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"Jag ser risker men inga kriser" 
         Vid intervjutillfället med RP9 kring hemmets krisberedskap. 
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Abstrakt  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hushållens meningsskapande om hemmets 

krisberedskap bland hushåll i inom urbana områden i Östersund, samt att undersöka det egna 

ansvaret och föräldraskapets betydelse inom meningsskapandet. Genomförandet har skett genom 

kvalitativa forskningsmetoder där intervjuer har genomförts. Vidare har de teoretiska ramverket om 

riskuppfattning och riskförståelse antagits för att studera meningsskapandet kring krisberedskap. 

Resultatet av studien visar att hushållens meningsskapande ligger till grund för deras tolkning av 

risker, där riskförståelsen blir ett uttryck för uppfattningen vilket skapar ett utrymme för agerande 

inför hemmets krisberedskap. Slutsatserna är att meningsskapandet påverkas av de sociala och 

kulturella sammanhang hushåll befinner sig i, där sociala aspekter tenderar att vara mer 

betydelsefulla än materiella i hemmets krisberedskap. Även det egna ansvaret och föräldraskapsrollen 

ligger till grund för hur hushållen skapar mening. Det upplevda ansvaret visar på en viss 

ansvarskänsla av deras krisberedskap genom den sociala interaktionen med sin omgivning. 

Föräldraskapet konstrueras av impulser från meningsskapandet men utgör också medvetna 

handlingar utifrån deras roll och synen på risker. Detta ger en förståelse till vilka förutsättningar 

hushåll är beredd att ta och därmed även bidra till att förklara diskussionen om ansvar och agerande. 

Det här ger en fördjupad kunskap om hur hushållen inom vardagslivet skapar mening om hemmets 

krisberedskap och bidrar därmed med en förståelse av hushållens krishanteringsförmåga utifrån ett 

hushållsperspektiv.  
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1. Inledning 
Aristoteles (384-322 f Kr) formade uttalandet ”Det är sannolikt att något osannolikt inträffar” för mer 

än tvåtusen år sedan. Detta uttalande är i hög grad aktuellt i dagens samhälle då det dagligen 

rapporteras om risker, kriser och katastrofer som har inträffat, därför är det viktigt att kunna förbereda 

sig inför risker och kriser i hushållet med förebyggande beredskap. Guldåker (2009:35) menar att det är 

viktigt att hushållen förebygger riskerna samt förbereder sig på kriser då det är sannolikt att något 

inträffar, men vi vet inte när det inträffar och hur stora konsekvenserna blir. Därmed blir det extra 

viktigt att hushållen börjar bli mer riskmedvetna samt börjar med olika beredskapsåtgärder som är 

viktiga under en kris. Att vara förberedd handlar om att reducera risker genom förberedande och 

förebyggande åtgärder, vilket innebär att minska sannolikheten av händelsen och konsekvenserna av 

de inträffade (Ullberg & Becker 2016:33). Problemet ligger i att det ofta finns ett myndighetsperspektiv 

(top-down) i undersökningar om hur förberedda den enskilde är (Asp 2015, Hall 2017), vilket gör att 

det inte finns så många studier kring att undersöka individens perspektiv på krisberedskap utifrån 

deras livsvärld.  

 
Det senaste decenniet har det centraliserade ansvaret kring den enskildes ansvar flyttat fokus till en 

mer decentraliserad nivå (Bergström 2016:84), där samhället lägger vikten på aktörers aktiva 

deltagande i civilt krisberedskap. Exempelvis så vill Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

(MSB) att hushåll ska vara mer förberedda vid en krishändelse (MSB 2017). Detta år (2017) anordnar 

MSB Krisberedskapsveckan som har syftet att öka människors riskmedvetenhet och få tips för hur 

människor kan förbereda sig för att klara vardagen i en kris. Även kampanjen "72 timmar" som pågått 

under en längre tid bygger på hur länge det är bra att ha en egen hemberedskap. Detta ska medföra 

att hushållen kan agera och förbättra sin hemberedskap (MSB 2017a). Då myndigheter och kommuner 

agerar utifrån sitt bästa för att skydda samhället så menar Kim och Kang (2010:471) att det är 

hushållen som väljer att agera utifrån de direktiv och rekommendationer som finns. Det handlar 

därmed inte bara om vilka val man gör, utan också vilka resurser och tillgångar man har (såväl som 

sociala och ekonomiska). Detta gör att forskning inom hushåll och deras beredskap blir en viktig 

aspekt att studera. 

 
Det är i hemmet vi känner oss trygga och det är en plats där vi spenderar större delen av vår tid. 

Hushåll är en väsentlig del i en människas liv samt en viktig funktion i samhället. Denna enhet av 

individer inom hushållet kan se olika ut samt att det finns olika roller och bygger på sociala 

sammanhang. I denna studie studeras hushållens krisberedskap genom att särskilt fokusera på 



  

6 
 

föräldraskapets betydelse. Ett hushåll brukar förknippas som en familj, denna liknelse blir tvetydlig 

då många hushåll kan bestå av en eller flera medlemmar (Shanahan 2003) så alla hushåll är inte per 

automatik föräldrar. Enligt Ghanem, Mander och Gough (2016: 179) kan olika faktorer ha en stark 

påverkan för hushållens resiliens, speciellt när barn finns i hushållet, äldre eller människor med 

inlärningssvårigheter. Levac, Toal-Sullivan och O'Sullivan (2012:728) menar att det finns olika faktorer 

som påverkar individens förebyggande åtgärder vid en eventuell kris. Ett exempel är att 

förebyggande åtgärder ökar om en individ har just ansvar för barn eller äldre vuxna.  

 

Uppsatsen skrivs i samarbete med det nordiska forskningsprojektet HOMERISK som är finansierat av 

Norges Statliga forskningsråd och där forskare från Mittuniversitetet och RCR finns representerade. 

Forskningsprojektet handlar om medborgares syn på krisberedskap genom att särskilt fokusera på hur 

hushåll förbereder sig inför och hanterar ström- och telekommunikationsavbrott. Vår studie skrivs inom 

ramen för forskningsprojektet, då syftet är att genom en kvalitativ studie studera hushållens 

meningsskapande om hemmets krisberedskap. 

1.2 Bakgrund 

Den enskildes ansvar vid olyckor och kriser 

I lagtexten benämns inte vart gränsen mellan det egna ansvarstagandet vid olyckor och kriser och vart 

det offentliga ansvaret börjar, detta beror på situationen. Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 

beskriver att varje enskild individ har ett eget ansvar att skydda sig själv och sin egendom, vid händelse 

av en olycka eller kris. Den enskildes ansvar börjar innan en olycka eller kris uppstår och fortgår genom 

hela olyckan eller krisen. I rapporten ”Enskildas ansvar vid allvarliga olyckor och kriser” av Asp & 

Sjölund (2014) har de analyserat flera olika offentliga dokument, där studiens resultat visar på att den 

enskildes ansvar beskrivs generellt genom lagar och förordningar samt att vara förberedda på att 

hantera situationer när de uppstår. I budgetpropositionen för 2012 så fördjupas frågan om den enskildes 

ansvar och i följande text återfinns individens skyldighet och ansvar om att den enskilde bör ha insikt i 

allvarliga händelser. ”Den enskilda individen har en skyldighet och behöver vara förberedd för att 

kunna hantera sin egen situation och själv klara de omedelbara behov som kan uppstå.” (Prop 

2011/12,1:103). 

 

Den generella bilden som ges utifrån lagar och styrdokument, är att medborgarna inom rimliga ramar 

ska vara förberedda att hantera uppkomna situationer (Asp & Sjölund 2014:1). Civilförsvarsförbundet, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och kommuner vill öka medborgarnas 

krisberedskap, genom att ge rekommendationen “72 timmar.” Vilket bygger på att den enskildes ansvar 

att bygga upp en hemberedskap för tre dygn. Göteborgs stad informerade sina medborgare om denna 
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kampanj hösten 2014 om hur man kan förbereda sitt hushåll (MSB 2016). Situationen efter de första tre 

dygnen vid en samhällskris kommer att se olika ut beroende på vad det är som har hänt och hur 

omfattande krisen är (MSB 2016). Barn, äldre och sjuka har inte samma förmåga att hantera en 

krissituation (Asp 2015:34) och detta medför att vid stora påfrestningar i samhället så riktas resurserna 

först till de svaga i samhället som inte själva kan ta sitt ansvar. Målet med “72-timmars” 

rekommendationen är att få medborgarna att reflektera över sina möjligheter att klara vardagen vid en 

samhällskris (MSB 2016).  

 

En förebyggande hemberedskap är att vara förberedd och att den enskilde kan tillgodose de fem 

grundbehoven för att vardagen ska kunna fungera fast det är en krissituation, samt hålla sig informerad. 

Dessa fem grundbehov är mat, vatten, sömn, värme, och information (Civilförsvarsförbundet 2014). Det 

finns redan många saker att tillgå inom hushållet då det uppstår en kris som vi inte tänker på, som 

tillgodoser dessa grundbehov. Stormen Gudrun som kom över södra Sverige 2005 visar Guldåkers 

(2009:38) resultat på att beredskap i hemmet inte bara är att ha brandvarnare och första hjälpen kit utan 

även kan vara filtar, liggunderlag, stearinljus etcetera och att man har torr-varor för att klara några 

dagars behov. Idag finns det information om hur hushållen kan skaffa sig kunskap om hemberedskap 

och hur man kan agera vid en krissituation. Krislådan som MSB tagit fram riktar sig till alla individer 

(MSB 2016) och används i informationskampanjer. En krislåda är ett förråd med saker som kan vara bra 

att ha vid en samhällskris samt ger en bra bild för hur individen kan förbereda sig. Det är bra att skapa 

en mental förberedelse och en reflektion hos individerna genom att uppmärksamma “varför behöver 

jag vara förberedd.” I en krislåda ger MSB tips om; Vatten och mat (torrvaroar), värme och ljus (filtar, 

fotogenlampa) och informationsmöjligheter (viktiga nummer, radio och batteriladdare till mobilen) 

(MSB 2014). MSB administrerar hemsidan DinSäkerhet.se och krisinformation.se där syftet är att 

förmedla kunskap om hur individen förebygger risker och kriser samt att kunna hantera en kris.   

 
Utifrån denna bakgrund är det intressant att studera hemberedskap då fokus idag ligger på att skapa 

en medvetenhet på en lokal nivå för att väcka reflektion för att bibehålla ett engagemang hos 

individer. Det finns därmed en formell diskussion om att göra individen riskmedveten, exempelvis 

vad finns det för drivkrafter hos hushållen att finna det meningsfullt att förebygga risker och kriser. 

Hur tänker hushållen kring hemberedskap och upplevt ansvar samt använder denna förståelse för att 

kunna förebygga eventuella kriser i vardagen. 

1.3 Problemdiskussion  

Inom sociologisk riskforskning finns ett intresse för den mänskliga interaktionen som kan bidra till 

förståelsen för hur individer uppfattar risker samt interagerar med sin omvärld. Genom att studera 
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kulturella och sociala sammanhang av individens syn på risk utgör detta en bredare kunskap om 

individers riskuppfattning. Wall (2009a) menar att sammanhang har betydelse för individens beteende 

och synen på risk. Enligt Diekman, et. al. (2007:495) finns det en bristande förståelse om hur hushåll 

själva känner igen och upplever beredskap och hur individer själva ser på sin roll och vilka drivkrafter 

som påverkar deras agerande. Att få en förståelse om förebyggande och förberedande krisberedskap så 

antar denna studie ett bottom-up perspektiv, för att få en förståelse om hur hushåll själva ser på 

beredskap. Den kunskapen kan ge förståelse till vilka förutsättningar enskilda individer är beredd att 

agera och därmed även bidra till att förklara diskussionen om ansvar och agerande. Guldåker (2009:62) 

menar att studier av hushåll i samband med olika typer av katastrofer är relativt sällsynta. Det finns få 

metoder och teoribildningar som beaktar hur individer och hushålls krishanteringsförmåga utvecklats 

(Guldåker 2009:14). Utifrån Vatsas (2004) studie så behöver myndigheter och kommuners strategier om 

förebyggande utgå ifrån hushållens egenskaper och tillgångar. Det finns ett behov av en ökad förståelse 

beträffande individen och därmed hushållens uppfattning kring krisberedskap utifrån deras perspektiv. 

Genom en ökad förståelse av hemmets krisberedskap kan studien bidra till ett hushållsperspektiv vid 

studier kring krisberedskap i Sverige. 

1.4 Syfte 

Syftet är att skapa en förståelse för hur hushåll skapar mening om krisberedskap i hemmet och 

förebygger eventuella kriser i vardagen. Genom en kvalitativ studie studera hushållens 

meningsskapande om hemmets krisberedskap. Det egna ansvaret och föräldraskapets betydelse 

kommer att belysas då detta är två viktiga aspekter som kan ha stor betydelse vid studerandet av 

meningsskapandet.  

1.5 Frågeställningar 

1. Hur skapar hushåll mening om hemmets krisberedskap? 

2. Vilken betydelse har föräldraskapet och det egna ansvaret för detta meningsskapande?  

 

1.6 Avgränsningar 

Inom ramen för denna studie är avsikten att studera hushållsberedskap utifrån ett hushållsperspektiv. 

Utifrån syftet och frågeställningarna är denna studie avgränsad till villor och radhus (hushåll) inom 

urbana områden runt Östersund. Enligt Enander (2005:45–46) tenderar individer som bor i en storstad 

känner sig mer osårbara. Denna studie har inte för avsikt att studera hushåll på landsbygd utan endast 

hushåll inom en större stad, i detta fall Östersund.  
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Studien avser vidare att undersöka föräldraskapets betydelse kring hemmets krisberedskap, vilket 

utgör ytterligare en avgränsning med hushåll som har hemmavarande barn. Detta för att undersöka om 

föräldraskapet har någon betydelse för meningsskapandet. 

