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Förord 

Denna uppsats är en del av Masterprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. 
Vidare är denna magisteruppsats skriven i samarbete med ett postdoc-projekt som 
heter Hushållsberedskap i samhällssäkerhetsdiskurser och vardagens praktiker med Linda 
Kvarnlöf som forskningsledare. Projektet finansieras av myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Postdoc-projektet handlar om att bidra med att 
öka myndigheternas kunskap om hushållens krisberedskap samt att kritiskt granska 
hur hushåll görs ansvariga för den egna krisberedskapen av myndigheter och aktörer 
inom området samhällsskydd och beredskap. Uppsatsen skrivs inom ramen för detta 
postdoc-projektet, då syftet är att studera hushållens syn på hemberedskap. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till Linda Kvarnlöf, som under arbetets gång gett värdefull 
handledning. Utan hennes stöd och samarbetet i projektet hade inte den här 
uppsatsen varit möjlig att genomföra. Hjärtligt tack för ditt förtroende och intressanta 
samtal! 

 
Ett stort tack till personerna i hushållen som generöst ställt upp med sin tid för att 
samtala med mig i intervjuer vilket har bidragit till empirin inom denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



2 
 

Sammanfattning  
 
Syftet med uppsatsen är att studera hur enskilda individer positionerar sig själva i 
diskurser om hemberedskap. Det har studerats genom intervjuer med hushåll där 
bland annat ansvaret för hemmets krisberedskap diskuteras. Denna uppsats bygger 
på Foucauldianskt synsätt på diskursbegreppet, med diskurs avses här ett särskilt sätt 
att se på och förstå världen. När vi talar om något i detta fall krisberedskap så 
reproducerar eller förändras vissa maktförhållanden eftersom det som sägs och görs 
är med och formar själva diskursen och därmed utgör en kunskap om världen. 
Diskursanalys synliggöra dessa styrande normativa strukturer. Genom att analysera 
hushållsintervjuer där krishantering diskuteras, fås en förståelse om och hur 
individen positionerar sig själv som subjekt inom krisberedskaps diskursen. Analysen 
visar att intervjupersonerna självstyr sig mot olika ideal inom krisberedskapen och 
positionera sig själva som ansvarig, aktiv och anpassningsbar. 

Resultatet visar att hushållen tillskriver sig själv ansvaret för hemmets krisberedskap 
genom att anta en form av responsibiliserande styrningsmentalitet. Resultatet visar 
även på att hushållen positionerar sig gentemot ett vi och dem. Det vill säga att det 
skapas en föreställning om det krisförberedda subjektet genom att positionera sig 
gentemot en föreställd andre. Berättelserna visar även på att intervjupersonerna 
tillskriver sig själva krisberedskap genom att positionera sig som det 
handlingskraftiga subjektet. Hushållen besitter en adaptiv förmåga, att anpassa sig i 
det förberedande stadiet och under själva hanteringen av en händelse samt 
återuppbyggnad. Slutligen utgör denna kunskap om hur intervjupersonerna 
positionerar sig själva utifrån deras egna berättelser om hemberedskap, en djupare 
förståelse kring hushållens krishantering i vardagslivet utifrån ett hushållsperspektiv.  

 

Nyckelord: Hushållsberedskap, Vardagsliv, Positionerar, Samhällssäkerhet, Resiliens  
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1. Inledning 
Förra året beskrivs som katastrofernas år då det härjade cykloner, stora bränder och 

skyfall som orsakade ras och skred runt om i världen. Katastrofer sker hela tiden, 

antingen som naturkatastrofer eller till följd av mänskligt agerande och oavsett typ av 

katastrof så påverkar det människors vardagliga liv. De senaste decennierna vi sett 

hur riskhantering och krisberedskap har placerats högt upp inom den politiska 

dagordningen och det har blivit mer fokus på den enskilde individens egna ansvar 

kring sin egen säkerhet (Bergström, 2016). Inom den politiska diskussionen har det 

nya fokuset varit att på förhand reducera risker genom att fokusera på det 

förebyggande arbetet och att utveckla en effektiv beredskap. Medborgarna uppmanas 

att vara redo och att ha en bra krisberedskap. Både internationellt och nationellt har 

denna ansvarsförskjutning har inneburit allt större ansvar på enskilde, med vikten på 

dennes aktiva deltagande i krisberedskap (Bergström 2016:84). Stormar och 

strömavbrott är exempel på vissa krissituationer som hushållen kan förbereda sig 

inför, utan att ens överväga att det är krisberedskap. Det myndigheter nämner som 

krisberedskap är en del av hushållens vardagliga praktiker och att det på så vis kan 

sägas vara ett slags osynlig och normaliserad krisberedskap (Heidenström & 

Kvarnlöf, 2017). Även Guldåkers (2009) studie kring hushållens egna syn på 

krishantering visade att de inte formulerar sig i termer av krisberedskap. I den här 

uppsatsen är det människors vardagliga krisberedskap som är i fokus, med en 

fördjupning i hur de ser på sitt eget ansvar för en sådan krisberedskap. 

  

Tidigare studier har i första hand tillämpat ett uppifrånperspektiv på krishantering, 

där olika myndigheters syn och definitioner på krishantering har använts i 

styrdokument utan att ha granskats kritiskt eller diskuterats (Levac et al., 2012; 

Kapucu, 2008). I den här typen av studier har även hushållens krisberedskap studerats 

utifrån ett uppifrånperspektiv och ingen hänsyn har tagits till hur hushållen själva 

förhåller sig till krisberedskap utifrån deras vardagliga praktiker och förmågor. Detta 

uppifrånperspektiv utgör strategin för hushållens beredskap, vilken är starkt 

förankrad i officiella och policyorienterade definitioner och ofta misslyckas med att 

synliggöra förmågan hos hushållens beredskap. 
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Begreppet resiliens har tillämpats på katastrofriskreducering och har även blivit ett 

generellt facit på olika problem (Aradau, 2014:73). Begreppet resiliens har uppstått 

från olika vetenskapliga forskningsfält och har blivit ett väletablerat och använt 

begrepp inom både det politiska och vetenskapliga området. Kritiska perspektiv på 

krisberedskap har allt mer kommit att betona konstruktionen av det resilienta 

subjektet (se till exempel O'Malley 2010, Anderson & Adey 2012, Reid 2012), genom 

att betona ansvar, det vill säga responsibilisering av individen. Resiliens har beskrivits 

som något statligt som disciplinerar individen att vara initiativrik, aktiv och ansvarig 

medborgare i neoliberala regimer (Joseph 2013, Rose 1999). Resiliens är förankrad i 

neoliberalismen och utgör en form av styrning som förstärker individens 

ansvarstagande. Bergström (2016:82) menar att en diskurs i förändring utgör det språk 

där nya tillgängliga kunskapsobjekt skapas, i detta fall resiliens. Detta innebär att 

resiliensen är en del både i katastrofriskreducering och i landets 

samhällssäkerhetsdiskursen inom Sverige och att det är den som har influerat 

krisberedskapen och hushållsberedskapen.  

