiga risker som den kan medföra inte är något som de själva i alla fall inte orkar 
bry sig om. ”Ja, hörrudu, det vill man väl egentligen inte tänka så mycket på, vi kan inte 
göra så mycket åt det”, säger Barbro. 

Den uppgivenhet som uttrycks i berättelsen hänger ihop med den uttryckta 
utsattheten, där individen vad gäller klimatfrågor snarare beskrivs som en bricka i ett 
spel än som en ansvarstagande aktör.  

 

Riskbeteende: Samhällets ansvar 
I fråga om förebyggande och hantering av klimatrelaterade risker betonas andras 
ansvar framför individens. Kommunen och privata aktörer nämns som ansvariga för 
att skydda individen och även hantera eventuella skador. Ylva uttrycker att hon själv 
inte har möjlighet, ork eller tid att göra saker för att förebygga klimatrelaterade risker. 
Istället hänvisar hon till skogsbolaget som hon säger har lovat att ta bort träd nära 
tomten som kan innebära risker.   

Så jag har kommit till det att liksom ta en dag i taget och skit i resten. Hinner 
jag inte städa i dag så hinner jag inte. So what? Går någonting sönder så kan 
jag inte göra så mycket åt det mer än att försöka få det lagat. Blåser träden 
ner så kan jag inte göra någonting åt det heller. Och de [skogsbolaget] har ju 
lovat att de ska hit och sanera, höll jag på att säga, men jag kan ju inte 
bestämma när de kommer. Det är ju de som äger den [skogen] som … (Ylva 
42) 
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Även försäkringsbolagens ansvar för att förebygga risker nämns av de intervjuade. Här 
uttrycks en önskan om att försäkringsbolagen ska informera generellt om vilka 
försäkringar en person kan behöva. Ansvaret för klimatförändringen läggs på andra 
länders utsläpp och de beskrivs också som ansvariga för att hantera de risker som 
klimatförändringen medför. 

Vad gäller kortsiktiga risker med bostaden anser Ylva att elbolaget ansvarar för att 
lösa situationen för henne om det blir längre tids strömavbrott: ”Och blir det 
strömavbrott, ja, jag menar, då är det ju Eons uppgift att lösa det”, säger hon. Ylva talar 
samtidigt om vad hon själv kan göra för att hantera skadan. ”Och blir maten förstörd, 
då får jag väl tömma frysen. På vintern kan jag ju slänga ut det i snön. På sommaren, 
då blir det ju förstört. Jag kan inte göra någonting åt det”, säger hon.  

Det individuella ansvaret för att hantera eller förebygga långsiktiga klimatrelaterade 
risker nämns nästan inte i denna typ av berättelse. Källsortering tas upp som en möjlig 
handling, men det beskrivs inte som något som prioriteras av de intervjuade: ”[skrattar] 
Alltså, jag är inte så petnoga. (…) Ja, papper och kartonger och plast, är jag väl duktig 
att ha dit, men står jag och lagar mycket mat så åker mycket i påsarna. Jag är inte 
petnoga.”, säger Ylva. 

Betoningen av andras ansvar kan, som nämns ovan, förstås i ljuset av den 
uppgivenhet och utsatthet som uttrycks i riskberättelsen. Intervjupersonen beskriver 
sig som oförmögen att ta ansvar för de eventuella risker som finns med 
klimatförändringen. I relation till hälsorelaterade risker, vilka upptar en stor del av 
berättelsen, är klimatfrågorna sekundära.  

 
Inställning till försäkringar 
Försäkringsfrågor tar liten plats i den här typen av berättelser. Billiga försäkringar som 
täcker bra och en låg självrisk är prioriterat, vilket kan vara ett tecken på att 
betalningsförmågan är tämligen låg bland personer som ger uttryck för denna typ av 
riskuppfattning. Flera av dem är också sjukpensionärer eller långtidssjukskrivna. 
Intervjupersonerna ger inte uttryck för någon önskan om någon typ av 
klimatförsäkring. Såhär säger Kent på tal om risk för förhöjning av vattennivån: ”Det 
går inte att försäkra sig mot den, utan den åker vi på allihop, förr eller senare.” Låg tillit 
till försäkringar liksom lågt ekonomiskt utrymme kan sägas påverka avsaknaden av 
intresse av klimatförsäkringar (Bubeck m.fl, 2013) Klimatförändringen, dess risker och 
försäkringar relaterat till klimatet uppfattas inte som relevant för den egna personen 
(jmfr Scan & Gifford, 2013). Den låga betalningsförmågan i kombination med låg 
kunskap gör denna grupp av personer särskilt utsatta. De har vare sig kunskap, 
ekonomisk möjlighet eller energi till att ta det individuella ansvar för att trygga sig mot 
klimatrelaterade risker som samhället lägger på dem.  