1.7 Begrepp  

Nedan presenteras en beskrivning av de begrepp som förekommer i studien. De begrepp som har 

tagits med är formella definitioner, men genom att studera begreppen empiriskt samt användningen 

av sociologiska teorier blir begreppen mer komplexa. Dessa formella begrepp valdes ut för att de är 

relevanta för läsarens förståelse inom studien. 

 
 Krisberedskap 

Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, beskrivs krisberedskap som förmågan 

att förebygga, hantera och motstå krissituationer genom övning samt utbildning och andra åtgärder, 

även genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris.   

 
 Hemberedskap 

Hemberedskap är den beredskap som den enskilde individen kan ha i den egna bostaden, i form av 

exempelvis mat- och vattenreserver, men även mediciner, husdjursmat, välling och annat som kan 

behövas (MSB 2017b). Till hemberedskap tillhör även att individen tar till sig information och nyheter 

om en pågående samhällskris. 

 
 Hushåll 

Nationalencyklopedins definition av hushåll "en enhet av människor som delar bostad och har ansvar 

för varandras försörjning" (NE 2017). Denna studie tar ett bredare begrepp av hushåll. Guldåker 

(2009:90) beskriver även hushåll som något stabilt som agerar i helhet, en aktör-nätverks mellan 

medlemmar inom hushållet. Hushåll är en viktig funktion inom samhället där överlevnad och omsorg 

mellan individer sker inom det egna hushållet.  
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2. Tidigare forskning 
Detta avsnitt behandlar forskningsområden där hushållens beredskapsförmåga står i centrum. Fokus kommer att 

ligga på element som ofta återkommer inom studier av hushåll för att öka förståelsen om hushållens 

meningsskapande kring hemberedskap. Nedan finns ett axplock av tidigare forskning som ska hjälpa till att öka 

den förståelsen.  

2.1 Individens uppfattningar om beredskap i hemmet  

Forskning som innefattar individens uppfattningar och deras beredskap inför kriser har studerats inom 

olika områden och har gjorts med båda kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt (Heidenström & 

Kvarnlöf fourthcoming; Kim & Kang 2010; Kapucu; Diekman, Kearney, O´Neil & Mack 2007). Kris i 

dessa sammanhang är exempelvis bortfall av elektricitet, orkaner och andra naturfenomen. De mest 

framträdande elementen och som ofta återkommer i forskningen är faktorer som är med och påverkar 

hushållens resiliens, såsom tillgången till socialt kapital, tidigare erfarenheter av kriser och hushållets 

sociala konstruktion (Levac, Toal-Sullivan & O'Sullivan 2011; Ghanem, Mander & Gough 2016; Kim & 

Kang). Resiliens kan ha olika innebörd inom forskarvärlden, men det man ofta syftar till är 

återhämtningsförmågan på de kriser som sker (Levac, Toal-Sullivan & O'Sullivan 2011:727). 

De relationer man har i sin närhet och till andra i området där man bor kan i hög grad påverka hur man 

förbereder och hanterar en krissituation. I forskning benämns det oftast som socialt kapital eller socialt 

nätverk. Levac, Toal-Sullivan och O'Sullivan (2011:725) menar att det sociala kapitalet bidrar till 

hushållens resiliens. Paton och Johnston (2001:274) nämner exempelvis att ju mer involverad man är i 

aktiviteter i bostadsområdet som skapar en känsla av gemenskap, ju bättre blir individens resiliens till 

motgångar. En kvalitativ studie gjord av Ghanem, Mander och Gough (2016:176) som studerade hushåll 

vid strömavbrott i England visade att en viktig faktor vid hantering av krissituationen var att se efter 

varandra och hjälpa vänner, grannar och det lokala samhället. Känslan av gemenskap med andra är 

således en viktig del för att hantera en krissituation. 

Tidigare erfarenheter påverkar också graden av förberedelser. Har man tidigare varit med om en 

katastrof finns det en större chans att man också förbereder sig för framtida händelser (Kim & Kang 

2010:473). Viljan att förbereda sig blir därmed större ju mer utsatt individer och hushåll har varit mot 

olika typer av katastrofer (Kapucu 2008:528; Donahue, Eckel & Wilson 2014:925). 

Förberedelser inför kriser beror också på hur hushållets sociala konstruktion ser ut. Motivationen till att 

vara förberedd för framtida händelser ökar om man har familjemedlemmar att oroa sig över (Diekman, 

et al. 2007:494). Känner man ett ansvar för andra än sig själv, exempelvis barn, äldre eller husdjur samt 
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om man bor i hus ökar motivationen till att förbereda sig (Levac, Toal-Sullivan & O'Sullivan, 2011:730; 

Kim & Kang 2010:474).  

Diekman, et al. (2007:494) menar att husägare uppfattar sig ha tillräcklig kunskap om hur man 

förbereder sig vid en nödsituation men många känner sig inte helt förberedda i alla fall. Heidenström 

och Kvarnlöf (fourthcoming) har i deras artikel intervjuat både norska och svenska landsbygds-hushåll 

i deras hem gällande hushållets krisberedskap. Där framkommer det att de materiella förberedelserna 

ofta är saker som tas för givet av hushållen, och även om man inte har köpt ett förberedelse-kit eller har 

en krisplan i hushållet, så kan de fortfarande vara förberedda i alla fall då dessa saker är något som har 

integrerats med det vardagliga livet och ses nödvändigtvis inte som krisberedskaps-material för dem i 

första taget (ibid.).    

2.2 Det egna ansvaret kopplat till beredskap i hemmet  

Studier gällande hushållens perspektiv på det egna ansvaret är bristande. Det som finns att tillgå i 

forskningsfältet är ofta studier för hur offentliga aktörer ser på de enskildas ansvar. I Asp och Sjölunds 

(2014) rapport ”Enskildas ansvar vid allvarliga olyckor och kriser” framkommer det att den enskilde 

ska inom rimliga ramar vara förberedd och hantera situationer som kommer. Om man själv är förberedd 

och kan klara mindre situationer ökar förutsättningarna att offentliga aktörer kan hantera de mer 

omfattande konsekvenserna av mer allvarligare händelser. Enligt Asp & Sjölund (2014:96) så skiljer sig 

synen mellan det egna ansvaret samt vilka förberedelser som individen vidtar.  

MSB har som tidigare nämnts startat en kampanj som kallas krisberedskapsveckan som pågår mellan 

den 8 – 14 maj 2017. Inför denna gjorde MSB tillsammans med undersökningsföretaget Markör en 

undersökning med 2 500 personer bosatta i Sverige för att få en bild av vilken beredskap de har om 

samhällets normala funktioner inte fungerar som man är van vid. Studien visar bland annat att 63 

procent tycker att de har ett stort eller mycket stort eget ansvar där det handlar om att vara förberedd 

för att kunna klara sig utan samhällets stöd vid en samhällskris (MSB 2017c). 

Övrig forskning har fokuserat på att fråga hushåll vilket ansvar myndigheter och motsvarande har. 

Levac, Toal-Sullivan och O'Sullivan (2011:727) refererar till en studie i Canada där det visade att 53 

procent av de svarande uppgav att de anser att hushållens beredskap är ett statligt ansvar. Kim och 

Kang (2010:476) nämner i sin forskning att ju mer förtroende människor har till offentliga aktörer att 

hantera orkaner desto mer verkar deras riskperception och graden på förberedelser minska. En 

kvantitativ studie där man kartlade Sverige, Norge och Islands beredskap visade att 39 procent i Sverige 

förväntar sig att få hjälp från myndigheters hjälpbesättning vid en krishändelse, vilket kan ses som 

relativt lågt om man jämför med Norge som hade 58 procent (Storm-Mathisen & Lavik, 2016). 
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Vid skillnader mellan stad och landsbygd visar forskningen framförallt på åtgärder och vanor, samt 

synen på risker, trygghet och säkerhetsåtgärder (Enander & Johansson 2002:38). Enander (2005:45-46) 

lyfter fram att individer som bor i storstad känner sig mer osårbara. Osårbara upplever 

säkerhetsåtgärder som mindre meningsfulla och mer besvärliga. Asp & Sjölund (2014:96) forskning 

visar på att boende på landsbygden utsätts för mer störningar och genom erfarenhet har större 

beredskap. Enanders (2005:21) studier visar att erfarenheter och kunskaper av kriser kan stärka 

riskuppfattningen. Enligt Asp (2015:34) så påverkar ålder och vart man bor den enskildes förmåga till 

ansvar. Då personer som är äldre har mer kunskap om konsekvenserna vid ett elavbrott och 

boendeformen glesbygd har resurser till mer självförsörjning än hushåll i storstäder. Boendetyp 

tenderar också att inverka på hur man ser på förberedelser, vilket Guldåker (2016:196) lyfter fram att 

hushåll som hyr sin bostad har en tendens att vara mindre förberedda för katastrofer än de som äger 

sin bostad. 

 

I Enander & Johanssons (2002) forskning om attityder och värderingar visar resultatet på att det finns 

ett starkt instämmande i att enskilda individer måste ta ansvar för att förhindra olyckor. 70 % instämmer 

helt och hållet eller mycket starkt i det påståendet. En studie av Börjesson & Enander (2010) undersökte 

hur allmänheten uppfattar myndigheternas information och det egna ansvaret i relation till 

svininfluensans utbrott i Sverige. Resultatet visade på ett ömsesidigt beroende mellan det egna 

upplevda ansvaret och myndigheternas ansvar. Det vill säga “Jag är beredd att ta ett stort eget ansvar 

om jag även upplever att myndigheter tar sitt ansvar på allvar” (ibid.:29). Enander (2011:166) menar att 

det är ett gemensamt ansvar mellan allmänheten och myndigheter, ett delat ansvar för risker och kriser. 

Då stor del av forskningen antar ett top-down perspektiv, kan orealistiska förväntningar på hur den 

enskilde kommer att reagera antas. För att riskreducerande åtgärder ska kunna fungera så behövs en 

förståelse utifrån hushållens tillgångar och uppfattningar.  
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3. Teoretiskt ramverk  
I detta avsnitt har tre teorier valts ut som teoretiskt ramverk för studien. Dessa ligger till grund för vår analys av 

den insamlade empirin. Först presenteras det sociokulturella perspektivet av Tulloch och Lupton. Sedan redogörs 

riskförståelse av Wall med djupare förståelse av Weicks teorier om meningsskapande.  

3.1 Risker i vardagen 

Den forskning som finns kring riskuppfattningar bygger på olika sätt hur individer förhåller sig till 

risk. I Tulloch och Luptons (2003:12) forskning kring riskuppfattningar så ser man på hur individer 

uppfattar och relaterar till olika aspekter av risk såsom personliga erfarenheter och vardagsliv samt 

deras kultur och subkulturer. Synen på risk antar ett socialkonstruktivistiskt synsätt i denna studie, 

där kunskapen om risk ses som ett kulturellt koncept som skapas via sociokulturella sammanhang och 

är bunden till både historia och den nuvarande kontexten (ibid.). I vardagslivet kan negativa risker 

exempelvis vara att allt från att råka ut för en bilolycka till en brand i hemmet, globala risker kan 

relateras till klimatförändringar. 

 

Individens riskuppfattning influeras av faktorer som kön, ålder, sexuell läggning, om de är föräldrar 

samt yrke. Men dessa faktorer kan även påverkas av vart individen befinner sig geografisk som land, 

stad och stadsdel men också lokala influenser som ekonomi, politik och infrastruktur (Tulloch & Lupton 

2003:28–29). Resultatet visade på att risker inte enbart var individualiserade, utan även de risker som 

påverkade deras bostadsområde påverkar (Tulloch & Lupton 2003:38–39). Även om individens 

riskuppfattning är subjektiv så påverkar kulturen på hur man ser på olika risker. Erika Wall (2009b) 

menar genom sin studie att individerna påverkar varandra med strukturer och värderingar i den sociala 

kontexten, vilket utgör att synen på risk förändras beroende på kulturen. Det finns två sätt att se på 

risker, den personliga och individens kultur och miljö. Tulloch och Lupton (2003:8-9) menar att 

individens egna risker uppfattas utifrån risker som finns för andra människor, riskuppfattningar både 

uppstår och delas kollektivt inom den kultur som råder.  

Den sociala kontexten har en stor betydelse för hur individer förstår risker på olika sätt, vilket sker i hur 

individen ställs inför risker i vardagslivet och utifrån den riskuppfattning som skapas genom att möta 

risken eller inte. Detta kan ses som att individens meningsskapande av risk är en process i den sociala 

interaktionen. Risk definieras oftast som något negativt, där känslor är av osäkerhet och fara. Enligt 

Tulloch och Lupton (2003:29–32) har individens kulturella och ekonomiska bakgrund betydelse för hur 

man ser på det egna ansvaret. Risker som görs utifrån personliga val betraktades som mer 

kontrollerbara då dessa är ett val gjord av individen själv. Men många påpekade även att vissa risker 
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inte är kontrollerbara och bortom en individs kontroll. Ibland händer det oväntade som man inte 

förväntade sig eller ens att de existerade förrän det faktiskt inträffar och blir därmed okontrollerbara. 

Utifrån Tulloch och Luptons (2003:20–22) intervjuer så framkom det att kvinnor med barn har en större 

oro över psykiska risker för deras barn. Kvinnorna föreställde sig alla de negativa riskerna som deras 

barn kunde utsättas för och såg även att de själva kunde skadas av dessa risker, vilket utgjorde att 

barnens risker överfördes och blev deras egna. Till skillnad från männen så är deras syn på risk kopplat 

till familjen mer hur de skulle påverkas negativt ekonomiskt, om det skulle få sämre lön och då skulle 

det påverka hela familjen (Tulloch & Lupton 2003:21). Individer som är äldre visade på att de kände att 

de hade större frihet att ta risker, då de hade ett mindre ansvar över andra. Så åldern är en betydande 

faktor hur individen bedömer risker (Tulloch & Lupton 2003:25). 