  

Det decentraliserade ansvaret innebär en större belastning för individer och hushåll 

att ta ansvar för sin egen krisberedskap. Studier kring individers erfarenheter om 

krissituationer visar att det är ett stort ansvar att axla för hushållen. Vidare visar 

forskningen även på att det finns värdefull kunskap att inhämta från hushållen 

(Guldåker, 2009, Wall & Kvarnlöf 2012, Heidenström & Kvarnlöf 2017). 

  

Denna uppsats tar avstamp i och belyser hushållens ansvar och deras syn gällande 

krisberedskap och hemberedskap ur hushållens egna perspektiv. Fokus ligger på att 

medborgarna behöver vara förberedda, både mentalt och praktiskt, för att kunna 

hantera såväl fredstida kriser som höjd beredskap och krig. Det innebär att det finns 

ett behov av kunskap om hur individer och hushåll uppfattar risker, kriser och hot 

och hur tar de till sig denna information i relation till sitt eget ansvar. 
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Utifrån ovanstående text så finns det en kunskapslucka när det gäller förståelse om 

hur enskilda individer ser på det egna ansvaret för krisberedskap och hur individen 

positionerar sig själva i dominerande samhällssäkerhetsdiskurser (Diekman et al. 

2007). En studie av Vasta (2004) har visat att myndigheter och kommuners strategier 

inom förebyggande områden måste bygga på hushållens perspektiv, där deras 

egenskaper och tillgångar blir en resurs inom förebyggandet av olika händelser. 

Genom att lyfta fram ansvarsfrågan och hur hushållen själva positionerar sig i 

diskurser om ansvar och krisberedskap, kan denna uppsats bidra till ett 

hushållsperspektiv i studier av krishantering i Sverige. 

1.1 Problemställning 
Vi lever idag i ett samhälle präglat av neoliberala regimer som bland annat 

karaktäriseras av att ansvar förskjuts från stat och myndigheter ner till enskilda 

individer (Tierney, 2015). Den enskildes ansvar har på så sätt flyttats ner till en 

decentraliserad nivå (Bergström, 2016:84) där ansvaret har förskjutits från staten till 

enskilda individens aktiva deltagande i krisberedskap. Med detta som bakgrund ser 

vi hur hemberedskap är ett uttryck för neoliberala samhällssäkerhetsdiskurser med 

fokus på ansvarsförskjutning från stat till individ. Forskningen kring neoliberala 

diskurser och motståndskraftiga regimer är dominerande av ett uppifrånperspektiv, 

styrningspraktiker som betonar individens egna ansvar. Detta kan även ses som en 

slags responsibilisering (Joseph, 2013) där makt utövas och styr individen till att 

förändras och även till att kontrollera sig själv.  

  

Ansvarsförskjutning från myndigheter till enskilda individer har kritiskt diskuterats, 

dock från ett uppifrånperspektiv som inte har uppmärksammat hushållen eller hur 

individen själv förhåller sig till den rådande samhälssäkerhetsdiskursen. Det finns ett 

behov av att få en bättre förståelse kring hur hushållen själva definierar 

krisberedskap, vilka förutsättningar som finns kring hushållens hemberedskap och 

hur de själva upplever det egna ansvaret.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att studera hur hushåll positionerar sig själva i 

diskurser om hemberedskap. Detta studeras genom intervjuer med hushåll där bland 

annat ansvaret för hemmets krisberedskap diskuteras. Utifrån detta syfte har följande 

frågeställningar formulerats: 

  

●      Hur förhåller sig hushållen till det egna ansvaret för hemmets 

krisberedskap? 

●      Vilka subjektspositioner blir möjliga i intervjupersonernas egna 

berättelser om krisberedskap? 

1.3 Begreppsdefinitioner 
I det här avsnittet definieras de centrala begrepp som förekommer i uppsatsen. De 

begrepp som har tagits med är formella definitioner och ger en teoretisk bakgrund 

och preciserar hur dessa används inom uppsatsen. Dessa begrepp valdes ut för att de 

är relevanta för läsarens förståelse inom uppsatsen. 

  
❖     Hushåll 

Hushåll beskrivs av Guldåker (2009:90) som något “som agerar i helhet, ett stabilt 

aktör-nätverk; mobiliserande aktanter som integrerar och genomför projekt”. 

Hushållet utgör det vi människor värnar om, där överlevnad och omsorg är en stor 

del. Detta innebär att hushållet är en viktig funktion inom samhället. Ett hushåll 

behöver inte nödvändigtvis bestå av flera individer utan kan även inkludera 

ensamstående. I den här uppsatsen inkluderas flera olika former av hushåll. Den 

allmänna definitionen av hushåll är; “en enhet av människor som delar bostad och har 

ansvar för varandras försörjning” (NE, 2018). För uppsatsens syfte används båda 

dessa definitioner av hushåll. 

  

❖     Krisberedskap 

Krisberedskap kan beskrivas som samhällets krisberedskap genom förmågan att 

motstå, förebygga och hantera krissituationer. I Förordningen om krisberedskap och höjd 
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beredskap (SFS 2006:942) tillägger man även att förebygga genom övning och 

utbildning samt att skapa struktur både före, under och efter en kris. Den svenska 

krisberedskapen är att värna om medborgarnas liv och hälsa, samhällets förmåga att 

upprätthålla demokrati och mänskliga rättigheter. I regeringens Nationella 

säkerhetsstrategi som presenterades i januari 2017, beskrivs samhällets krisberedskap 

som en angelägenhet för alla och ska utformas för att kunna hantera olyckor, 

störningar, kriser och krig (Nationella säkerhetsstrategi 2017). Utgångspunkten är att 

alla samhällsaktörer tar ansvar för och utvecklar krisberedskapen inom sitt 

ansvarsområde och att samverkan med berörda aktörer ska ske. 