 

 
  



 

37 

Diskussion 
Vi har mejslat ut sju stycken riskberättelser ur intervjumaterialet. I de sju berättelserna 
framträder olika sätt att förhålla sig till klimatrelaterade risker på såväl kort som lång 
sikt. Vid analysen av materialet blev det tydligt att intervjupersonens sociala och 
rumsliga kontext har stor betydelse för riskuppfattning, riskbeteende och 
betalningsvilja/förmåga. Det är ett resultat som kommit fram i många studier före den 
här. Vad denna studie bidrar till är en djupare förståelse för hur olika maktstrukturer 
skapas i samspel med varandra, i detta fall hur risk är en del av att skapa exempelvis 
klass och kön, och tvärtom. Detta ger i sin tur olika förutsättningar för att motverka och 
hantera risker.  

Inledningsvis skrev vi att det i ett samhälle som det svenska, där staten lägger stort 
ansvar på individen att förebygga och hantera risker, är viktigt att belysa frågor om risk 
och försäkringar utifrån ett perspektiv av försäkringsskydd på lika villkor. Våra resultat 
indikerar att försäkringsskyddet generellt är högt bland de personer vi har intervjuat. 
Däremot skiljer sig riskuppfattning, beteende och betalningsförmåga/vilja åt bland de 
intervjuade ifråga om klimatrelaterade risker. Detta kan ha stor betydelse för hur 
människor skyddar sig mot klimatrisker, genom att exempelvis köpa tilläggsförsäkring 
eller göra praktiska insatser. Personer med goda ekonomiska tillgångar är de som i vårt 
material uttrycker såväl vilja som möjlighet att betala extra för tilläggsförsäkringar, som 
någon form av ”klimatförsäkring”. Detta oavsett riskuppfattning. Personer med små 
ekonomiska tillgångar och liten teoretisk eller praktisk kunskap om konstruktion 
riskerar få svagt försäkringsskydd eftersom de inte prioriterar vare sig praktiska 
insatser eller tilläggsförsäkringar. Ensamstående lågutbildade kvinnor riskerar hamna 
i en särskilt utsatt situation. Människor med dålig hälsa likaså.  

Resultatet indikerar vidare att personer som lever i särskilt riskutsatta områden i 
exempelvis fjällvärlden, där ortens överlevnad uppfattas vara beroende av att 
klimatrelaterade risker minimeras, betonar myndigheters och det privata näringslivets 
ansvar för att förebygga och hantera klimatrelaterade risker. Personer som varit 
drabbade av en dramatisk händelse orsakad av vädret, som exempelvis ras eller 
vattenskada, uttrycker en utsatthet i relation till försäkringsbolag vid 
skadehanteringen. De hävdar också myndigheters ansvar för att exempelvis informera 
bostadsägare om de risker som finns och hur dessa bör förebyggas och hanteras. Den 
utsatthet som kommer till uttryck i deras berättelser signalerar ett behov av ökat 
samhällsskydd för bostadsägare, i form av ökad kunskapsspridning och utveckling av 
strategier för gemensamma former för förebyggande och hantering av klimatrelaterade 
skador. Den grannsamverkan som beskrivs i berättelser från lands- och 
glesbygdsområden kan ses som en resurs för ökade samhällsinsatser.  

Att sociala kategorier samvarierar och skapar olika livsvillkor blir tydligt i flera 
riskberättelser. Bland de intervjuade kvinnorna exempelvis är det enbart de som har 
hög utbildning inom konstruktion som ger uttryck för en hög riskuppfattning i fråga 
om kortsiktiga klimatrisker, vilket berör den aktuella bostaden. Resultatet indikerar 
alltså att utbildningsnivån verkar ha särskilt stor betydelse för riskuppfattningen i fråga 
om kortsiktiga klimatrisker bland kvinnor. Många av de kvinnor som ingick i det här 
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materialet var föräldralediga vid tiden för intervjun och deras fokus på barn och familj 
var också tydlig i resonemangen. Barnens framtid, och därmed långsiktiga klimatrisker, 
var mer i fokus för dem än kortsiktiga risker med husen. Det är också den preferens 
som premieras i dagens hegemoniska femininitet, vilken i hög grad görs i relation till 
barn eftersom kvinnan förväntas vilja bli mamma och ha nära relation till sina barn.  