3.2 Riskförståelse 

Själva begreppet riskförståelse har ett sociologiskt perspektiv och utgår inte bara från själva individen, 

utan vill kunna påvisa hur kulturella och sociala faktorer påverkar. Detta ger en förståelse till hur 

individens beteende i relation till risk ser ut. Genom den sociala interaktionen så ger individen mening 

av de olika fenomenen i sin vardag, även det sociala och miljön har betydelse för den egna 

riskförståelsen Riskförståelse skildrar hur individen preciserar olika fenomen och ger dem mening i 

social interaktion (Wall 2010:8). 

 

Genom att studera individen utifrån kontexten och situationen i vardagshändelser och deras 

erfarenheter, så utgörs en förståelse om hur individer tolkar risker olika. Utifrån riskförståelse så agerar 

individen, vilket utgör att riskförståelsen och individens beteende är sammanlänkade (Wall 2010:7). 

Wall (2010:13) beskriver fyra meningsstrukturer; egna erfarenheter, individ/kollektiv orientering, 

platsanknytning och social skiktning. ”Riskförståelse är meningsskapande av risk, som sker i social 

interaktion och i vilken individen använder sin meningsstruktur som bas. “ (Ibid.). Hur individen 

medvetet eller omedvetet tolkar en risk ligger till grund för hur individen beter sig och reagerar inför 

risken (Wall 2010:9–11). När individen tolkar samhällets normer så utgörs en förståelse, detta gör att 

individens riskförståelse ständigt förnyas då nya upplevelser och interaktioner uppstår (Wall 2010:13). 

 

Wall har i sina teorier om riskförståelse hämtat inspiration från Weicks teorier om meningsskapande 

(Wall 2010:7). Nedan presenteras Walls meningsstruktur som ligger till grund för riskförståelsen, 

tillsammans med fyra element från Weicks teori. Weick har flera element som påverkar individens 

meningsskapande, i denna studie ligger fokus på fyra av dessa då dom hade kopplingar till 

respondenternas berättelser. Weick har fokuserat på meningsskapande inom organisationer kring 
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osäkra situationer (Wall 2010:8). Vidare används denna teori om meningsskapande för att få en 

förståelse om vad individen upplever inför en situation som man inte har någon tidigare erfarenhet om. 

Till skillnad från meningsskapande är riskförståelsens fokus på vart individen befinner sig (rumsligt) 

och att normer och värderingar som finns runt individen är den förståelse hon kan skapa kring en risk 

(Ibid.). I denna studie riktas fokus till hushållet och individen för att förstå meningsskapandeprocessen, 

hur hushåll strukturerar inför förebyggande av det okända för att kunna skapa sig en förståelse.    

 

Egna erfarenheter påverkar på hur individen ser och värderar en risk (Wall 2010:10). Egna erfarenheter 

påverkar hur individen förstår och värderar situationer. Individen skapar en modell utifrån egna 

erfarenheter som hon sedan använder för att göra fenomen och situationer i omgivningen möjliga att 

förstå och värdera (ibid.). Weick beskriver detta som retrospektiv som handlar om att individen skapar 

mening till en situation först efter den har inträffat då individen först då vet vad hen faktiskt gör i 

situationen. Detta element är grunden i hela meningsskapande-konceptet (Weick, 1995:24). 

 

Individ/kollektiv orientering utnyttjar individen både sina personliga normer och samhällets normer och 

värderingar som finns. Individen relaterar olika risker till gemensamma normer och uppfattningar i det 

sociala sammanhang där hon befinner sig (Wall 2010:10). Weick nämner genom sitt element identitet att 

individen skapas genom interaktion med andra och mening skapas med utgångspunkt hur vi uppfattar 

oss själv och andra och deras meningsskapande. Vi skapar mening till en situation genom att fråga 

vilken innebörd eller konsekvens den har för vem jag vill vara. Vad situationen betyder definieras 

genom vem jag blir när jag hanterar den eller vad jag vill representera (Weick, 1995:20-24).  

 

Platsanknytning så hämtar Wall inspiration från Pollinis teori socio-territorial belonging och det finns 

fyra delar som utgör platsanknytning (Pollini 2005). Wall (2010:12) använder de svenska 

motsvarigheterna som är: yttre förhållande, ömsesidigt beroende, social tillhörighet och 

värdegemenskap. Yttre förhållande förbinder individen till platsen där hon befinner sig, även platsens 

fysiska aspekter och hur individen integrerar med platsen (ibid). Ömsesidigt beroende innebär att 

individen har ömsesidiga relationer med individer i ens direkta omgivning (Pollini 2005:498), individen 

blir beroende av andra (Wall 210:12). Social tillhörighet kretsar kring individens del inom den sociala 

kontexten. Där individen tillhör olika grupper eller tilldelas olika roller som finns i samhället, vilket 

utgör att individen formas (Pollini 2005:498). Värdegemenskap syftar till kulturell gemenskap, detta kan 

återfinnas dels mellan individer men även mellan länder (Wall 2010:12). Detta beskriver individens 

relation till hur förståelsen av risker är knutna till en viss plats, samt hur individens bedömning och 

värdering av risker påverkas därmed av platsen (Wall 2010:12). Weick talar om i sitt element antagande 

(enactment) att individer är med och skapar sin egna omgivning. Det existerar ingen objektiv fast miljö 
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utan omgivningen ses som en social konstruktion av individens tolkningar som både begränsar och 

möjliggör för handling. Man skapar med andra ord den omgivning man möter, vi drar linjer och 

upprättar kategorier för händelser som vi sedan rättar oss efter (Weick, 1995:30-31). 

 

Social position som är sista grunden i meningsstrukturen utgör individens klass, kön, politisk tillhörighet 

etc. som påverkar individen och då även själva riskförståelsen. Genom individens identitet och 

förväntningar från andra blir individens position i samhället en del av henne, vilket utgör hur själva 

meningsstrukturen påverkas och formas (Wall 2010:11). Weick (1995:39-40) menar att meningsskapande 

inte enbart formas utifrån individen själv utan kan också skapas med hänsyn till andra i sin omgivning, 

oavsett om omgivningen är inbillad eller fysiskt närvarande. Även en monolog förutsätter en publik 

och om publiken ändras, ändras monologen, detta element kallar han social. 

3.4 Teoriavsnittets användningsområde 

Studier av risker är högst relevant när man studerar krisberedskap därför att det behöver finnas en 

medvetenhet om att det kan inträffa något och ha en realistisk uppfattning om konsekvenserna 

(Enander 2016:368). Hur individer uppfattar risker i sin omgivning påverkar således hur de väljer att se 

på sin egen krisberedskap i hemmet. Paton & Johnston (2001:274) nämner exempelvis att individers 

uppfattning av risker (i detta fall naturkatastrofer) påverkar hur man väljer att anpassa sig. Hur en 

individ väljer att agera beror helt på individens uppfattade kännedom och erfarenhet i situationen. 

Detta beteende är även mer sannolikt att bestå om det stöds av den sociala och strukturella miljön 

individen befinner sig i (Ibid.). Så de risker som individer inom ett hushåll kan utsättas för och som de 

sedan väljer att skapa mening till utifrån de element som tas upp påverkar hur hushållet uppfattar och 

skapar mening till sin egen krisberedskap. Detta teoretiska ramverk kan därför hjälpa till att förstå och 

analysera den empiri som framställs i resultatet.  

Tulloch och Luptons teorier om riskuppfattning samt Walls teorier om riskförståelse har valts för att 

förstå och analysera hur hushåll uppfattar och skapar mening kring hemmets krisberedskap och vilken 

betydelse föräldraskapet samt det egna ansvaret har i detta. De likheter som finns mellan 

riskuppfattning och riskförståelse är att individens sociokulturella kontexter och position har betydelse 

för hur individen skapar mening. Wall har även i sin teori hämtat inspiration från meningsskapandet 

av Weick (Wall 2010:7) och vi anser att Weicks element retrospektiv, identitet, social och antagande 

också är av betydelse i meningsstrukturen. 

I figur 1 illustreras hur dessa ovanstående teorier hänger ihop samt hjälper oss att förstå hushållens 

meningsskapande kring hemmets krisberedskap. Risker kan vara vardagliga såväl som globala och 

komplexa risker vilket påverkar individen. Vidare illustrerar de olika meningsskapande element i 
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bubblan, som kan förstås som ett filter med hjälp av hur risker förstås. Detta meningsskapande ligger 

till grund för individens tolkning av risker, därmed blir riskförståelsen ett uttryck för förståelsen vilket 

skapar ett utrymme för agerande. Där meningsstrukturen och riskförståelsen hos hushållen ligger till 

grund för att förklara deras beteende gällande sin egen krisberedskap. Detta flöde kan illustreras genom 

pilarna i modellen. 

 

Figur 1. Egen bearbetning utifrån Wall & Weick med utgångspunkt från det kulturteoretiska perspektivet. 
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4. Metod 
I den här delen presenteras den metod som har använts i studien samt tillvägagångssättet hur den insamlade 

empirin har samlats in och bearbetats. Vidare presenteras studiens validitet och reliabilitet, etiska riktlinjer samt 

metoddiskussion. 

4.1 Vetenskaplig positionering och metodval 

I denna studie har vi valt att positionera oss efter en fenomenologisk ansats. Inom fenomenologi 

eftersträvan man att förstå sociala fenomen utifrån respondenternas perspektiv och deras beskrivning 

av världen som de upplever den, vilket är vanligt inom kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann 

2014:44). Detta sätt hjälper oss att klargöra förståelsen för hur respondenterna förhåller sig till och 

skapar mening kring krisberedskap utifrån deras livsvärld och därmed kunna uppnå syftet med studien.  

För att kunna uppnå syftet med studien har en kvalitativ metod valts då vi vill öka vår förståelse kring 

hur hushåll förhåller sig till beredskap i hemmet. Detta görs genom intervjuer med respondenterna för 

att få kunskap om deras perspektiv kring krisberedskap i hemmet. Enligt Ahrne och Svensson (2015:12) 

är kvalitativa metoder är ett bra tillvägagångssätt för att sätta in normer och värderingar i ett 

sammanhang och ger bättre förutsättningar för förståelse av människors livsomständigheter, 

perspektiv och miljöer.  

4.2 Urval  

För att besvara studiens syfte har sex intervjuer genomförts med sammanlagt nio respondenter. Ahrne 

och Svensson (2015:42) menar om man intervjuar sex-åtta personer ur en särskild grupp som valts att 

studera ökar det säkerheten att man fått ett relativt oberoende av enskilda människors personliga 

uppfattningar om ett visst förhållande. Fokus låg på att göra parintervjuer med föräldrar i hushåll för 

att kunna få svar på våra frågeställningar.  

 
Asp & Sjölund (2014:96) menar i deras forskning att individer som är boende på landsbygden utsätts 

för mer störningar och har på så vis en större beredskap. Utifrån detta så begränsades urvalet i studien 

till hushåll inom urbana områden (Östersund), då detta öppnar upp för intressanta aspekter inom 

urvalsgruppen. Även Enander (2005:45-46) lyfter fram att individer som bor i storstad känner sig mer 

osårbara. 

 

Vissa respondenter hittades genom vårt sociala nätverk och dessa ledde sedan vidare till så kallat 

snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att man får tips om andra som är intressanta för studien av den 
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man intervjuar. På så sätt rullar snöbollen vidare tills man har tillräckligt med respondenter (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015:41). Tanken var att göra parintervjuer på samtliga hushåll men en del fick 

förhinder, mer om detta under metoddiskussionen (4.7).  

 

Tabell 1: Datamaterial 

Hushåll Kön (Ålder) Yrke Bostadsform   Antal i 
hushåll 
(varav barn) 

Antal år i 
hushåll 

1 (RP1)* Kvinna (44)**,  
Man (43)  

Handläggare 
Målare 

Radhus 
(egenägd)  

4(2) 16 

2 (RP2) Man (31),  
Kvinna (32) 

Student 
Handläggare 

Radhus 
(egenägd) 

3(1) 2 

3 (RP3) Kvinna (48),  
Man (48) 

Enhetschef 
Ingenjör 

Villa 
(egenägd) 

4(2) 10 

4 (RP4) 
   (RP5) 

Kvinna (26) 
Man (28) 

Mammaledig 
Utredare 

Radhus 
(egenägd) 

5(3) 3 

5 (RP6) 
   (RP7) 

Kvinna (39)  
Man (38)  

Student 
Apotekare 

Villa 
(egenägd) 

4(2) 1 

6 (RP8) 
   (RP9) 

Kvinna (43)  
Man (38)  

Företagare 
Undersköterska 

Villa 
(egenägd) 

4(2) 6 

* Respondenter (RP) 

** Respondenter i fetstil 

4.3 Genomförande av intervjuer   

Insamling av empiri skedde genom intervjuer. Intervjuer är en vanlig forskningsmetod inom kvalitativa 

studier där syftet är att samla in kunskaper om sociala förhållanden samt människors känslor och 

upplevelser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:34). Därför var valet att göra intervjuer naturligt, då vi 

vill få en ökad förståelse av hushållens syn på krisberedskap i hemmet. I denna studie har intervjuerna 

genomförts på olika platser, ungefär hälften har genomförts i respondenternas bostad eller där det 

passade respondenterna utifrån vardagslivet. I dessa fall blev det på deras arbetsplats. Intervjuerna tog 

mellan 30 - 60 minuter och i utförandet användes en förbestämd intervjuguide (Se bilaga 1) som hjälp.  

 

Intervjuformen som använts i studien är semistrukturerade, vilket innebär att frågorna utformades på 

förhand men där ordningsföljden kan variera under själva intervjun för att bidra med möjligheten till 

mer kompletterande svar där uppföljningsfrågor kan uppkomma (Bryman 2011:206,415). Detta med 

avsikt att frågorna som ställdes skulle vara öppna och enkla så att respondenterna har möjlighet till 

egen tolkning inom området. Intervjuguiden är inspirerad av teorierna, tidigare forskning inom 
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området samt syftet med studien. Inspiration har även hämtats från projektet HOMERISK och deras 

intervjuguide. I genomförandet så spelades intervjuerna in och sedan transkriberades för vidare analys. 