  

❖     Hemberedskap 

Nationalencyklopedins (2018) definition av hemberedskap är “i händelse av 

långvariga avbrott i leveranser av el, värme och vatten klara värme, matlagning, 

förvaring av mat samt hygien”. Vidare beskriver även Myndigheten för 

samhällssäkerhet och beredskap att “hemberedskap är att individen tar till sig viktig 

information om den pågående situationen. Hemberedskap är den beredskap som den 

enskilde individen kan ha i den egna bostaden” (MSB  2017b). 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras områden som är relevanta för att läsaren ska få en förståelse för 

uppsatsen. Bland annat berörs det svenska krisberedskapssystemet samt relevanta lagar och 

policydokument där även tidigare forskning och litteratur som ligger till grund för denna 

uppsats kommer att belysas. 

2.1 Samhällets krisberedskap: Krishantering i svensk kontext 
En kris är en oväntad händelse som drabbar många människor och även stora delar av 

samhället. Eftersom en kris oftast uppstår plötsligt är det viktigt att vara förberedd 

och kunna hantera krisen. En kris kan hota samhällets grundläggande funktioner som 

exempelvis elförsörjningen som påverkar hushållens vardagsliv. Vad är då samhällets 

respektive individens ansvar inom krisberedskapen. Det vill säga vem gör vad och 

vilka lagar styr inom krisberedskapen. Om man förstår de grundregler som styr 

svensk krisberedskap och hantering av krishändelser får man också en bild av hur 

krishanteringssystemet fungerar. För att kunna svara på uppsatsens syfte och 

frågeställningar ges en bakgrund i det svenska krishanteringssystemets uppkomst, 

påverkansfaktorer och lagar för krishantering. 

  

Det politiska området som har växt fram har haft fokus på reducerande av risker, 

nämligen att förebygga kriser. Här har man förmedlat vikten av att vara förberedd 

och tänka förebyggande inom krisberedskapen både för individer och organisationer. 

I detta skede går abstrakta politiska idéer till det reella (faktiska) i form av lagar och 

reformer som påverkar individers vardagliga liv och utgör en stor påverkan på den 

allmänna samhällsutvecklingen i dess helhet, i detta fall samhällssäkerhetsdiskursen. 

Svenska myndigheter har förmedlat vikten av förberedande åtgärder genom 

informationskampanjer kring hur den enskilde individen kan förbereda sig inför olika 

händelser. Inom Sverige har inte ansvaret mellan stat och individ tydliggjorts genom 

någon lag, men det manifesterar sig i Lagen om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778). Ett 

säkert samhälle förutsätter att individen tar ett ansvar som omfattar allt från 

vardagens olyckor i hemmet till ett samhälleligt ansvar vid kris. 
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Inom det svenska krisberedskapssystemet vilar det gemensamma ansvaret för att 

klara en allvarlig händelse på olika aktörer. Krishanteringen bygger på samverkan på 

lokal-, regional- och nationell nivå, man hanterar krisen i dess omedelbara närhet 

samtidigt som det finns resurser beredda på regional och nationell nivå om 

händelserna blir för omfattande för att hantera på lokal nivå. Propositionen 

(2001/02:158) Samhällets säkerhet och beredskap lade grunden till hur systemet är 

organiserat idag och det är utifrån tre grundläggande principer. De tre 

grundprinciperna är; ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Utifrån 

uppsatsens syfte är endast ansvarsprincipen som här gör sig gällande och den handlar 

om vem som har ansvaret vid krishantering. 

De utvalda lagarna och förordningarna som beskrivs i uppsatsen betonar ansvaret och 

framhäver vissa begrepp som formar krisberedskapen. Det finns naturligtvis fler 

politikområden och policydokument som är relevanta för krisberedskapen, men som 

inte denna uppsats har utrymme att introducera. I denna uppsats kommer Lagen om 

skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om extraordinära händelser (LEH) samt utdrag ur 

propositionerna Försvarspolitisk inriktning: Sveriges försvar 2016–2020, Motståndskraft: 

Inriktningen av totalförsvaret och Utformningen av det civila försvaret 2021-2025 och 

Nationella säkerhetsstrategin 2017 att ligga till grund för uppsatsens bakgrund på 

krisberedskap och hemberedskap. Nämligen att dessa policydokument kan ses som 

statlig styrning och utgör en ansvarstillskrivning om hemberedskap. 

Policydokumenten utgör den nationella nivån inom den svenska statens 

säkerhetsagerande. Nedanför visas en modell över den svenska lagstiftningen. 

 

 
 

Figur 1: Egengjord modell över hur den svenska lagstiftningen är uppbyggd i en hierarki där de tre översta 
är tvingande och den sista är frivillig. 
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Modellen illustrerar hur den svenska lagstiftningen är uppbyggd, utifrån modellen 

kan vi se de olika nivåerna i en hierarkisk ordning. Med lag menas regler som får 

konsekvenser för enskilda medborgare och företag, samt måste finnas i form av 

skrivna lagar. Förordning är regler utan sådana konsekvenser, regeringen kan besluta 

direkt genom att utfärda en förordning. Föreskrift är detaljregler inom vissa 

sakområden. Illustrationen bidrar med en förståelse kring vilken nivå som styr 

krisberedskapen och visar på hur hushållen blir ansvariga utifrån olika 

policydokument.  