Plats, här i fråga om stad kontra glesbygd, har tillsammans med klass betydelse för 
hur de intervjuade uppfattar ekonomiska risker. Berättelserna från personer boende i 
resursstarka bostadsområden i och runt Malmö, Göteborg och Åre betonar husets 
ekonomiska värde. Berättelsen gör tydligt att individen inte enbart äger bostaden för 
att leva i den utan också för att ha den som en slags ekonomisk försäkring. Åreborna 
relaterar i hög grad husets värde till klimatrisker, eftersom varmare vintrar kan göra att 
deras husvärde sänks. Boende runt storstäderna talar inte om sådana risker men särskilt 
de som byggt nya hus betonar att de har lagt mycket pengar i huset och att det innebär 
en risk att ha höga lån. Denna typ av resonemang saknas helt bland boende i 
glesbygdsområdena, där många inte ens får ta lån för att bygga nya hus, särskilt bland 
mindre resursstarka personer. I dessa berättelser är medvetenheten om den närmast 
ekonomiska förlusten med bostadsägandet tydlig och de intervjuade belyser värdet av 
att hålla kostnader nere. Istället för att tala om bostadens ekonomiska värde betonas i 
glesbygdens berättelser istället den känslomässiga relation som intervjuade har till 
såväl platsen som till bostaden som hem. De olika sätten att resonera hänger såväl ihop 
med ekonomiska tillgångar som med plats och kan ha betydelse för hur väl individen 
väljer att rusta sig för framtida risker. Ett exempel på detta är de olika sätten att resonera 
i fråga om långsiktiga investeringar som solpaneler, där framför allt ekonomiskt starka, 
högutbildade personer och unga, som beskriver sig som klimatmedvetna, ställer sig 
positiva till att köpa solpaneler. Det är också i hög grad de som i vårt material lever i 
bostadsområden med höga marknadsvärden.  I glesbygden, där husets värde är lågt är 
det svårare att motivera inköpet av sådana långsiktiga investeringar.  

Sammanfattningsvis kan sägas att studien visar att framför allt klasstillhörighet (i 
fråga om ekonomiska resurser och utbildningsnivå), kön, och plats påverkar hur 
människor uppfattar och hanterar klimatrelaterade risker med sina bostäder. Män med 
hög utbildning eller hantverksskicklighet och förhållandevis goda ekonomiska 
tillgångar beskriver sig som väl förberedda att såväl förebygga som att hantera dessa 
risker. Lågutbildade kvinnor i riskutsatta områden och personer med svag hälsa är 
grupper av människor som däremot kan vara särskilt sårbara eftersom de riskerar att 
vare sig ha kunskap om eller ekonomiska resurser för att förebygga och hantera 
riskerna själva. Vi tror att det för dem är särskilt viktigt med samhälleliga insatser för 
att stärka skyddet för bostadsägare. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Informationsbrev 
 
 
 
 
Avdelningen för samhällsvetenskap  Informationsbrev 
      
 

Välkommen att medverka i ett forskningsprojekt om klimat och 
boende!  

Bakgrund och syfte 
Pågående förändringar av klimatet påverkar människor och samhällen, i Sverige liksom 
i övriga världen. Exempelvis behöver bostäder anpassas på olika sätt för att kunna möta 
de risker som klimatförändringen medför. Lagstiftningen lägger här ett stort ansvar på 
bostadsägare. För att kunna skapa ett klimatanpassat tryggt framtida boende krävs 
ökad kunskap om bostadsägares uppfattningar om de risker som klimatförändringen 
medför och hur dessa kan förebyggas. Vid Mittuniversitetet studeras detta genom 
forskningsprojektet Försäkringsbranschen och klimatförändringarna: kort- och långsiktiga 
konsekvenser av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för 
försäkringsbranschen, finansierat av Länsförsäkringar. Forskningsprojektet genomförs 
som två delprojekt; en enkätstudie och en intervjustudie. 
 

Syftet med intervjustudien är att få fördjupad kunskap om hur bostadsägare förhåller 
sig till klimatrelaterade risker i relation till det egna boendet. Vi vänder oss till tre olika 
grupper av bostadsägare: 1) bostadsägare som har byggt hus under de senaste fem åren, 
2) bostadsägare i glesbygd samt 3) bostadsägare i stad. Samtliga i hushållet bjuds in till 
att delta i en intervju som vi gärna genomför i ert hem. 