Transkriberingen genomfördes samma dag eller någon dag efteråt för att ha en så god minnesbild som 

möjligt av intervjun.   

 

Respondenterna fick innan intervjuerna information om vad själva studien handlar om och hur empirin 

kommer att användas. Ytterligare information som skickades till respondenterna var ett 

informationsblad och ett skriftligt samtycke kring studien och HOMERISK- projektet för att klargöra 

vilka områden som kommer upp på intervjun (Se bilaga 2 & 3). I samtyckeskravet blev respondenterna 

informerade om anonymitet och konfindentialitet, att deltagandet är frivilligt samt att de kan avbryta 

intervjun när som helst.  

 

Vid genomförandet av parintervjuerna hade respondenterna möjlighet att svara på frågorna var för sig, 

men att de tillsammans utgjorde en förståelse till vad som var viktigt. Nackdelar med parintervjuer är 

om en respondent blir för dominerande, vilket utgör att den andra blir tyst och viktig empiri missas 

(Thomsson 2002:72). Detta togs i beaktning och frågorna ställdes varannan gång till respektive 

respondent och båda fick komma till tals vid varje fråga. Samtidigt skapades det en djupare och mer 

dialogliknande samtal mellan respondenterna vid parintervjuerna, på så vis kunde vi få en större 

förståelse för deras perspektiv kring ämnet. Thomsson (ibid.) menar att parintervjuer är användbara 

och respondenterna kan känna sig trygga i situationen då de blir intervjuade med någon de känner. De 

kan föra en diskussion kring de teman som dyker upp och intervjueraren kan följa med och guida 

samtalet vidare. Paret hamnar i en annan maktposition gentemot intervjuaren för att dem är två, vilket 

oftast är positivt (Ibid.).  

4.4 Analysmetod av empiri 

Valet av analysmetod i studien är meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att man 

kategoriserar utskrifterna av respondenternas uttalanden för att få en överblick och identifiera centrala 

teman. Analysmetoden har fokus på mening, som har sin grund ur den fenomenologiska filosofin 

(Kvale & Brinkmann 2014:245 - 247). Kvale och Brinkmann (2014:247) beskriver meningskoncentrering 

i fem steg, dessa steg har antagits och anpassats till vår studie: 

1) För att få en känsla av helheten läser forskaren igenom hela intervjun först (Kvale & Brinkmann 

2014:247). Efter transkriberingen skrevs intervjuerna ut och lästes igenom för att skapa oss 

helhetssyn och få en uppfattning av materialet.  
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2) Nästa steg är att fastställa de naturliga meningsenheterna i texten som de uttrycks av 

respondenten (Ibid.). Här fokuserade vi på vad respondenterna faktiskt har sagt och vad dem 

valde att ta upp under intervjun. 

3) Sedan formulerar forskaren de teman som är mest framträdande i meningarna och tematiseras 

utifrån respondentens synvinkel som uppfattas av forskaren (Ibid.). Vi identifierade några 

centrala teman vilka var eget ansvar, egna erfarenheter, sociala och materiella aspekter samt 

föräldraskap. 

4) I det fjärde steget ställer forskaren frågor till de teman man hittat utifrån undersökningens syfte 

(Ibid.). Här ifrågasatte vi de teman som identifierats och undersökte om dessa var betydande 

delar för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Exempelvis kan en naturlig 

meningsenhet som handlar om individuell/kollektiv orientering delas in i temat sociala och 

materiella aspekter eftersom det finns en koppling till detta element.  

5) Sist knyts hela intervjuns centrala teman samman i en deskriptiv utsaga (Ibid.). Här 

sammanställde vi de teman som tidigare beskrivits och gjorde en beskrivande utsaga av 

fenomenet.  

 

I resultatet redovisas ett urval citat från respondenternas svar utifrån de centrala teman som valts ut, 

dessa har analyserats med inspiration från de teoretiska ramverket samt tidigare forskning för att hjälpa 

till att besvara våra frågeställningar.  

4.5 Reliabilitet och validitet  

Frågor som rör reliabilitet och validitet i förhållande till kvalitativa metoder kan diskuteras. Bryman 

(2011:351) menar att reliabilitet och validitet mer hör hemma till kvantitativa studier då det rent 

definitionsmässigt handlar om mätning. Mätning är inte det främsta intresset och hos kvalitativa 

forskare och blir inte lika betydelsefullt. Istället kan man anta ett antal ståndpunkter i denna fråga. Kvale 

& Brinkmann (2014:295) skriver också att vissa forskare anser att dessa frågor är för positivistiska och 

främst bör användas i kvantitativ forskning. Dock är det viktigt att framhäva dessa frågor men att 

istället forma om dom genom att diskutera begreppen så att de lämpar sig för produktionen av kunskap 

i exempelvis intervjuer (ibid.). Vi har använts oss av begreppen reliabilitet och validitet men diskuterat 

det med utgångspunkt till vad som är relevant till vår studie och våra intervjuer.  

Reliabilitet är tillförlitligheten i forskningens resultat, vilket menas att själva studien ska kunna 

replikeras av andra forskare och tillfällen. I kvalitativa undersökningar kan det vara svårt att uppfylla 

detta krav, då det egentligen är omöjligt att "frysa" en social miljö för att kunna göra den replikerbar i 

den bemärkelsen som man oftast menar med begreppet reliabilitet (Bryman 2011:352). Vid intervjuer 
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kan man diskutera reliabilitet i samband med ledande frågor vid intervjutillfället. Forskaren kan 

omedvetet påverka svaren, till exempel genom att vinkla frågor eller söka efter svar (Kvale & 

Brinkmann 2014:295). Denna problematik har tagits i beaktning samt skapat en medvetenhet så detta 

kan undvikas vid intervjutillfällena genom att förhålla oss till intervjuguiden. När frågor uppstod från 

respondenten försökte vi omformulera frågan med andra ord utan att för den sakens skull påverka dem 

eller ändra frågan.  

 
Validitet innebär att studien undersöker det den påstås undersöka, giltigheten i studien (Kvale & 

Brinkmann 2014:296) samt att se till att kvaliteten håller. Valet av respondenter och kvaliteten i intervjun 

är viktiga för att säkerställa att studiens syfte uppnås. Bryman (2011:352) nämner att de teoretiska 

idéerna man utvecklar och de observationer man gör stämmer överens med varandra. För att stärka 

validiteten i denna studie har en intervjuguide konstruerats utifrån studiens syfte och frågeställningar 

för att säkra studiens validitet.   

4.6 Etiska riktlinjer  

I en kvalitativ studie så menar Kvale och Brinkmann (2014:99) att det finns etiska svårigheter som 

forskaren bör ta hänsyn till. Vi har valt att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Vetenskapsrådet (2002:7-14) nämner fyra etiska 

huvudkrav som forskaren kan utgå ifrån för att säkerställa att respondenterna som deltar inte ska 

påverkas negativt på något sätt eller utifrån resultatet. De fyra kraven är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera deltagaren om studien och villkoren som 

gäller vid deltagandet. Det ska även upplysas om att deltagandet är frivilligt och att dom när som hest 

kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002:7).  I denna studie har fokus legat på 

informationskravet genom att informera respondenterna kring projektet HOMERISK samt vår studie 

innan intervjuerna samt att intervjun kommer att spelas in, vilket gjordes för att respondenterna skulle 

kunna förbereda sig.   

 
Samtyckeskravet handlar om att inhämta respondenternas samtycke (Vetenskapsrådet 2002:9). De ska 

själva få välja hur länge och på vilka villkor de skall delta. Dem ska heller inte påverkas av forskaren 

genom påtryckningar om de väljer att avbryta sin medverkan (Ibid:.9-10). Innan intervjun började fick 

de skriva under ett "Samtycke" (se bilaga 3) efter att ha läst vad studien handlade om. Där informerades 

det om att dom när som helst kunde avbryta intervjun om det ville och att deltagandet var frivilligt.     
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Konfidentialitetskravet handlar om all personlig information ska antecknas, lagras och avrapporteras så 

att respondenterna inte kan identifieras av utomstående. Det ska också vara praktiskt omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet 2002:12). Genomgående under hela 

intervjuprocessen har inga namn på respondenterna angivits eller använts, varken på ljudfilen, under 

själva intervjun, under transkriberingen av materialet eller i denna studie. På så vis kan vi säkra att 

ingen utomstående kan veta vilken person det handlar om. Det enda information som lagrats är kön, 

ålder och bostadsform för respondenterna vilket kan vara svårt att identifiera av en utomstående. 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter gällande respondenterna som används för forskningsändamål 

får inte utlånas eller användas för vinstinriktat bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Personuppgifter får inte användas som direkt kan påverka den enskilde utom efter särskilt medgivande 

av den berörda (Vetenskapsrådet 2002:14). Denna studie är endast för samhällsvetenskaplig forskning 

och kommer inte att användas enligt ovanstående sätt. 

 
Kvale & Brinkman (2014:103) menar att de etiska övervägandena kommer uppstå under hela 

intervjuundersökningen och bör därför redan i början finnas en medvetenhet hos forskaren. Det är 

också viktigt att tänka på vilka konsekvenser som kan skada respondenterna av det studien tillför. Kvale 

och Brinkmann (2014:110) nämner att men är skyldig att överväga vilka möjliga konsekvenser studien 

medför av dem som deltar men också för den större grupp som de representerar.  

Denna studie skrivs inom ramen för HOMERISK-projektet vilket även följer de regler som 

tillhandahålls av Norsk Senter For Forskningsdata (NSD) och deras riktlinjer. Allt för att respektera 

hushållens privatliv och integritet.    

4.7 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar diskuterades vilken data som behövdes som kan hjälpa oss 

att genomföra studien. Då vi antar en fenomenologisk ansats där man vill få kunskap om olika 

samhällsfenomen utifrån en annans livsvärld valde vi kvalitativ metod där intervjuer genomfördes. 

Genom de beskrivningar och utsagor som är vanligt förekommande vid intervjuer hjälper det oss att nå 

en djupare förståelse för hur hushållen förhåller sig till krisberedskap utifrån olika perspektiv. Ahrne 

och Svensson (2015:10) nämner att vid kvantitativa metoder kan det vara svårare att förnimma 

exempelvis känslor, tankar och upplevelser. Kvantitativ data fokuserar mer på mängd av ett fenomen 

eller beräkningar, något man helt enkelt mäter. Detta är av mindre betydelse för vår del då vi inte är 

intresserade av dessa typer av data och vi hade inte åstadkommit önskat resultat samt att validiteten 

också blivit bristande. 
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Med kvalitativa metoder kan det också uppstå problem som man måste ha i beaktande. Vissa forskare 

menar att kvalitativa metoder är för subjektiva och bygger för stor utsträckning på forskarens 

uppfattningar om vad som är betydelsefullt och viktigt samt de förhållande man skapar med 

respondenterna (Bryman, 2011:368). Ett annat problem är den bristande transparens som kan uppstå 

och hur man faktiskt har gått tillväga för hur man kommit fram till sina slutsatser, exempelvis hur 

analyser har genomförts (Bryman, 2011: 370). Dessa problem har tagits i beaktande vid utförandet av 

studien. Genom ett granskande synsätt i den utsträckning det är möjligt att tillhandahålla läsaren en 

redogörelse genom uppsatsens alla avsnitt för att öka transparensen. Vidare har även uppsatsen 

granskats av handledaren under hela uppsatsskrivandet för att utgöra en trovärdighet för läsaren.  

Vid urvalet av respondenter har tre parintervjuer samt tre enskilda intervjuer gjorts. Tanken med 

parintervjuer var att vi ville få hushållets syn på krisberedskap och att de gemensamt kan ge perspektiv 

på ämnet och på så sätt fånga in hushållets perspektiv. Dock var det svårt att få till parintervjuer på alla 

respondenter. Tre av respondenterna kunde av olika skäl inte närvara vid intervjutillfället, därav 

gjordes enskilda intervjuer. Vid dessa tillfällen informerade vi respondenten om att de kunde tänka och 

fundera på frågorna med utgångspunkt som hushåll och hur de uppfattar ämnet i fråga. Vi anser dock 

att de enskilda intervjuerna ändå var pålitliga och sanningsenliga och kunde användas vid tolkning av 

empirin tillsammans med de parintervjuer som gjordes då vi kunde se liknande mönster i samtliga 

intervjuer. 

Andra svårigheter som har uppstått är ämnets komplexitet. Under intervjuerna upplevdes definitionen 

av krisberedskap eller krissituation som svår och obegriplig. Det kan ha berott på frågornas karaktär 

men förmodligen också på komplexiteten då krisberedskap/krissituation kan uppfattas på olika sätt. 

Det kan också ha berott på att respondenterna inte identifierade beredskap i hemmet och olika 

händelser i livet som en "kris". I dessa situationer kunde respondenterna fråga vad vi menade vilket 

ledde till att vi fick förklara frågorna ibland. I dessa lägen omformulerades frågan, vilket medför en risk 

att påverka deras svar. Denna problematik var vi medvetna om och vi försökte undvika detta genom 

att redan innan intervjuerna genomfördes identifiera möjliga omformuleringar av frågan utan att för 

den sakens skull ändra syftet på frågan eller påverka respondenten.  

Att göra semistruktuerade intervjuer fungerade bra. Vi hade flexibilitet att ändra ordningen i frågorna 

beroende på vad respondenten ville prata om, vilket ledde till en naturlig diskussion kring ämnet. 