2.1.1 Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om extraordinära händelser 
(LEH) 
I uppsatsens inledande kapitel beskrivs den enskilde individens roll och ansvar inom 

krisberedskap. I lagtexterna beskrivs inte var själva gränsen mellan det offentliga 

ansvaret och individens egna ansvarstagande går, utan ansvaret påverkas av själva 

situationen. Övergripande handlar Lagen om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778) om 

vilka ansvar och skyldigheter den enskilde, kommunen och staten har till att vidta 

åtgärder för att begränsa konsekvenserna av en olycka. Inom LSO regleras mycket 

övergripande ansvaret mellan räddningstjänsten och individen vid händelse av en 

olycka. Utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778) kan vi utläsa och förstå 

att en “grundläggande princip och utgångspunkt är att enskilda personer själva ska 

vidta och bekosta åtgärder för att förhindra olyckor.” (Hermelin, Schnell & Dryselius 

2004:36.). Den enskilde ska ha ett ansvar och vidta ekonomiskt åtagande vid en 

olyckshändelse och inte lägga ansvaret på det allmänna. I LSO förtydligas detta ”det 

allmänna skall hålla en organisation som kan gripa in när den enskilde inte själv eller 

med anlitande av någon annan klarar av att bemästra en olyckssituation”. Det 

framgår här att den enskilde bara kan utnyttja det allmänna om denne inte klarar att 

hantera olyckssituationer på egen hand. LSO beskriver att enskilda individer har ett 

ansvar att förebygga risker och kriser i sitt hem och den enskildes ansvar börjar innan 

en olycka eller kris uppstår och fortgår genom hela olyckan eller krisen. Lagen om 

skydd mot olyckor (2003:778) beskriver att varje enskild individ har ett eget ansvar att 

skydda sig själv, sin egendom och miljön. Parallellt med denna diskussion av ansvar 

krävs ytterligare en diskussion om hur denna lag spelar en roll gällande den enskilde 
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medborgarens ansvar och relationen mellan kriser och olyckor i samhället. Enligt LSO 

så finns ett ansvar att förebygga risker och kriser i sitt hem, att vidta och bekosta 

åtgärderna för detta men även att förebygga kriser för samhället. 

  

Lagen om extraordinära händelser (LEH 2006:544) syftar till att kommuner och 

landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att 

hantera krissituationer i fred. Lagen reglerar den lokala krishanteringen i kommuner 

och landsting. Enligt lagen (LEH 2006:544) är kommuner och landsting skyldiga att 

förbereda sig och ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. 

Ansvarsfrågan regleras utifrån landstingens och kommunernas roll. Inom dessa två 

lagar, LSO och LEH, berörs ansvarsfrågan kring olika situationer som kan uppstå i 

samhället. Inom LEH (2006:544) tas det offentligas ansvar gentemot enskildas upp, 

genom den lagen kan kommuner och landsting att under en extraordinär händelse få 

lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen (LEH 

2006:544). 

2.1.2 Det svenska krishanteringssystemet. 
Det är inte bara nya hot som ligger till grund för utvecklingen inom det svenska 

krishanteringssystemets utveckling. Det är även andra sorters förändringar som har 

bidragit till hur krisberedskapen i Sverige ser ut idag. Den 8–9 januari 2005 svepte 

stormen Gudrun fram i delar av Sverige med en vindstyrka på upp till 42 meter per 

sekund. Stormen skapade mycket stor förödelse för de hushåll som drabbades. Många 

hushåll var utan både el och telefon, vilket innebar att många hushåll fick klara sig 

under enkla förhållanden under flera veckors tid. Den 31 juli 2014 drabbades 

Västmanland av en stor naturkatastrof i form av en skogsbrand. Denna händelse, som 

är den största naturkatastrofen i Sverige i modern tid, innebar att den svenska 

krishanteringen prövades hårt, på alla nivåer i samhället. Med bakgrund i denna 

händelse lämnade MSB våren 2016 in ett förslag till regeringen på hur området för 

skydd mot olyckor och krisberedskap kan utvecklas och förbättras. I den senaste 

propositionen (2013/14:144) inom krisberedskap står det att den enskilda individens 

ansvar och det allmännas ansvar stödjer sig på grundtanken kring att den enskilde 

har ett primärt ansvar genom att skydda liv, miljö och egendom. Det är när den 
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enskilde inte klarar detta åtagande som det kan bli en skyldighet för det allmänna att 

ingripa så som vid klimatkatastrofer. 

I början av 2017 beslutade regeringen om Sveriges första nationella säkerhetsstrategi 

som är en inriktning och ett ramverk för det arbete som krävs av alla aktörer och 

samhällsnivåer för att värna om Sveriges säkerhet. Den nationella säkerhetsstrategin 

(2017) beskriver regeringens samlade syn för att stärka Sveriges förmåga genom att 

kunna förebygga och förbereda för att kunna möta de nya hoten. Inom strategin har 

man identifierat olika skyddsvärden som är liv och hälsa samt grundläggande värden 

som demokrati och mänskliga rättigheter (Nationella säkerhetsstrategin 2017). Utifrån 

denna strategi framgår att Sveriges förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser 

samt eventuellt krig behöver stärkas och utvecklas på de punkter där de 

gemensamma resurserna gör bäst nytta. Här tydliggörs det samlade ansvaret och en 

gemensam samverkan mellan olika aktörer samt enskilda medborgare.  

I propositionen Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016–2020 (Prop. 

2014/15:109) står det skrivet att upprustning av ett svenskt försvar ger en ökad 

stabilitet, eftersom ett robust samhälle är ett svårare mål. För att uppnå ett robust 

samhälle ställer det krav på att olika aktörer och att enskilda individer har en 

krisberedskapsförmåga och en krisberedskapsplan. Även i propositionen 

Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–

2025 (Prop. 2017/66) blir synen på det robusta samhället ännu tydligare där 

motståndskraft till och med står med i den inledande rubriken. I svenska termer 

översätts ordet resiliens till motståndskraft. Utifrån propositionen (Prop. 2017/66) blir 

det tydligt att försöka uppnå ett starkt och robust samhälle. Här lyfts även totalförsvar 

som består av en militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt 

försvar). Riksdagen, regeringen, statliga myndigheter, kommuner, landsting, 

näringsliv, frivilligorganisationer samt enskilda individer är alla delar av det samlade 

totalförsvaret (Prop. 2017/66). I texten förtydligas att den enskilde individen är en del 

av det nya motståndskraftiga samhället. Detta ställer nya krav på att den enskilde 

individen har en bra förmåga och är handlingskraftig inom den egna krisberedskapen. 

Den enskildes egna ansvarstagande utgör en viktig del av samhällets samlade 

förmåga inom krisberedskapen. God kunskap och bra beredskap på individnivå gör 
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att det offentliga kan inrikta insatserna på att stödja dem som befinner sig i nöd och 

saknar förutsättningar att själva hantera en krissituation (Prop. 2017/66). Denna 

försvarsberedningen föreslår att den enskilda ska ha en beredskap för självförsörjning 

och omsorg under en veckas tid, utan stöd från det offentliga. 