Förfrågan om deltagande 

Eftersom du har beviljats bygglov inom de senaste fem åren kontaktar vi dig för ett 
eventuellt deltagande i studien. Dina kontaktuppgifter har vi fått av byggnadsnämnden 
i din kommun. Vi är intresserade av att höra hur du förhåller dig till klimatrelaterade 
risker i relation till din nya bostad och vill därför gärna träffa dig för en intervju. Om 
det finns fler personer i hushållet är de också välkomna att delta. 
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Hur går studien till? 
Efter att ha bokat tid kommer 1-2 av de ansvariga forskarna att besöka dig i ditt hem 
för intervju och rundvandring i ditt hem. Rundvandringen är till för att du skall kunna 
visa oss sådant som vi har talat om under intervjun, det kan handla om förändringar 
som du/ni har gjort eller som du/ni planerar att göra av bostaden. I intervjun kommer 
vi att fråga om vad miljö och klimat betyder för dig/er i vardagen samt i relation till 
bostaden. Vi är också intresserade av att veta hur du/ni tänkte kring dessa frågor inför 
byggandet av bostaden, eventuell information som du/ni har fått av myndigheter osv., 
samt hur du/ni resonerar kring olika försäkringsfrågor i relation till bostaden. Varje 
intervju tar ca 1-2 timmar. Den spelas in på mp3 och skrivs sedan ut. Det är möjligt att 
vi återkommer till dig senare för en kortare uppföljande intervju. Det kan handla om 
att vi ber dig att förtydliga något som sagts under intervjun eller att vi kontrollerar att 
vi har uppfattat det du sagt på rätt sätt. 

Vilka är riskerna? 
Eftersom intervjun handlar om din/er bostad är det möjligt att du upplever någon av 
våra frågor som för privat. Du har då möjlighet att välja att inte besvara vissa frågor om 
du så önskar. Du kan också välja att avbryta intervjun. När intervjun är genomförd får 
du gärna höra av dig till intervjuaren för att samtala vidare om något som sagts under 
intervjun. Kanske önskar du korrigera eller lägga till något.  

Finns det några fördelar? 
Intervjuerna kan göra dig/er i hushållet mer uppmärksamma på sådant som har med 
miljö- och klimatfrågor i relation till ert eget boende att göra. Kanske börjar ni fundera 
över åtgärder ni kan vidta för att klimatanpassa ert boende och hur detta till exempel 
kan påverka försäkringsfrågor relaterade till bostaden. Ett mål med projektet är också 
att stärka försäkringsbolagens kunskaper om bostadsägares syn på klimat och boende, 
vilket kan vara till fördel för dig som försäkringstagare. 

Hantering av data och sekretess 
De ansvariga forskarna är de enda inom projektet som känner till vilka som väljer att 
medverka. Det utskrivna intervjumaterialet hanteras datoriserat och konfidentiellt i 
enlighet med personuppgiftslagen (PuL).  Det innebär att dina svar behandlas så att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Mittuniversitetet ansvarar för personuppgifterna. När 
resultaten från studien redovisas kan inga svar kopplas till någon enskild person. Vi 
byter exempelvis namn på platser och personer. Resultaten från intervjuerna redovisas 
i form av rapporter och vetenskapliga texter och kan användas för att förbättra 
försäkringsbranschens kunskaper om hur bostadsägare ser på klimat i relation till den 
egna bostaden.  
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Hur får jag information om studiens resultat? 
Du har möjlighet att läsa de citat från din intervju som kommer att användas i 
redovisningen av materialet. Den som vill kan också ta del av samlad resultatskrivning 
i form av rapporter och andra vetenskapliga texter. Kontakta i så fall den forskare du 
träffade vid intervjutillfället! 

Ersättning 
Vi kan tyvärr inte ge ersättning för förlorad arbetsinkomst eller andra utgifter. 

Frivillighet 
Deltagande i forskningsprojektet är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild 
förklaring, avbryta din medverkan. Om du väljer att avbryta raderas samtligt material 
som relaterar till dig om du så önskar. Kontakta den forskare du träffade vid 
intervjutillfället om du önskar avbryta din medverkan! 

Ansvariga 
Mittuniversitetet är ansvarig och huvudman för forskningsprojektet. Anna Olofsson, 
professor i sociologi, är projektledare. Vi är flera forskare inom sociologi och 
företagsekonomi som genomför intervjuerna där någon av oss kommer att kontakta dig 
inom de närmaste veckorna för att fråga om du vill bli intervjuad och i så fall boka en 
tid för detta. Om du redan nu har några frågor kan du kontakta Karin Jarnkvist eller 
Linda Kvarnlöf. Du kan också läsa om projektet på www.miun.se. 
 