Analysmetoden av vår insamlade empiri fungerade som planerat där teman identifierades utifrån de 

naturliga meningsenheterna. Det som var lite problematiskt var att vissa teman går in i varandra vilket 

försvårade analysen en aning.  
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5. Resultat och analys 
I denna del presenteras den insamlade empirin och presentationen sker i form av en tematisering. Vidare kommer 

resultatet analyserats med hjälp av tidigare forskning och de element som framgår av vår teoretiska modell. 

Respondenterna kommer presenteras i form av (RP) ett till nio.  

Med utgångspunkt ur analysen har fyra olika teman framkommit med koppling till det teoretiska 

ramverket och hemmets krisberedskap. Utifrån våra teman kommer våra frågeställningar att besvaras. 

Våra teman är: Det egna ansvaret, egna erfarenheter, sociala och materiella aspekter samt en vidare 

fördjupning av den sociala aspekten med fokus på föräldraskap. Anledningen till denna följdordning 

är för att först få en övergripande bild över hur hushållen skapar mening kring hemmets beredskap, 

där betydelsen för egna ansvaret får sin roll. Senare ligger fokus på föräldraskapets betydelse som en 

fördjupning ur den sociala aspekten.  

Det egna ansvaret: Respondenternas upplevelser för det egna ansvaret för krisberedskap ligger till stor 

del inom de meningsskapande elementen platsanknytning, identitet och individ/kollektiv orientering 

som är med och bidrar till individens meningsskapande till krisberedskap. Egna erfarenheter: Det 

retrospektiva elementet och egna erfarenheter identifierades och påverkar respondenternas 

meningsskapande kring deras krisberedskap.  Sociala och materiella aspekter: Respondenterna 

diskuterade krisberedskap i hemmet utifrån både sociala och materiella aspekter. Föräldraskapets 

betydelse för hemmets krisberedskap: Sociala relationer (såväl direkta som indirekta) är av särskild 

betydelse för meningsskapandet. Föräldraskap visar att det är inkluderat i respondenternas 

meningsstruktur. 

5.1 Meningsskapande kring hemmets krisberedskap 
 
5.1.1 Tema 1: Det egna ansvaret för krisberedskap  

Det egna ansvaret är något som respondenterna diskuterar kring utifrån om man som enskild individ 

ska ta ansvar för den egna situationen och krisberedskapen. Kommentarer från respondenterna har 

varit "Man sköter sig själv, det är mitt ansvar" (RP4) och "Jag förväntar mig inte att få någon hjälp från 

något håll." (RP3) Respondenterna kände också att deras hushåll kunde vara en samlingsplats, en 

trygghetspunkt när kriser uppstår och hjälpa andra människor som behöver det.  

 
 "Men det tycker vi nog att dom (hushåll) har en stor roll, man kan inte förlita sig på att myndigheter ska lösa 

saker, utan där har man nog ett stort ansvar själv." RP2 

"Vi har väl ett stort ansvar i hushållet också, man kan inte bara lägga sig och tänka att nu sköter några andra det 

här." RP3 
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Oavsett om förtroendet varierar så anser ändå de flesta att de själva har ett eget ansvar som hushåll att 

sköta sig själv och hjälpa varandra om en kris uppstår. Även tidigare forskning som Asp & Sjölund 

(2014:96) menar att synen på det egna ansvaret samt vilka förberedelser man vidtar skiljer sig åt. Utifrån 

respondenterna så upplever några att man inte ska förvänta sig någon hjälp medan andra ändå 

upplever att hjälp kan fås, dock när den egna beredskapen inte räcker till, detta visar på att det varierar 

mellan individuella/kollektiva orienteringen. Empirin som respondenterna diskuterar ligger nära vad 

som står skrivet i LSO, dock är det få som känner till innehållet eller ens att den lagen finns. Enskilda 

individer har enligt LSO ett ansvar att förebygga risker och kriser i sitt hem, dock är det bara 

rekommendationer så grundas individens riskmedvetenhet på värderingar och normer i samhället samt 

vad som är viktigast i vardagen. Vilket visar på en stor ansvarskänsla kring den egna krisberedskapen 

och inte från det lagstiftande ansvaret på den enskilde. 

 
Två respondenter (i olika hushåll) uttrycker sig olika gällande vilket förtroende de har till offentliga 

aktörers ansvar under en krissituation. "Jag tänker el det får dem bara fixa, det är så självklart." (RP4) ”… 

och det går att köpa vatten, när man bor så här." (RP7). I tabell ett kan vi utläsa att hushåll fyra är i 20-

årsåldern och hushåll fem är närmare 40 år. I dessa citat kan man tolka hur respondenterna beskriver 

deras boendeplats samt att den förstnämnde har en högre förväntning på samhället. Själva 

ansvarsdiskussionen visar på att förväntningarna och det egna ansvaret är något som återkommer 

bland hushållen och att det finns faktorer som skiljer sig åt. Där hushåll med yngre personer tenderar 

att ha högre krav på kommunen och de offentliga aktörerna. Tulloch & Lupton (2003:25) menar att 

individens riskuppfattning influeras av faktorer som ålder. Även tidigare forskning tyder på att ålder 

inverkar på ansvaret för den individuell krisberedskap (Asp 2015:34) vilket även Enanders (2005:41-42) 

studie visar på att uppfattningen på samhällets sårbarhet stiger med åldern. Platsanknytning som Wall 

(2010:12) tar upp som en del av individens riskförståelse, där relation till hur förståelsen av risker är 

bundna till en viss plats. Samt hur hushållens bedömning och värdering av risker påverkas av platsen 

(Wall 2010:12). Det visar på att ansvarsförhållanden som till exempel boendeplatsen (landsbygd och 

storstad) och att även ålder spelar in. Det teoretiska synsättet utgör en förståelse till att hushållens 

medlemmars ålder och boendeplats påverkar ansvarskänslan och återspeglas i resultatet. Hur 

respondenterna ser på det egna ansvaret kring krisberedskap ligger till grund för hur de sedan skapar 

mening om hemberedskap i vardagen. 

 
Några respondenter ger uttryck för att de hoppas och förväntar sig att offentliga aktörer tar sitt ansvar 

och ger nödvändigt stöd vid en krissituation. Vilket även Asp & Sjölund (2014:1) rapport visar på att 

medborgarna har förväntningar på att samhället ska fungera och att kunna ge skydd och stöd i en kris. 
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Andra respondenter är något osäkra och relaterar då till egna erfarenheter från upplevda kriser och 

förväntningar. Terrordådet i Stockholm 2017 influerade några av respondenternas svar, även om dem 

inte var närvarande själv så utgick man från att de hade ett stort förtroende efter den händelsen. Vilket 

visar på att förtroendet varierar beroende på hur situationen ser ut.  

 
"Med tanke på det som hände i Stockholm nu … imponerad över att det gick så bra. Men på något vis så måste 

jag ju lita på att det fungerar. Samtidigt måste jag förvänta mig om att jag inte kan lägga mig handfallen och tänka 

att det här sköter någon annan." RP3 

"När stormen kom så var det ingen som kom ut och hjälpte. Det var ingen som frågade. Jag förväntar mig inte 

den hjälpen, kanske i rapportering." RP4 

"Vi skulle säga att de(offentliga aktörer) gör det utifrån bästa förmåga … de gör nog mer än det krävs av dem 

också." RP 9 

 
Detta visar tydliga kopplingar till Wall (2010) och hur nya upplevelser och interaktioner som uppstår 

tolkas och är med och påverkar deras riskförståelse. Graden av krisberedskap hemma verkar dock inte 

påverkas av förtroendet för offentliga aktörer. Hushållen har oftast inte avsiktligt förberett sig för att 

klara en krissituation, utan har man någon sorts beredskap finns det andra syften med dessa och 

påverkas inte av faktorer som hur förtroendet ser ut i första hand. Det motsäger Kim och Kang (2010) 

som menade att förberedelser minskar ju mer förtroende man har till offentliga aktörer. 

Olika slags materiella förberedelser inför en kris verkar vara en fråga där några respondenter inte ville 

framstå som en extrem samlare eller "prepper". Om det inte sas rätt ut så tolkades en del skämtsamma 

skratt i diskussionen kring förberedelser i hemmet.  

 
"Man skulle nog säkert också behöva bunkra upp med ett skyddsrum någonstans (skratt), men det pratar vi inte 

om så mycket." RP3 

"Personligen tycker jag att det(krisberedskap) är ett intressant ämne...Risken finns att man blir utmålad lite grann 

som en ”doomsday-prepper”. Vissa tycker att det är idiotiskt att ha käk för 72 timmar eller en dunk vatten i 

garaget ifall det skulle skita sig. Det har blivit en liten svartmålning av den här typen av beredskap" RP2 

 

Det sistnämnda citatet visar starkt att den sociala och kulturella faktorn som respondenten befinner sig 

i är med och påverkar hur denne förhåller sig och skapar mening till hemmets krisberedskap. Ur ett 

socialt perspektiv så är det inte riskerna i sig som verkar vara det som "svartmålas" av ens sociala 

omgivning utan det är graden av hur mycket man ska förbereda sig och som är socialt accepterat som 

är frågan. Betydelsen av det egna ansvaret här kan påverkas och i det här fallet begränsas genom de 

normer och värderingar som existerar i respondentens sociala omgivning. Respondentens 

meningsskapande kan formas utifrån flera element. Utifrån elementet identitet som är med och 
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påverkar individens meningsskapande kan individen skapa mening till en situation genom att fråga 

vilken innebörd eller konsekvens den har för vem hon vill vara (Weick 1995:20-24). Wall nämner att den 

sociala interaktionen påverkar hur individen ger mening till de olika fenomen man kommer i kontakt 

med i sin vardag (Wall 2010:8). Inom elementet individ/kollektiv orientering kan kopplingar göras 

genom att individen använder både sina personliga normer och samhällets normer och värderingar i 

de sociala sammanhang hon befinner sig i, men också elementet sociala position där individens identitet 

och förväntningar från andra blir individens position i samhället en del av individen (Wall 2010:10-11).   

5.1.2 Tema 2: Egna erfarenheter av relevans 

Erfarenheter skaffar individen under hela livet, Weick (1995) menar utifrån elementet retrospektiv att 

individens erfarenheter skapas i efterhand, efter att en händelse har uppstått. Det är efter en okänd 

händelse som själva bearbetningen av händelsen sker och då skapas erfarenheter. Krissituation var en 

definition som är komplex och lite svår för några respondenter att definiera. Respondenterna uttrycker 

att det helt beror på vad det är för slag situation och genomgående var det osäkert på vad en 

krissituation kunde vara, då kris kan vara både fysisk och psykologiskt för individen.  

"Krissituation är upp till var och en vad man definierar som kris, för det kan vara vad som helst. Känslomässig 

plan och fysisk, det beror på helt hur det definierats." RP6 

"… allt från att elen försvinner till någon form av krig om vi ska dra hela spektra, kan vara svårt att veta vilken 

nivå man ska lägga sig på." RP3 

Respondent tre beskriver att nivåerna inom vad som är en krissituation är vida bredd, vilket är svårt att 

veta vart man ska fokusera. Detta påverkar även att vissa kriser inte upplevs kontinuerligt, exempel så 

förekommer inte strömavbrott inom en stad särskilt ofta och denna typ av kris som faktiskt påverkar 

hushållen då blir mer bortglömt. Detta ger en förståelse till hur individens beteende i relation till risk 

ser ut (Wall 2010:8). Om individen inte upplever ett fenomen eller osäker situation, så blir det svårt att 

skapa mening kring den händelsen och svårt att skapa egna erfarenheter (Ibid:10) och därför minskar 

graden av krisberedskapen till den risken. Vidare så beskriver respondenterna att deras erfarenheter av 

olika händelser inte varit en kris och påverkat hushållet. Nedan visar resultatet på att respondenterna 

inte upplever vissa händelser som kris. 

"Ja det var besvärligt (lera i vattnet), men det var som ingen kris … det var som överkomligt i alla fall." RP1 

"Strömavbrott har vi haft … men vi ser det inte som en kris" RP3 

Detta visar på hur respondenterna skapar förståelse och värderar situationer av de erfarenheter dem 

fått som Wall (2010:10) visar i sitt element egna erfarenheter. I detta fall genom upplevelsen av olika 

störningar som påverkade hushållet har respondenterna värderat situationen som överkomlig och inte 
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i termer som en krissituation. Respondentens förhållande till en risk i detta fall strömavbrott så påverkas 

de av erfarenheten av ett elavbrott och ser det inte som en kris.  

"Det är nog väldigt individuellt vilket förhållningssätt eller vilken grundinställning man har till saker och ting, 

det finns nog vissa som skulle få panik och spåra ur. Men inte vi, med den bakgrunden man har och erfarenheter, 

det är bara att förhålla sig till det... Göra det bästa av situationen." RP6 

Här diskuterar respondenten utifrån sin bakgrund och erfarenheter, att utifrån de grundläggande 

erfarenheterna så gör man det bästa av situationen. Då upplevda risker utgör en uppfattning som andra 

individer inte har, där inställningen och värderingarna påverkas av deras egna erfarenheter (Wall 

2010:10). Detta kopplas även till Weicks (1995) retrospektiv där individen först skapar mening efter den 

osäkra situationen och först då vet hur man ska agera i situationen. Erfarenheter som hushållen har 

upplevt påverkar deras uppfattning och värderar risker, vilket påverkar hushållens syn på 

hemberedskap. Upplevda risker tenderar individen att vara mer orolig över, de flesta respondenterna 

ansåg att risker i hemmiljön samt trafikolyckor upplevs som större. Genom upplevda erfarenheter kring 

risker med individers livserfarenheter och kontext, kan det tolkas att trafikolyckor är mycket mer 

oroande än terrorattacker även om den senare typen av risker också nämns. Enligt Tulloch och Lupton 

(2003:7) är begreppet risk mest diskuterat på expertnivå, medan de flesta individer hanterar risker på 

det privata planet och närmiljön. Det är den personliga tolkningen av vad man varit med om, som är 

avgörande för framtida beteenden hos individen.  