2.2 Hemberedskap 
Svenska myndigheter har under de senaste åren haft olika informationskampanjer 

kring hemberedskap för att stärka den enskildes förmåga genom att göra hushållen 

uppmärksamma på vad de kan göra för förebyggande åtgärder. Myndigheterna har 

lyft behovet av individens ansvarstagande för sin egen hemberedskap som utgör en 

viktig del i samhällets samlade krisberedskap. Rekommendationen eller begreppet 72 

timmar, framhäver individens ansvar att vara förberedd inför en samhällsstörning, att 

hushållen ska kunna vara självförsörjande under tre dygn. De som driver denna 

kampanj är civilförsvarsförbundet och även MSB genom sin kanal Dinsäkerhet.se som 

lyfter individens ansvarstagande inom samhällets krishanteringsförmåga. Med en 

kampanj informerade Göteborgs stad under hösten 2014 sina medborgare om hur de 

kan bli bättre på att förbereda sitt hushåll. Målet var att få medborgarna att reflektera 

över sina möjligheter att klara en krissituation. Det finns även en diskussion kring att 

individen ska kunna klara sig i upp till en vecka i de nya policydokumenten. MSB har 

även anordnat under våren 2017 en krisberedskapsvecka där syftet var att göra 

hushållen mer riskmedvetna och att få tips hur man rent praktiskt kan klara vardagen 

(MSB, 2017).  Kampanjmaterialet som togs fram för att stärka individens medvetenhet 

var allt från filmer, foton, digitalt och tryckbart material och även studier, som riktade 

sig speciellt till hushållens förberedande åtgärder. MSB driver även hemsidan 

Dinsakerhet.se där det finns olika checklistor som hushållen kan ta del av för att skapa 

en bra beredskap. MSB har även tagit fram olika youtube-filmer. Där presenterades 

också “krislådan”, med fokus på vad hushållen kan ha för olika materiella saker och 

torrvaror som är bra att fylla en krislåda med.   

  

Förr har Sverige haft olika statliga kampanjer kring att vara rustade med fokus på om 

kriget kommer. Den första informationsbroschyren skickades ut 1943 och den sista 
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1961 och i broschyren beskrevs allmän information om totalförsvaret och krigets lagar, 

men även handfasta råd hur den enskilde bör agera. Även när det gällde 

beredskapsfrågor fanns det ett inledande kapitel i telefonkatalogen med innehåll från 

broschyren. Det övergripande budskapet var då att Sveriges säkerhet är vår 

gemensamma säkerhet där alla har ett ansvar. 

  
MSB har fått i uppdrag av regeringen att publiceras en nyutgåva av broschyren. 

Broschyren heter nu “Om krisen eller kriget kommer” och det är en nyutvecklad 

version av broschyren “Om kriget kommer” som Sverige gav ut under andra 

världskriget och kalla kriget. Broschyren ska distribueras till samtliga hushåll inom 

Sverige och den kommer att ges ut till 4,8 miljoner hushåll. Tanken är att den nya 

utgåvan ska öka människors kunskap om hur de förbereder sig inför olika kriser, men 

också inför höjd beredskap och krig. Genom olika rekommendationer och broschyren 

vill myndigheterna få medborgarna att reflektera över sin beredskap och möjlighet att 

klara vardagen vid en samhällsstörning (MSB 2016). Broschyren kommer översättas 

till andra språk och en mer fördjupad information kommer medborgarna att kunna ta 

till sig via Dinsäkerhet.se och även Krisinformation.se. Individen ska själv ta ansvaret 

över sin krisberedskap genom att myndigheterna visar på vikten av individens 

ansvarstagande inom samhällets samlade krishantering. Denna ansvarsförskjutning 

kan kopplas till resiliensdiskussionen tidigare. Idag finns det nya hotbilder så som det 

oförutsägbara och de antagonistiska hoten och som ytterligare ger grund för 

resilienspolicy och ansvarsfrågor. Detta kan vi se i broschyren som MSB skickar ut, 

där även civilt försvar lyfts fram och en syn på att hela samhällets motståndskraft 

behövs. 

2.3 Tidigare forskning 
2.3.1 Hushålls krisberedskap 
I det svenska krisberedskapssystemet så placeras ansvaret hos den enskilde individen 

att vara förberedd och ta ansvar för sin säkerhet. Det finns en uppfattning bland de 

aktörer som verkar inom området att individen har stora förväntningar på att staten 

ska klara en krisartad händelse snarare än att uppträda ansvarstagande gällande den 

egna krisberedskapen. Asp & Sjölund (2014:96) beskriver i rapporten Enskildas ansvar 
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vid allvarliga olyckor och kriser att den enskilde inom rimliga ramar ska vara förberedd, 

detta för att förutsättningarna för de offentliga aktörerna ska bli bättre för att kunna 

hantera allvarliga händelser. Det handlar om att individen ska agera för den egna 

säkerheten i vardagen och förbereda hushållens beredskap inför händelser. En studie 

som Enander (1995) gjort visade att när det gäller samhällets beredskap så tillskriver 

individen myndigheterna ett stort ansvar. Dock har nyare studier gjorts och där visar 

resultatet annorlunda på individens syn på myndigheternas agerande när det gäller 

allvarligare händelser. I en studie om drivkrafter till att engagera sig, menar Enander 

(2016:381) att en lagom nivå av förtroende mellan medborgare och myndigheter är 

den bästa förutsättningen för att motivera individer att vidta riskreducerande 

åtgärder i sin vardag. Resultatet visade på att motivationen stärks om individen 

upplever att åtagandet är gemensamt och att samhället och dess myndigheter står för 

engagemang och en rimlig motprestation. I detta fall för sin egen säkerhet och vidta 

åtgärder för hushållets beredskap. Även studier kring ansvarstagande visar att 

förväntningarna på att det ska finnas ett ömsesidigt ansvarstagande mellan individ 

och myndigheter (Enander, 2016:382). Här skiljer sig forskningen åt dels i vilket land 

forskningen är gjord och utifrån vilket perspektiv den utfördes. Desto större 

förtroende individen har för de offentliga aktörerna och deras hanterande av 

händelser, ju mindre förberedelser har individen (Kim & Kang, 2010:476). Kunskapen 

om hur individen ser på sin egen och andras ansvar i olika avseenden är väldigt liten 

inom krisforskningen. Dock visar Enander (2016:382) på själva komplexiteten och 

beskriver att själva ansvaret ska vara gemensamt mellan myndigheter och 

allmänheten (Enander, 2011:166) 