 

Med vänlig hälsning 
Mittuniversitetet Karin Jarnkvist Linda Kvarnlöf 
Holmgatan 10   Lektor i sociologi Fil. Dr. i sociolog 

851 70 Sundsvall Tfn: 010-142 88 69 Tfn: 010-142 81 18 

www.miun.se  Karin.jarnkvist@miun.se   linda.kvarnlof@miun.se 
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Bilaga 2 Intervjupersoner 
 

Kommun Namn och 
ålder 

Man Kvinna Nybyggt Befintligt Landsbygd/ 
Glesbygd 

Stad/ 
Ytterområde 

Malmö Johan 73 X  X   X 

 Max 40 X   X X  

 Sofia 34  X X   X 

 Carmen 39  X X   X 

 Carina 55  X X   X 

 Sune 75 X   X  X 
Göteborg Lars 57 X  X   X 

 Klara 49 & 
Magnus 49 

X X  X  X 

 Rolf 75 & 
Birgitta 71 

X X X   X 

 Micke 35 & 
Elsa 32 

X X X   X 

 Frippe 37 X  X   X 

 Hans 36 X  X   X 
Sundsvall Kent 63 X   X  X 

 Lars 67 X   X  X 

 Frans 43 X   X X  

 Gerth 69 & 
Cilla 64 

X X X   X 

 Martin 46 X  X  X  

 Jan 54 X  X  X  

Kramfors Ylva 42  X  X X  

 Andre 56 X   X X  

 Mårten 49 X   X X  

 Patrik 56 X   X X  

Sollefteå Mona 41  X  X X  

 Karin 62 & 
Kurt 71 

X X  X X  

 Larry ca 70  
& Barbro 78 

X X  X X  

 Conny 53 X   X X  

 Doris 50  X  X X  
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Åre Anna 33  X  X X  

 Björn 34 X   X X  

 Anders 46 X   X X  

 Erik 49  X   X X  

 Siv 55  X  X X  

 Alex 29 & 
Charlotte 26 

X X X  X  

 Mia 66 & 
Björn 67 

X X  X X  

 Thomas 45 X   X X  

 Svea 30  X  X X  

Summa  27 17 13 22 25 19 
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Bilaga 3 Tematisk intervjuguide 
I samband med intervjun kommer intervjupersonerna ombes att visa oss runt i bostaden för att 

både visa och berätta om vilka förändringar de har gjort av bostaden, vilka potentiella risker de 

ser i bostaden, vad de har gjort för att klimatanpassa bostaden osv. 

Allmänna frågor om hushållet och boendet 
Inom ramen för detta tema behandlas frågor av allmän karaktär kring boendet, så som hur många 

som ingår i hushållet, hur gammal bostaden är och när bostaden förvärvades. Här är vi också 

intresserade av den betydelse som bostadsägarna tillskriver sin bostad. Exempel på frågor som 

kan förekomma: 

- Vad betyder bostaden för er? 

- Hur kommer det sig att ni bor just här? 

- Har ni gjort några förändringar av er bostad sedan ni flyttade in? Varför/varför 

inte? Kan ni visa? 

 

Riskuppfattningar i relation till boendet 

Här fokuseras bostadsägarnas riskuppfattningar, dels ur ett generellt perspektiv så som vilken 

betydelse de tillskriver begreppet risk, men också mer specifikt vad gäller risker kopplade till 

bostaden. Exempel på frågor: 

- Vad betyder ordet risk för er? 

- Finns det något ni oroar er för när det gäller er bostad? Kan ni visa? 

- Har ni vidtagit några åtgärder för detta? Varför/varför inte? Kan ni visa? 

 

Uppfattningar om miljö och klimat 

I det här temat intresserar vi oss dels för hur hushållet ser på miljö- och klimatfrågor på en 

generell nivå, dels hur de ser på miljö- och klimatfrågor i relation till familjen och boendet. 

Exempel på frågor som kan förekomma: 

- Vad betyder miljö och klimat för er? 

- Hur tror ni att klimatförändringen kan påverka kommande generationer? Vad 

känner ni inför det? 

- Hur tänker ni om miljön och klimatförändringen i relation till ert boende? 

- Förberedelser för t ex elförlust. 

Betalningsvilja och attityder till försäkringsåtgärder 
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Detta tema behandlar bostadsägarnas attityder och möjligheter till ekonomiska investeringar och 

försäkringsåtgärder i relation till bostaden. Exempel på frågor som kan förekomma: 

- Vad betyder det för er ekonomiskt att bo här? 

- Hur resonerar ni när ni väljer försäkringar för huset? 

- Om ni skulle få billigare försäkringspremie för att ni klimatanpassade huset, 

skulle ni välja att göra det då? Varför, varför inte? 

 

Till nybyggare 

Vad var viktigt för er när ni byggde ert hus? 
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