 
 "Man tänker på det just då, men en vecka senare så har man glömt bort det. Det är för självklara saker och tänker 

att det inte ska försvinna. Tar det för självklart." RP4 

"Min far hade lärt sig från förr, erfarenhet om hur det var." RP5 

 
Här beskriver respondent fyra att det inte är självklart att erfarenheter från en upplevd risk ligger till 

grund för ett förberedande. Här blir det tydligt att beredskapen avtar efter en tid, så agerande och åtgärd 

verkar vara förknippat till en specifika typ av risk. Vilket vi kan se i föregående stycke, då risker i 

hemmet upplevdes som mer allvarliga. Individen tolkar sina egna erfarenheter och de situationer de 

varit med om, vilket utgör att det inte givet att erfarenheter utgör en högre riskförståelse. Detta kan 

förstås utifrån Weick (1995) att det är även andra erfarenheter som påverkar individens 

meningsstruktur och ligger till grund för hur individen bedömer risken.  

 
5.1.3 Tema 3: Sociala och materiella aspekter av hemmets beredskap  

Sociala och materiella aspekter identifierades vid diskussionen kring hemmets krisberedskap, där den 

sociala aspekten verkar vara mest dominant. Respondenterna har en del materiella saker hemma som 

kan vara till stor nytta vid en krissituation men som kommer på tal "spontant" vid andra tillfällen. 
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Exempelvis när tidigare erfarenheter av en krissituation diskuterades med respondent tre som hade 

varit med om ett strömavbrott, och som tidigare hade nämnt "inget jag kan komma på..." under vilka 

beredskapsåtgärder de vidtagit och sa sedan följande:  

"Och nästa steg var ju att få tag på Jämtkraft för att fråga vad det var för något. Och där fick man ju inget svar. 

Men sedan fick vi reda på nyheterna när det skulle komma tillbaka för vi hade batterier i en radio." RP3 

 
Detta styrks av Heidenström och kvarnlöf (forthcoming) som menar att de materiella förberedelserna 

ofta är saker som tas för givet av hushållen.  Detta kan vi också förstå utifrån ett teoretiskt perspektiv 

genom att respondenten skapar en större mening till varandra och lägger mindre mening på materiella 

saker genom att dem inte kopplar dessa som tillräckligt meningsfulla. Några respondenter uttrycker 

just att de är viktigt att man tar hand om varandra i ens sociala omgivning vid en kris. Det skulle också 

kunna förstås utifrån den kulturella och sociala kontexten som hushållen befinner sig i som är med och 

formar hushållens riskförståelse där risker relateras utifrån gemensamma normer och värderingar (Wall 

2010:10). Samtidigt har forskning av hushållens resiliens visat att socialt kapital varit en väsentlig del 

för att kunna hantera en krissituation (Ghanem et. al. 2016:176). Relationen man har till varandra och 

andra i ens närhet kan således vara en lika viktig faktor som att ha materiella förberedelser för att klara 

av en krissituation. Respondent ett beskrev exempelvis en situation där det kom lera ur vattenkranar 

som påverkade hela grannskapet, dem visste att det fanns många äldre i närheten som blev påverkade, 

då såg dem till att hjälpa dem genom att hämta vatten åt dem. Detta visar på att det sociala nätverket 

kan uppstå när något har hänt oavsett om det är en kris eller inte. 

 
Genomgående för alla hushåll så fanns det ingen som direkt pratade om just krisberedskap med sina 

grannar. Det finns en dialog men inte specifikt om krisberedskap. Två av hushållen nämnde att det finns 

en grannsamverkan i området där de bor, där de bland annat pratade om att hålla koll på varandras 

bostad när man åker iväg på semester och ta in posten åt varandra i förebyggande syfte gällande inbrott, 

"Vi ser efter varandra". "Vi har koll på varandra när det gäller inbrott" svarade några respondenter. 

Vidare var det oftast efter en händelse som man hade en mer öppen naturlig dialog med sina grannar. 

 
 "Nej det är väl först när det har hänt något som man kan relatera till. Det är först då man pratar om det och hur 

det hade varit om händelsen varit här." RP1 

"Vid cryptosporidium pratade vi om det ute (med grannar), vi pratade lite mer med varandra. Att man inte 

kunde dricka vattnet och så." RP3 

"Vi kanske pratade om att vattnet var slut (cryptosporidium) och skrattade åt det." RP4 
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Inbrott är något dem kan relatera till och som verkar vara en risk som är mer "nära" och mer naturligt 

att kunna prata med varandra om i förebyggande syfte, där de hjälper varandra när de åker bort för att 

förebygga inbrott i bostaden. Möjligtvis beror det på att inbrott är mer vanligt än andra risker och att 

det av den anledningen är mer meningsfullt för dem att prata om det, likt cryptosporidium blev det 

mer naturligt att prata om det med sina grannar efter att det hade hänt. Detta visar att respondenterna 

skapar större mening till sitt sociala nätverk när man kan relatera till nära risker som kan påverka ens 

eget men också grannarnas hushåll. Detta kan förstås utifrån Tulloch och Lupton (2003:19) som menar 

att den sociala kontexten har en stor betydelse för hur individen förstår risker på olika sätt dem ställs 

inför i vardagslivet, vilken riskuppfattning denne får genom att möta risken eller inte är en process som 

skapas i den sociala interaktionen. Paton och Johnston (2001:274) menar att det sociala nätverket är 

viktigt då det skapar en känsla av gemenskap som bidrar till hushållens resiliens. Dock verkar 

samhällsstörningar exempelvis brist på vatten inte vara något man har en dialog om i förebyggande 

syfte mellan grannar, utan här påbörjas dialogen först när något händer. Detta visar på att individens 

riskuppfattning både uppstår och delas kollektiv inom den kultur som råder (Tulloch & Lupton, 2003:8-

9) men också egna erfarenheter.  

Wall beskriver att individens riskförståelse påverkas av platsanknytning där individens bedömning och 

värdering av risker påverkas av en plats (Wall 2010:12), där yttre förhållanden förbinder individen till 

platsen där hon befinner sig både när det gäller platsens fysiska aspekter och hur individen integrerar 

med platsen (ibid.). Samtliga respondenter äger sitt hushåll vilket då skulle kunna påverka deras 

riskförståelse. Exempelvis nämner Guldåker (2016:196) att hushåll som hyr sin bostad har en tendens 

att vara mindre förberedda för katastrofer än de som äger sin bostad. Detta visar att även dessa faktorer 

inverkar på hushållens förberedelser inför en kris. Utifrån respondenterna framkom det att man ändå 

hade en viss typ av beredskap i sitt hushåll. Men vidare finns det en sårbarhet inom el- vatten och värme 

inom urbana områden/städer som dock medför att individer känner en osårbarhet eftersom många 

samhällsresurser ligger nära till hands. 

Vidare var det många av respondenterna som uttryckte behovet av att hjälpa andra och att vara med 

varandra vid en krissituation. "Att ha varandra är det viktigaste" (RP5), "Det är viktigt att hålla ihop och 

vara lugn" (RP6) samt citaten nedanför. Detta kan förstås genom hur respondenterna skapar mening 

kring de sociala aspekterna. Weick (1995:20-24) nämner exempelvis att vi skapar mening med 

utgångspunkt hur vi uppfattar oss själv och andra där vad situationen betyder definieras genom vem 

man blir när man hanterar den eller vad man vill representera (identitet). För respondenterna som 

tycker det är det viktigt att hålla ihop och hjälpa andra kan genom denna situation förklara hur dem ser 

sig själv och vem dem vill vara vid en kris.  
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"Ja det är väl att hjälpa medmänniskorna tycker jag om det skulle hända något... vid strömavbrott skulle vi klara 

oss bättre eftersom vi har kamin, då kan folk vara hos oss." RP1 

"Det är viktigt att ha varandra och ett bra nätverk omkring sig" RP3 

 
Vidare påverkas meningsskapandet inte enbart utifrån en själv utan skapas även med hänsyn till andra 

i ens sociala omgivning (Weick 1995:39-40). Respondenternas sociala konstruktion i hushållet och resten 

av deras sociala omgivning kan vara en förklaring till hur riskförståelsen skapas utifrån dessa svar.  En 

viktig faktor i hushållens sociala konstruktion är föräldraskapet, då förberedelser inför kriser påverkas 

av detta. Exempelvis nämner Diekman, et al. (2007:494) att motivationen till att vara förberedd för 

framtida händelser ökar om man har familjemedlemmar att oroa sig över. Mer om föräldraskapets 

betydelse kommer att presenteras i en djupare analys i tema fyra.  

 

5.1.4 Tema 4: Föräldraskapets betydelse för hemmets krisberedskap 

Detta tema är en fördjupning i en social aspekt av hemmets krisberedskap. Genom hela livet genomgår 

individen en socialiseringsprocess, både sociala interaktioner och kulturella normer och samhällets 

förväntningar kommer vara en del av individen och är därmed en del av meningsstrukturen. Här 

nedanför presenteras föräldraskapets betydelse.  

 
Att ha ansvar för andra, i detta fall barn, kommer att påverka synen på risk, kris och sårbarhet. När 

allvarliga händelser inträffar kan hushållen få svårt att upprätthålla en vardag, därför är barnfamiljer 

en kategori som blir extra sårbara när en kris uppstår. Tulloch och Luptons (2003:12) menar att 

riskuppfattningar är hur individer uppfattar och relaterar till olika aspekter av risk såsom personliga 

erfarenheter och vardagsliv. Här nedan kan vi se hur respondenter förhåller sig till risk när de har 

ansvar för sina barn.  

 
"Ser risk med allt. Man har blivit mer medveten om riskerna...Ser risker i det mesta." RP5 

"Jag har ju blivit mycket mer risktänkande. Jag har varit väldigt annorlunda innan jag fick barn. Då tänkte jag inte 

så mycket på olika risker. Nu tänker man mycket ”tänk om” eller ”man vet att det här kan hända" RP1 

 
Den individuella subjektiva synen på risk (riskuppfattningen), skiljer sig åt vilket kan skildras genom 

olikheter som livsvillkor, erfarenheter och intryck. Även om riskuppfattningen är individuell så 

påverkar kulturen individen. Detta kan tolkas som att den enskildes agerande är ett inslag från andras 

agerande, oberoende om de är fysiskt närvarande eller inte (Weick 1995:38- 40). I detta fall så påverkas 

medlemmarna i hushållet av varandras föreställningar, vilket kan ses som att individens 

meningsskapande av risk är en process i den sociala interaktionen. Detta formar hushållens 

riskförståelse där risken skildras utifrån samställda värderingar och normer (Wall 2010:10). I 
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parintervjun med hushåll fyra blir denna sociala handling om tolkande föreställningar väldigt märkbart. 

Medlemmarna inom hushållet förde en diskussion om risker och kriser, vilket resulterade i hushållets 

normer som utgör riskförståelsen för krisberedskap. Det sociala är hur paret påverkade varandra genom 

en direkt kommunikation med varandra.   

 
Individen relaterar olika normer och uppfattningar från sociala sammanhang där hon befinner sig. En 

av Walls (2010:10) element är individ/kollektiv orientering, där både personliga normer och samhällets 

normer påverkar riskförståelsen. Individen rättar sig (medvetet eller omedvetet) efter vilka normer och 

värderingar som finns i omgivningen, som exempel familjen. Upplevelserna från samhället upplevs 

mest som risker utifrån normer, värderingar och kulturen. Detta kan vi även se i Weicks (1995:30-31) 

egenskap om antagande, att individer är med och skapar sin egna omgivning. Omgivningen ses som 

en social konstruktion av individens tolkningar som individen sedan rättar sig efter. Vilket beskrivs ”Ja 

risker är ju mer risker i hemmiljö eller trafiken, sådana grejer tänker man till på." (RP6). Risker i 

hemmiljön upplevs som stora samt trafikolyckor. Den rådande kulturella kontexten (som varierar på 

olika nivåer, inom ett land till sociala grupper) påverkar hur man ser på risker samt vilka risker som 

finns i miljön. Risker inom hemmet upplevs starkare vilket kan kopplas till den rådande kulturen inom 

sociala gruppen föräldraskap. Respondenterna påpekar att det även finns en möjlighet att påverka 

riskerna inom hemmet. I empirin så hade alla hushåll vidtagit någon form av säkerhetsåtgärd, 

framförallt i hemmet (spiskydd, kontaktskydd, brandvarnare, brandsläckare och förbandslåda). 

Hushållen beskriver sin kultur om föräldraskap och den kollektiva synen på risk inom samhället och 

hanterar det utifrån sin riskförståelse. Detta kan kopplas till både Weicks (1995) antagande och Walls 

(2010) individ/kollektiv orientering om vad som påverkar hushållens meningsskapande som ligger till 

grund för riskförståelsen som påverkar på deras val av beredskap. Respondenterna beskrev framför allt 

risker i deras omedelbara närhet, risker inom hemmet och i vardagslivet. Det tolkas som att 

krisförberedande åtgärder är impulser från omgivningen och medvetna handlingar utifrån 

föräldraskapet och synen på risk.  

Det finns en dialog inom hushållen där man pratar med barnen om krisberedskap, för att göra barnen 

medvetna om vilka risker som finns i hushållet samt hur man ska agera när det väl händer en olycka. 

Utifrån citaten nedanför så beskriver respondenterna om att lära barnen om risker och kriser.  