  

Inom forskningsområdet gällande hushållens uppfattning om beredskap inom 

hemmet har det gjorts både kvantitativ forskning och kvalitativ forskning kring 

hushållens beredskap. Internationellt har den enskildes roll kopplat till 

naturkatastrofer uppmärksammats och då ur ett psykologiskt perspektiv. Där de 

lyfter drivkrafter som påverkar individen till att reagera och anpassa sig inför olika 

händelser. I studier gjorda kring naturkatastrofer har själva fokus legat på beteende, 

oro och medvetande (Schulte & Miller, 2010:418) och resultatet visar på att via 
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utbildningskampanjer har lett till att medvetenheten har förstärkts och själva 

beredskapen i hemmet har ökat. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) gjorde en undersökning efter krisberedskapsveckan 2017 och målgruppen var 

allmänheten över 18 år. Resultatet från undersökningen visade på att åtta av tio 

personer uppfattade att det var viktigt att öka medvetenheten om beredskapen. 

Kampanjen visade även på att individen reflekterat över den egna beredskapen (MSB, 

2017c:6) 

  

När det gäller naturkatastrofer så har Kapucu (2008:527) undersökt hur individen 

själv ser på beredskapen i hushållet gentemot hur förberedd de faktiskt är. Fokuset 

var att undersöka kopplingen mellan hur bra hushållsberedskap man har gentemot ett 

sociologiskt perspektiv med aspekter på om kön, om barn finns i huset och även 

bostadsform. Resultatet visade på att beredskapen var sämre än vad individen 

uppfattat den vidare så förklarade Kapucu (2008:533) att det kan bero på att det inte 

var den tiden på året för orkaner i själva området. Studien utfördes i centrala Florida 

och kan kopplas till den forskning som Dikman et al. (2007:494) utförde som menar på 

att många känner sig inte förberedda trots att de uppfattar sig ha tillräcklig kunskap 

om hur man kan förbereda sig inför en händelse. Vilka förberedelser som hushållen 

har beror även på hur själva hushållet ser ut. Den sociala konstruktionen utgör en 

betydelse ifall det till exempel finns familjemedlemmar att oroa sig över. Har man 

ansvar för andra som till exempel barn och äldre eller även husdjur då ökar 

motivationen till att förbereda sig inför en händelse (Levac, Toal-Sullivan & 

O´Sullivan, 2012:730; Kim & Kang 2010:474) 

  

Det finns många studier som har visat på att erfarenhet har en positiv påverkan när 

det gäller att förbereda sig inför olika händelser (Mileti, 1999; Auf der Heide, 1989). På 

så sätt att om individen eller hushållet har blivit påverkade av olika händelser desto 

mer tenderar de att vara förberedd. Studieresultat indikerar även att det finns en 

betydande skillnad i medvetenhetsnivån hos individen som präglas utifrån bland 

annat ålder, inkomst, etnicitet och civilstånd. Inom Sverige finns det relativt få studier 

om hushåll och deras beredskap inom hemmet. Dock har Heidenström och Kvarnlöf 
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(2017) kollat på hur hushåll inom den svenska och norska landsbygden förbereder sig 

gällande hushållsberedskap. Av intervjuerna framkom det att de materiella sakerna 

tas för givet av hushållen och att vissa materiella saker som finns i det vardagliga livet 

inte ses som beredskapsåtgärder. Guldåker (2009:35) visar genom sin studie att 

hushållen ute på landsbygden direkt började ta fram saker som filtar, stearinljus, 

ficklampor, batteridriven radio samt tappa upp vatten när de hörde varningarna 

eftersom de var vana vid att det inträffar långvariga strömavbrott. 

  
Vidare finns det olika studier kring vad som påverkar det egna ansvarstagandet och 

riskmedvetenheten när det gäller ansvar samt att kunna förbereda sig inför olika 

situationer. Nicklas Guldåker (2009) har i sin avhandling om hushålls 

krishanteringsförmåga i samband med stormen Gudrun intervjuat hushåll som 

drabbades av stormen. I studien visade det sig att hushållen hade olika förberedelser 

och även reagerade olika utifrån sina egna resurser. Utifrån förberedelserna och den 

fysiska förmågan skilde det sig även åt i vilket stöd hushållen var beroende av från 

samhället. Guldåker (2009:35) påvisar i sin avhandling att det är många på 

landsbygden som är vana med strömavbrott i förhållande till hushåll inom storstäder. 

Det finns skillnader i hur individer som bor i en storstad och de som bor på 

landsbygden ser på det egna ansvaret inför att förbereda sig. Individer boende på 

landsbygden är mer vana med att olika samhällsstörningar slås ut och har även 

förståelsen till att det kan ta lång tid för att reparera skador efter olika katastrofer. De 

som bor i storstäder har inte samma förståelse och är inte förberedda på samma sätt. 

Synen på det egna ansvaret och vilka förberedelser man vidtar skiljer alltså åt. Både 

Guldåker (2009) och Asp & Sjölunds (2014:96) resultat visade skillnader inom 

hushållens beredskap om man bor på landsbyg eller i en storstad. Hur väl hushållen 

förbereder sig är relaterad till själva boendeplatsen och omgivningen. Beroendet av 

samhällets hjälp av till exempel el och värme är mycket högre i tätorter än på 

landsbygden, eftersom de har bättre möjligheter till självförsörjning. Städer kräver 

större samhällsresurser och då prioriteras landsbygden ner. Alltså skiljer sig 

förutsättningarna åt på var man bor för att kunna få samhällets hjälp och detta kan i 

sin tur påverka hur väl hushållen förbereder sig inför en krissituation. Asp (2015:34) 
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nämner olika faktorer som utgör en påverkan på individers förmåga till ansvar och 

det är ålder och vart man bor. Forskning kring olika faktorer som påverkar hushållens 

förutsättningar och ansvar för att kunna ha en bra krisberedskap utgörs av olika 

aktiviteter som påverkas indirekt eller direkt. En enkätstudie som Enander & 

Johansson (2002:27) har gjort om uppfattningen, beteende och värderingar kring 

säkerhet och risker i vardagen visade på att det finns ett starkt instämmande i att 

enskilda individer måste ta ansvar för att förhindra olyckor. Enander (2016:166) menar 

att ansvaret ska vara gemensamt mellan myndigheter och allmänheten. Därför behövs 

en förståelse till vad som påverkar hushållens föreställningar kring krisberedskap och 

hur de själva positionerar sig kring motivationen och ansvaret att agera för att ha en 

krisberedskap. 

2.3.2 Resilienta subjektet 
Själva resiliensbegreppet kommer från naturvetenskapliga diskursen, där forskarna 

pratade om resilienta system, ekosystemen inom naturen. Begreppet har spridits till 

flera olika diskurser och discipliner även inom samhällsvetenskapen. Själva resiliens 

begreppet kan preciseras utifrån naturvetenskapen som komplexa systems förmåga 

att reagera på yttre påfrestningar, genom lärande, omorganisering och anpassning och 

samtidigt ha kvar sin grundläggande funktion, identitet och struktur. Idag finns det 

fler innebörder i själva begreppet som: Resiliens som anpassning (adaptive), 

konserverande (maintenance) och transformerande (transformational). Resiliens 

möjliggör att människor och samhällen kan fortsätta fungera under föränderliga 

förhållanden som inte kan förutses och planeras för. Att bygga resilienta samhällen 

bidrar dels till att upprätthålla centrala funktioner och institutioner i samhällen, dels 

möjlighet till anpassning genom säkerhetsplanering i form av till exempel 

beredskapsåtgärder. 

  

På senare tid har synen på subjekt och objekt som man vill styra inom diskursen 

uppmärksammats och det handlar om att stärka subjektets handlingsförmåga som i 

detta fall hushållens agerande vid kriser. Det resilienta subjektet ses som kunder eller 

aktiva agenter som är kompetenta nog till att transformera sig själv och sin position. 

Genom denna styrning blir de som utsätts för olika krishändelser ansvariga för att 
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själva anpassa sig och ta ansvar. Hushållen uppmuntras att forma sin egen 

hemberedskap och sin egen säkerhet som ett medvetet fritt val som kunder eller 

agenter istället för en tvingande omständighet. Subjektet åläggs ansvaret att uppnå 

sina egna intressen att vara förberedd inför en krishändelse. Vi kan se att ansvaret för 

sin egen säkerhet, krisberedskap och hemberedskap har uppstått av debatten om 

katastrofriskreducering genom att tydliggöra att beredskap, ledning och återhämtning 

inte längre tillhör staten. Detta har kritiserats eftersom debatten om resiliens har varit 

under påverkan av neoliberalisering, där individerna hålls ansvariga för krishantering 

(Chandler 2013, Tierney 2015, Welsh 2014). Katastrof resiliens har påverkats av 

neoliberala logiker, där medborgaren disciplineras till att inte längre vända sig till 

staten (Reid, 2012). Socialt ansvarstagande ersätts här med en nyliberal 

självständighetssyn där det är hushåll och individer som ska bli resilienta snarare än 

själva samhället. Forskningen menar på att medborgarna lever och agerar i neoliberala 

regim (Joseph 2013) vilket har lett till att forskare har intresserat sig för hur individen 

placeras inom dessa maktdiskurser samt hur individen positionerar sig själv i 

diskurserna. 

Rose (1999) menar på att resiliens har fått legitimitet från redan existerande diskurser. 

Detta gör att individen självmant vill utsätta sig för styrning vilket gör att man 

använder sin egna fria vilja till att bli styrd. Detta blir en taktisk styrning för att mål 

ska uppnås och själva styrningen blir på ett avstånd med hjälp av individens frihet 

där individen blir en kund eller agent (Rose & Miller 2008). Där styrning används som 

självstyrning via individens behov, intressen och åsikter utgör ett ansvar men ändå 

möjligheter. Tvånget har ersatts av en övervakning av människornas egna åsikter 

alltså en form av psykologisk styrning (Rose, O'Malley & Valverde, 2006). 

Motståndskraften (resiliens) har också beskrivits som en form av styrning som 

disciplinerar oss till att vara initiativrika, aktiva och ansvariga medborgare i 

neoliberala regimer (Joseph 2013, Rose 1999). Det blir problematiskt när ansvaret för 

krisberedskap läggs på individ- och hushållsnivå, snarare än på statlig nivå, eftersom 

staten har långt mer makt att påverka. Diskursen möjliggör en friskrivning av ansvar 

för staten, det vill säga att om människor inte är förberedda och handlingskraftiga så 

är det individens eget fel eftersom de valde att inte ha en beredskap. Men 



22 
 

medborgarna lever och agerar i neoliberala regimer och forskare har visat intresse för 

föreställningen om det resilienta subjektet (Joseph 2013) och i detta avseende 

konstrueras det resilienta subjekt som adaptiva subjekt. Josephs (2013) menar att de 

resilienta subjekten måste acceptera och vara adaptiva inom detta system. De blir 

adaptiva för att utföra motståndskraft i krishantering från synpunkter på samhället 

och med subjektets egen erfarenhet. I denna uppsats studeras hur individer 

positionerar sig själva som resilienta subjekt i deras berättelser om hemberedskap. 

Genom att anamma föreställningen om det resilienta subjektet är det något som 

individen gör i form av att vara ansvarstagande inför sin egna krisberedskap. 
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3. Teori 
I detta avsnitt presenteras vilka teoretiska utgångspunkter som använts som ramverk för 

uppsatsen. Dessa ligger till grund för analysen av den insamlade empirin. Först presenteras 

det governmentality sedan redogörs för ytterligare teorier som är viktiga för analysen. I slutet 

presenteras en diskursanalys som både är en teori och en metod som varit ett hjälpmedel i att 

skapa förståelse för hur den krisförberedda individen positionerar sig som subjekt i 

berättelserna.  

  

För att kunna synliggöra denna positionering av den krisförberedda individen tar 

uppsatsen en teoretisk ansats som förmår att synliggöra just detta. Vilket har 

inspirerats av Michel Foucault och hans uppfattning kring makt och styrning. Michel 

Foucault var en fransk sociolog och filosof som studerade teman som makt, kunskap 

och subjekt (Hermann, 2004:83). I denna uppsats återges inte en heltäckande 

beskrivning av Foucault och hans maktteori utan det är endast delar som kommer att 

ha anknytning till uppsatsens arbete och relevans. 