"Dels mycket med brand, att göra barnen medvetna. Om det är så att larmet går hur gör man…" RP5 

"Vart ringer man och vad säger man. De har lärt sig att använda telefonen och vad alla heter i familjen. Att man 

ska gå ut ur lägenheten. Även vid sjukhusfall, vi satt och titta på hur barn kan göra ett fram stupat sidoläge på en 

vuxen. Att man ringer 112 när mamma inte kan andas, framstupa sidoläge.. Om när och varför man ringer man 

ringer 112." RP4 
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"...ser till att barnen följer rekommendation med bälte samt hjälm på sig." RP3 

"Som jag tänkt är att återkoppla från dagis och brandövning, jag gå igenom vart man ska samlas och det kan vara 

bra här hemma också. Så det har jag pratat om med en viss person (barnet), det kan vara bra att prata om vad 

som händer. Nu är hon lite liten att hantera brandsläckaren, men vad hon ska göra och ta vägen." RP6 

Två respondenter i ett gemensamt hushåll diskuterade på följande sätt: 

RP8: "Vi har pratat om att ha en uppsamlingsplats när det börjat brinna och då har vi pratat vid postlådan."  RP9: 

"mmm… Det vi har sagt till barnen är att de ska gå ut via balkongdörren här uppe." 

Det fanns ett stort fokus på brand av det respondenterna beskriver och vad barnen ska göra om det 

börjar brinna i hemmet. Detta kan kopplas till att individens socialiseringsprocess börjar redan i 

småbarnsålder och fortskrider genom hela livet. Meningsstrukturen bygger på omgivningens 

värderingar och normer runt om individen i det sociala och det rumsliga som individen befinner sig 

ligger till grund för riskförståelsen (Wall 2010:8-9). Den sociala konstruktionen blir att barnen 

introduceras av brandberedskap och risker som sker i hemmet inom vardagslivet. Enligt Tulloch och 

Lupton (2003:1,10) så är den sociala kontexten en viktig aspekt när det kommer till riskuppfattning och 

bedömning av risker. Riskuppfattningen är en förståelse som gemensamt skapas inom det 

sociokulturella, det är inte enskilda uppfattningar. Vilket går att koppla till att föräldrarnas 

riskuppfattning ligger till grund för hur barnen uppfattar hemmets krisberedskap. Nedanstående citat 

visar på hur barnen informeras om risker och kriser.  

"Barn ställer mycket frågor och det blir det naturligt. Man pratar om sina erfarenheter. Sen är barn nyfikna och då 

blir det förberedande. Det är mycket slump som gör att man pratar om saker." RP4 

"...man måste prata om det. Det är barnen som påverkar föräldrarna och inte tvärtom. Man säger ju inte nej till 

sina barn." RP5 

 
Här blir det tydligt att sociala relationer har betydelse, vidare visas även att den interpersonella 

dynamiken påverkar (den mänskliga psykologin, vilket inte denna studie avser att gå in på). Detta går 

att koppla till platsanknytnings teori (Pollini, 2005:497) där ömsesidigt beroende (symbios) ingår, och 

samspel med andra människor påverkar individens värderingar som påverkar riskförståelsen. Denna 

interaktion med omgivningen så blir individen beroende av andra (Wall 2010:12). Genom interaktionen 

blir föräldraskapet ett beroende av barnets agerande. Det ömsesidiga beroendet är hur barnet påverkar 

föräldern, där barnets agerande blir förälderns risker vilket i sin tur påverkar riskförståelsen som utgör 

vilken hemberedskap som finns i hemmet. Individens riskförståelse påverkas således av hur individen 

måste förhålla sig till andra människors agerande (Wall, 2009:41). Individer upplever sina egna risker 

utifrån risker som finns för andra och att riskuppfattningar delas och skapas gemensamt inom den 

kultur som råder (Tulloch & Lupton, 2003:8-9). Genom att vidta vissa beredskapsåtgärder eller att agera 
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på ett visst sätt kan variera beroende på platsen (miljön) och föräldrarollen (kulturen). Pollini (2005:498) 

beskriver att genom social tillhörighet så tilldelas individen olika roller som finns i samhället, vilket 

utgör att individen formas. Det är normer och attityder som är kopplade till föräldrarollen och miljön, 

samt det sociala sammanhanget som har betydelse för vilket agerande man vidtar vid förebyggande 

krisberedskap. Hur individen förstår och uppfattar riskerna i vardagen påverkar således hur vi 

förbereder oss inför en kris, vilket leder till vad vår krisberedskap består av samt vilken typ av 

förberedelse som finns i hushållen. 

5.2 Sammanfattning av resultat och analys 

Sammanfattningsvis visar resultatet av vår studie att hushållen känner ett genomgående stort ansvar 

för sin egen krisberedskap och att förtroendet för offentliga aktörer kan variera beroende på ålder. Dock 

verkar inte förtroendet för offentliga aktörer påverka graden av krisberedskap. Däremot påverkar den 

sociala omgivningen som normer och värderingar hur dem skapar mening till krisberedskap. Därmed 

kan det egna ansvaret påverka graden av krisberedskap genom hur man diskuterar det med sin 

omgivning. Vidare visar resultatet att tidigare erfarenheter är individens egen tolkning som ligger till 

grund till kommande agerande. Egna erfarenheter påverkar individens meningsstruktur vilket utgör 

riskförståelsen och agerandet i förberedande åtgärder inom krisberedskap.      

Resultatet visar också att sociala aspekter tenderar att vara mer betydelsefulla än materiella vid 

diskussionen om hemmets krisberedskap och vad som är viktigt under en krissituation. Att hjälpa 

varandra och behålla lugnet var väldigt väsentligt hos hushållen medan de materiella aspekterna inte 

tog lika mycket plats av diskussionen, de materiella sakerna tenderade att tas mer för givet av hushållen. 

Vidare var risker som man ställs inför oftare i vardagslivet exempelvis inbrott ligga "närmare", som 

kanske återkommer oftare än andra risker en mer naturlig orsak att prata om med sina grannar. Detta 

tydliggör hur riskförståelsen påverkas av den sociala kontexten genom de normer och värderingar som 

finns i individens omgivning som senare kan bidra till att förklara individens beteende gällande hur 

man väljer att förbereda sig inför olika risker. Ytterligare en faktor som kan bidra till hushållens 

riskförståelse är att samtliga äger sin bostad, detta kan påverka hur de väljer att skapa mening till sin 

egen krisberedskap. 

Även föräldraskapets roll konstruerar och konstrueras av impulser från meningsskapandet men också 

medvetna handlingar utifrån synen på risker och kriser. Genomgående visar resultatet att genom ett 

ansvar för någon annan, sociala omgivningen och den rådande kulturen (på alla nivåer), påverkas 

hushållens riskförståelse. Även samhällets olika roller blir en utgörande faktor till hur individen ser på 

krisberedskap, i detta fall föräldraskapets roll. Föräldraskapet påverkar hushållets meningsskapande 
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(vilket ligger till grund för riskförståelsen) och inom hushållet skapas en kultur om hur hushållen väljer 

att se på förebyggande krisberedskap. 
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6. Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras resultatet för att ge en ökad förståelse för att kunna besvara våra frågeställningar. Utifrån 

resultatet och analysen ges en diskussion kopplad till tidigare forskning, samhällsrelevans och framtida studier, 

som sedan ligger till grund för slutsatser i nästa avsnitt. 

Syftet med studien var att studera hur hushåll i Östersund inom urbana områden skapar mening om 

hemmets krisberedskap och vilken betydelse föräldraskapet och det egna ansvaret har för detta 

meningsskapande. Målet var att skapa en ökad förståelse från hushållens perspektiv, både när det gäller 

det egna ansvaret och hur föräldraskapet påverkar meningsskapandet.  

6.1 Hushållens meningsskapande om hemmets krisberedskap 

Utifrån studiens syfte har vi bidragit med en ökad förståelse för hur hushåll skapar mening till hemmets 

krisberedskap med hjälp utav de utförda intervjuerna. Den första frågeställningen lyder "Hur skapar 

hushåll mening om hemmets krisberedskap?" visar resultatet tydligt på att meningsstrukturen ligger 

till grund för hushållens riskförståelse. Genom att studera hur hushållen förhåller sig till risker kan det 

förklara hur hushållen förbereder sig inför olika krissituationer. Exempelvis hur hushåll förbereder sig 

vid ett eventuellt strömavbrott fås en förståelse om deras agerande inför att skaffa alternativa lösningar. 

Riskförståelsen mellan hushållen kan skilja sig åt vilket kan förklaras genom hur man ser och förhåller 

sig till risker. Genom hushållens riskförståelse kan vi även se att den baseras på den individuella 

meningsstrukturen, vilket i viss mån kan förklara skillnader inom hushållet. Den interna interaktionen 

ligger sedan till grund för hur hushållen gemensamt diskuterar fram deras agerande till förebyggande 

åtgärder.  

 

Det som utgör meningsskapandet är att man behöver tidigare erfarenheter av osäkra situationer för att 

kunna skapa sig en förståelse av situationen. Exempelvis så påverkar tidigare erfarenheter graden av 

förberedelser. Även Kim och Kangs (2010:473) forskning visar på om man tidigare varit med om en 

katastrof finns det en större chans att man också förbereder sig för framtida händelser. Vårt resultat 

visar att hushållens riskförståelse påverkas dels av den enskilde individens erfarenheter kring osäkra 

situationer, men även hushållets erfarenheter till uppkomna situationer som påverkar deras vardag. 

Exempelvis blir det tydligt att andra erfarenheter av situationer i vardagen till exempel uppkomsten av 

lera i vattenledningar, ligger till grund för hur man förhåller sig till risker. Hushållen har inför osäkra 

situationer redan skapat en viss mening då uppkomsten av vardagliga påverkansfaktorer på hemmet 

ger upphov till erfarenheter som sedan ligger till grund för krisberedskap.  
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Vidare visar vårt resultat visar att den sociala aspekten väger tyngre än den materiella, exempelvis att 

sociala sammanhang och kulturella normer som att hjälpa varandra vid en krissituation och behålla 

lugnet var mer meningsfullt än att ha tillräckligt med saker som är bra att ha vid en kris. Detta visar på 

att det sociala aspekterna påverkar riskförståelsen inom hushållet. I Heidenström och Kvarnlöfs 

(fourthcoming) artikel om hushållens beredskap framkom det att det materiella förberedelserna är 

något som tas för givet i hushållen som har integrerats med det vardagliga livet. Detta är en intressant 

diskussion kring hur offentliga aktörer och medborgarens infallsvinklar skiljer sig åt gällande vad som 

anses vara viktigt vid en kris, då offentliga aktörer är väldigt fokuserad på materiella saker. Vidare 

framkom det att hushållen påverkas och integreras av det sociala sammanhanget som dem befinner sig 

i. Risker som framkommer och definieras av samhället är gemensamma föreställningar inom en rad 

olika sociala kontexter. Exempelvis visar vårt resultat att vissa hushåll inte ser olika typer av händelser 

som kriser och pratar inte i dessa termer. Tulloch och Lupton (2003) menar att synen på risk är 

kontextuellt bunden. Genom hushållens riskförståelse kan en viss typ av risk relateras till sociala och 

rumsliga sammanhang där olika livsmiljöer/kontexter påverkar hushållens riskförståelse och 

platsanknytning.  

 

Det valda teoretiska ramverket har bidragit väl till att förklara, tolka och förstå studiens resultat. Genom 

vår modell kan vi redogöra hur hushållen ser på risker och förhållandet mellan riskförståelse och 

agerande. Denna inställning till risker utgör en påverkan för eventuella förebyggande åtgärder då 

hushållens uppfattning och värdering av risker kan minska synen på risken, vilket utgör att 

meningsstrukturen påverkas av förebyggande åtgärder exempelvis genom egna erfarenheter. Oftast så 

följer vi våra vanor och det kan vara svårt att gå från ord till handling, men genom att lyfta individens 

riskförståelse kan det bidra till en förståelse för att förklara individens agerande inom beredskap. Dock 

är det inte bara hur individen tänker kring risker som är en viktig aspekt inom detta område, utan även 

hur individen uppfattar sina handlingar, om själva handlingen är meningsfull och ligger i linje inom 

gruppens värderingar. Vilket utgör att betydelsen av sociala roller och interpersonella aspekter ligger 

till grund för hur individen tänker kring förberedande åtgärder. Det som har framkommit ur resultatet 

är att den sociala rollen "föräldraskap" påverkar meningsstrukturen. Sociala rollers betydelse borde 

lyftas fram och tydliggöras mer eller eventuellt ingå i meningsstrukturen då detta kan ha en inverkan 

på individen, den sociala rollen påverkar inställningen till risker och krisberedskap i hemmet. Modellen 

har hjälpt till att förklara hur den teoretiska referensramens element hänger ihop och ger en djupare 

förståelse för hur mening skapas om hemmets krisberedskap. Med hjälp av modellen kan vi urskilja 
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olika syner på risk och hur olika meningsskapande element är förenat med kulturen som påverkar 

riskförståelsen som ligger till grund för agerandet.  

 

6.2 Ansvar och föräldraskap 

Den andra frågeställningen lyder "Vilken betydelse har föräldraskapet och det egna ansvaret för detta 

meningsskapande?" som går in djupare på hur dessa faktorer kan påverka riskförståelsen för hemmets 

krisberedskap.  

Utifrån det egna ansvaret visar resultatet att det ligger till grund för hur hushållen senare skapar mening 

till hemmets krisberedskap, då det upplevda ansvaret visar på en viss ansvarskänsla och kan därmed 

vara med och påverka hur hushållen skapar mening till krisberedskap. I MSB´s undersökning i 

samband med krisberedskapsveckan var det 63 procent som ansåg att de (medborgarna) har ett stort 

eller mycket stort eget ansvar om att vara förberedd vid en samhällskris (MSB 2017c). Inom det egna 

ansvaret i meningsskapandet visar resultatet på att många tycker att man har ett eget ansvar och att det 

är bra att vara förberedd, hushållen visar på en stor ansvarskänsla kring den egna krisberedskapen och 

inte från det lagstiftande ansvaret på den enskilde. Vi tror att det möjligtvis finns ett samband mellan 

tillit till samhällets resurser och individens ansvarskänsla att hantera en krissituation.  

 

Tulloch och Lupton (2003) beskriver att när individen blir äldre så avtar ansvaret och man känner en 

större frihet. Då föräldraskapet utgör ett ansvar och det rådande kulturella normerna påverkar (både 

samhället och den interna interaktionen), så påverkas meningsskapandet av denna föräldraskapsroll. 

Detta leder till att hushållens krisberedskap är anpassad efter vissa typer av risker, som oftast relateras 

till barnen och i det vardagliga livet. Vidare tror vi att åldern har en betydelse för hur individen bedömer 

risker. Med åldern tillkommer andra risker och nya erfarenheter vilket gör att fokusen flyttas från 

barnens risker till ens egna, vilket påverkar vilken hemberedskap man har i hemmet över tid.  
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Föräldraskapets betydelse inom meningsskapande både påverkar och påverkas av individens 

meningsstruktur genom den sociala interaktionen inom familjen och kulturella aspekter. Detta är en 

intressant aspekt på hur hushållen skapar mening om krisberedskap. Detta visar på att hushåll med 

barn har högre förebyggande åtgärder, vilket även Levac, Toal-Sullivan och O'Sullivan (2012) studie 

visar på. Genom att ha ansvar för någon annan tenderar motivationen att öka för att ha förberedande 

åtgärder. Detta visar även studien som Diekman, et. al. (2007) har gjort på att motivationen ökar om 

barn finns i hemmet. Utifrån hushållens empiri så finns ett starkt riskförebyggande inom hushållen, 

dock ligger mest fokus på brandrelaterade risker. Detta tror vi beror på att det är riskförståelsen dels är 

subjektiv men även påverkas av den rådande kulturen i samhället om brandrisker.  

 
Resultatet från föräldraskapets betydelse tydliggör att meningsskapandet skapas och påverkas i sociala 

interaktioner i vardagslivet, och påvisar hur föräldraskapet inverkar på meningsstrukturen. Vidare 

visar detta på att själva familjekonstruktionen är mindre viktig än de rådande interna sociala 

processerna som finns. Där sociala processerna bygger på sociala interaktioner (sambon), normerna 

(samhället) och rollerna (föräldrarollen även könsrollen) inom hushållet. Vilket visar på att 

föräldraskapet påverkar individens meningsstruktur som är grunden till riskförståelsen, och inom 

hushållet skapas en enhet (kultur) om hur de väljer att se och fatta beslut om sin egna förebyggande 

krishantering.  

 

Utifrån studiens syfte har vi bidragit med en ökad förståelse kring hur hushållen skapar mening om 

hemmets krisberedskap utifrån ett hushållsperspektiv. Denna studie bidrar med en liten förståelse 

kring kunskapen om hur hushållen kan bidra med beredskap inom samhället. Vi har även lyft frågor 

kring det egna ansvaret och föräldraskapet och hur dessa aspekter påverkar meningsskapandet. Detta 

har bidragit till ett nyanserat sätt att belysa dessa två aspekter till forskningen om krisberedskap. Denna 

studie har även lyft ett tvärvetenskapligt synsätt då vi använt oss av en riskteori för att belysa hur 

individer skapar mening till kriser, vilket sammanför både riskforskning och krisforskning. Denna 

studie bygger på intervjuer med sex hushåll (med sammanlagt nio respondenter), vi vill även framhäva 

att dessa är ur en relativt homogen grupp. Att studera en mer heterogen grupp hushåll (bostadsägare) 

hade kunnat utgöra ett intressant och nyanserat perspektiv på hemmets krisberedskap.         
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Enligt Enander (2005) uppfattas inte risk- och säkerhetsfrågor på samma sätt av alla grupper och 

individer i samhället, exempelvis erfarenheter, livsvillkor och påverkansmöjligheter. Av den 

anledningen hade genusperspektivet varit en intressant faktor att belysa vid vidare studier om hushåll 

och krisberedskap då män och kvinnor kan ha skilda uppfattningar om saker och ting. Vidare inom 

föräldraskap så hade en djupare förståelse inom området genus varit intressant, för att lyfta män och 

kvinnors skillnader inom föräldraskapsrollen. Då Tullchef & Lutons (2003:20–22) forskning visar på 

kvinnor med barn har en större oro över psykiska risker för deras barn och männens syn på risk var 

mer kopplade till deras arbete. För en vidare förståelse inom föräldraskapets påverkan på 

meningsskapandet, bör ett genusperspektiv antas då synen på risk varierar.  

 
Det vore även intressant att studera andra grupper i samhället än barnfamiljer som äger sin bostad 

som denna homogena studie har gjort. Exempel på grupper kan vara ensamhushåll, 

funktionsnedsatta, pensionärer eller etniska minoriteter. Dessa kan ha en annan riskuppfattning än 

den grupp vi har studerat.   

 
För att få en ytterligare förståelse för hushåll och krisberedskap hade en kombination av en kvantitativ 

och kvalitativ studie varit intressant att studera för att fånga in flera faktorer som kan vara intressant 

att studera. Genom trianguleringsmetoden hade eventuella intressanta skillnader uppkommit vilket 

kan leda till att fler aspekter hade kunnat dras och inkluderats i resultatet. 
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7. Slutsatser  
Här presenteras slutsatserna som utgår utifrån studiens syfte och frågeställningar och baseras på resultat och 

analys samt diskussion. Vidare kommer avsnittet avslutas med rekommendationer för stärkt hemberedskap.   

 
Baserat på syftet och frågeställningarna har ett hushållsperspektiv antagits, detta för att studier utifrån 

hushållens synsätt är relativt få. För att kunna täcka denna kunskapslucka har denna studie fokuserat 

på ett bottom-up perspektiv. Genom denna studie har vi bidragit med att förstå hur hushållen inom 

vardagslivet skapar mening om hemmets krisberedskap. Utifrån detta anser vi att vi bidragit med en 

liten del utifrån resultatet av vår studie till detta kunskapsgap. Vi har även bidragit med en djupare 

förståelse då vi använt en riskteori för att förstå meningsskapandet i krisberedskap, vilket sammanför 

"varför" med "hur". Varför behöver hushållen ha en riskförebyggande beredskap till agerandet att 

exempelvis skaffa en krislåda. 

 
Det som framkommit ur resultatet är att hushållens samverkan med omgivningen inkluderar en mängd 

komplexa interaktioner och processer, så som sociala och kulturella sammanhang. Hushållen påverkar 

samt blir påverkad och influerar omgivningen med vanor och beteende och omgivningen kan svara 

med rekommendationer och regleringar.  

 
Vidare har resultatet i studien visat på att det egna ansvaret påverkar meningsstrukturen för 

riskförståelsen. Resultatet visade på att hushållen känner ett genomgående stort ansvar för sin egen 

krisberedskap och det till stor del ligger till grund för hur hushållen sedan skapar mening om hemmets 

krisberedskap. Denna kunskap kan ge förståelse för vilka förutsättningar hushåll är beredd att ta och 

därmed även bidra till att förklara diskussionen om ansvar och agerande.  

 
Även föräldraskapet har betydelse för individens meningsskapande. I studien framkommer det att 

krisförberedande åtgärder är impulser från omgivningen men också medvetna handlingar utifrån 

föräldraskapet och synen på risk. Detta tillför en djupare förståelse kring vilka förutsättningar 

hushållets egenskaper är och att även de sociala rollerna(föräldraskapet) måste tas i beaktning vid den 

allmänna diskussionen kring hemmets krisberedskap.  

7.1 Rekommendationer 

Då sociala aspekter visat sig ha en stor betydelse utifrån denna studie skulle offentliga 

myndigheter/aktörer kunna ta tillvara på detta. Idag ligger stort fokus på materiella saker vid 

information om hemberedskap till hushållen. 
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Det allmänna informationsflödet kring krisberedskap når normalt inte ut till alla grupper i samhället, 

exempelvis pensionärer, funktionsnedsatta, människor med annan etnisk bakgrund och även barn. 

Detta utgör att det finns mycket att inhämta om människors meningsskapande och att vissa inte nås av 

information kring förberedelser inför en kris. Genom att inkludera fler grupper i samhället skulle 

offentliga aktörer kunna nå ut med sin information till flera.   

 
En intressant aspekt av föräldraskap är hur lärandet om risker och kriser som förs vidare till barnen och 

hur denna diskussion ser ut. I den allmänna diskussionen kring krisberedskap har inte barnen fått något 

större utrymme. Utifrån vår studie har vi lyft föräldraskapets påverkan inom meningsskapandet vilket 

kan påverka agerandet för vidtagna åtgärder inom hemmets krisberedskap. Genom att rikta sig till barn 

med information om krisberedskap skulle kunna vara effektivt, då vårt resultat visar att barnen kan 

påverka sina föräldrar.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor  
Ålder & Kön?  
Vad har ni för yrke? 
Vilken bostadsform bor ni i?  
Hur länge har ni bott här?  
Hur många är ni i hushållet?  
Hur många barn finns det i hushållet? 

 

Hushållens uppfattning om beredskap i hemmet 

Hur definierar ni en krissituation i ert hushåll? 
Vilka förutsättningar och resurser tror ni att ni behöver för att klara er vardag i en krissituation? 
Har ni vidtagit några beredskapsåtgärder för att kunna klara en krissituation? 
Vad är viktigt för er vid en krissituation?  
Har ni upplevt någon form av krissituation såsom elavbrott, utan vatten eller en annan typ av händelse 
där ni inte kunde använda ert hushåll som vanligt?  

Om ja, vad? Kan ni beskriva denna situation?  
Hur upplevde ni den situationen?  
Hur allvarligt bedömde ni att situationen var på förhand? 
Hade ni vad ni behövde för att klara er?  
Fick ni hjälp av någon utanför hushållet?  
Hur såg det ut i grannskapet/villaområdet när krisen uppstod?  

Föräldraskap 

Har din roll som förälder påverkat hur du ser på risker i vardagen? Vilket sätt? 

Hur ser du på föräldraskap och krisberedskap? 

Har ditt föräldraskap påverkat din syn på hur du upplever en krissituation? Isåfall på vilket sätt? 

Miljön och kontexten 

Pratar ni om krisberedskap inom hushållet? (dialog?) 

     Inom villaområdet/bostadsområdet? 

     I vilket sammanhang? 

Pratar ni om krisberedskap med människor i er närhet? På vilket sätt? Med vilka? I vilket sammanhang?  
 
Ansvar 

Har ni förtroende för offentliga aktörers förmåga att hantera en händelse och ge nödvändigt stöd? (ex. 
långvarigt elavbrott, naturhändelse, smittsam sjukdom) (varierar det beroende på situation?) 

Hur ser ni på hushållens roll i krisberedskap?  
Vilka förväntningar anser ni att samhället ska ha på den enskilde vid en krissituation? 

Har ni sökt information om hur man kan förbereda sig inför en kris? Vart? 

 
Avslutandefrågor 

Har ni några förslag till hur man kan förbättra hushållsberedskap?  
Finns det något ni vill tillägga som vi inte pratat om? 
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Bilaga 2. Informationsblad 

Förfrågan om deltagande i 
forskningsprojektet: 

 
HOMERISK – om hushålls beredskap och krishantering vid bortfall av elektricitet 

 
Bakgrund och syfte 
Norska statens institut för konsumentforskning (SIFO) leder ett forskningsprojekt om nordiska hushålls 
beredskap och krishantering i samband med avbrott i el- och/eller informations och kommunikations 
(IKT) infrastrukturen. Projektet pågår från hösten 2014 till och med 2017 och är finansierat av Norges 
Forskningsråd (NFR). Mittuniversitetet, Universitetet på Island och Norges Tekniska Museum deltar 
också i forskningsprojektet. Projektet mål är att bidra med ny kunskap om hushålls och informella 
nätverks roll i beredskap och krishantering. 
Inom ramen för detta projekt skriver vi under vårterminen 2017 en kandidatuppsats om hur hushåll 
förhåller sig till krisberedskap. Syftet med studien är att studera hur hushåll uppfattar och skapar mening 
för hemmets krisberedskap samt om föräldraskapet har betydelse i detta. Vidare undersöks hushållens 
förväntningar kring ansvarsfrågan vid en kris. 

 
Hur går studien till 
Genomförandet sker genom intervjuer, där frågor kring hushållet och krisberedskap kommer att 
framföras utifrån olika perspektiv. Intervjuerna sker i hushållen eller där det passar respondenterna 
utifrån vardagslivet. Varje intervju tar mellan 30-60 min att genomföra. Det finns möjlighet att du som 
respondent kan höra av dig efter intervjun om det finns något du vill tillägga eller ta bort.  

 
Vad sker med informationen om dig? 
Projektet är godkänt av det norska Personvernombudet for forskning. Alla personuppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt. Det kommer inte vara möjligt att identifiera dig i studien då denna publiceras.  
Intervjustudien tar hänsyn till forskningsetiska riktlinjer vad gäller informerat samtycke och anonymitet. 
Intervjuerna kommer spelas in samt skrivas ut, materialet kommer hanteras konfidentiellt. Detta innebär 
att ingen obehörig kommer ta del av svaren. Alla namn kommer att kodas och det är bara de ansvariga 
forskarna vid intervjutillfället som kommer ha tillgång till materialet och vilka som varit med i studien. 
 
Om du har några frågor kring studien, ta kontakt med: 
Linda Kvarnlöf, Mittuniversitetet 
Tlf: 010-142 81 18, epost: linda.kvarnlof@miun.se 
Med vänlig hälsning 
Mittuniversitetet och SIFO 
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Bilaga 3. Samtycke 
 
 

Samtycke till deltagande i HOMERISK-
projektet. 

□ Jag har fått information om HOMERISK-studien samt information om hushåll & krisberedskaps-
studien. 

□ Jag har fått information om att intervjumaterialet hanteras så att ingen känner igen mig då 
forskningsresultatet presenteras. 

□ Jag deltar frivilligt i forskningsprojektet genom att medverka i en intervju. 

 
 
 
 
Ort/datum:                    Namnteckning: 
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