  

Perspektivets syn på verkligheten utgör människors handlingar, hur de uttrycker sig 

och deras sätt att tänka är aldrig oberoende från de dominerande diskurserna i 

samhället (Foucault, 1993). Här blir det tydligt att interagerandet mellan individen i 

det vardagliga i samhället har ett ursprung i en maktproduktion. Hur individen anser 

att en risk eller kris måste hanteras och förebyggas kommer ligga till grund för hur 

själva samhället anser vad som är relevant kunskap inom diskursen. Därför blir det 

inte intressant att undersöka riskens natur utan analysera hur intervjupersonerna 

positionerar sig som krisförberedda och ansvarsfulla medborgare. Diskurser är 

praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt de talar om (Foucaults, 

1969/2002:67). Inom diskursanalys använder sig Foucault av begreppet 

subjektspositioner, eftersom människan anses ha medvetna avsikter med sina 

handlingar samt att det finns olika egenskaper som förklarar varför man är som man 

är och gör som man gör. En individ kan ha olika subjektspositioner som existerar 

samtidigt även beroende på vilken diskurs det handlar om så har individen olika 



24 
 

egenskaper som gör det möjligt och en rättighet att tala om den. Här blir inte alla 

subjektspositioner tillgängliga för alla och det utgör att diskursen är både 

exkluderande och inkluderande (Börjesson & Palmblad 2007:46). I denna uppsats så 

handlar det om samhällssäkerhetsdiskursen och hur hushållen skapar sina egna 

subjekt och hur intervjupersonerna positionerar sig i förhållande till krisberedskap 

genom deras egna berättelser.  

  

3.1 Diskurs som teoretiskt begrepp 
Foucault (2002) har ett fokus på de regler som en diskurs sätter upp, för vad som kan 

sägas och inte får sägas. Vilket menas att makt inte bara förtrycker och begränsar, utan 

även är produktiv eftersom det är genom makten diskurser skapas nämligen genom 

vår sociala omvärld och hur vi förstår och talar om denna. Inom dessa diskurser 

konstruerar vi oss själva som subjekt och vår kunskap om omvärlden. Vi är alltså inte 

en fånge i diskursen, utan vi skapar och skapas i processen, språket skapas i relation 

till kontexten samtidigt som kontexten också skapar kontexten. Här blir den 

krisförberedda individen därmed i en ständig förändring. I en diskurs skapas 

påståenden och berättelser som anger ett regelsystem för hur det är möjligt att föra en 

diskussion i en viss tid och rum, det vill säga hur det är möjligt att skriva, tala, tänka 

och agera inom detta avgränsade område. Diskursbegreppet är något som är 

föränderligt och konstrueras genom subjektiva berättelser och genom denna 

systembyggnad bildar och skapar de objekt som de talar om (Foucault, 2002). Denna 

uppsats utgår från ett Foucauldianskt synsätt. Praktik används här som en samling av 

handlingar där makt förstås som aktörskap genom positioneringar. Då sociala 

praktiker är det som bildar diskurser så är individen med och upprätthåller den makt 

som diskursen utövar. Enligt Foucault (2002) så är makten inte fixerat vid en högre 

statsmakt eller en person. Makt finns endast i relationer där den uttrycks genom 

handling. För att synliggöra diskurser är diskursanalys ett bra verktyg, vilket 

möjliggöra det som är osynligt. 
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3.2 Governmentality 
Inom vetenskapliga studier så görs en rad olika teoretiska och metodologiska 

ståndpunkter, denna uppsats har valt att använda Foucault som teoretiska 

utgångspunkt kring hans idéer om governmentality. Governmentality har översatts i 

termer av regeringsteknik, styrningsmentalitet och styrningsrationaliten (Nilsson, 

2008:128). Inom denna uppsats kommer styrningsmentalitet att användas. Genom att 

använd governmentality perspektivet i denna uppsats blir det lättare att förstå hur 

och varför den neoliberala logiken i allt större utsträckning formar individers sätt att 

leva. Foucault (1991) menar att det handlar om att styra andra, styras av andra och sig 

själv. Denna styrningsmentalitet syftar till att individen måste handla som ett fritt 

subjekt, att styrning inte kan utövas över eller mot individen. Vilket gör att individen 

självmant vill utsätta sig för självstyrning, vilket gör att man använder sin fria vilja till 

att välja att bli styrd. Alltså hur intervjupersonerna styr sig själv genom att positionera 

sig utifrån olika ramar och regler som finns, samt genom sin egen fria vilja genom 

självstyrning som den krisföberedde och ansvarstagande individen. Utöver 

disciplinen är governmentality en sammanställning av makt, vilket Nilsson (2008:128) 

beskriver begreppet som ”de tekniker och procedurer som styr och reglerar 

människors beteenden”. Det syftar till att påverka, forma och styra hur individen 

beter sig, men även hur individen styr sig själv. Styrningen kan äga rum på olika 

nivåer, dock finns det ett samband mellan den självstyrningen och den politiska 

styrningen. Foucault (2003) beskriver maktens nivåer, inom den övre styrningen finns 

styrningsteknikerna som lagar och styrdokument. Den styrningen som påverkar 

hushållen och som finns i vardagen är den styrningen som uppstår och inriktar sig till 

att få individer att reglera sig själva utifrån den rådande normen, nämligen 

självteknologier. 

  

I denna uppsats är Governmentality ett analytiskt tillvägagångssätt, vilket ger flexibla 

och öppna analysverktyg snarare än en sammanhängande teori och metod. Dessa 

verktyg kan anpassas och kan användas inom många olika forskningsområden (Rose, 

O'Malley och Valverde, 2009). Foucault introducerade först termen governmentality 

på 1970-talet och hans definition är; "Bredare känsla av tekniker och förfaranden för 
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att styra mänskligt beteende" (Foucault, 1993:82). En styrning som staten uttrycker i 

form av olika ideologier, är genom institutionella verktyg. Där själva styrningen ses 

som ett sätt att fostra och forma individen för att bestämma dugligheten och 

belastningsförmåga. All styrning är inte synlig, det liberala inslaget gör att individen 

styrs genom frihet vilket är svårt att upptäck. Utifrån denna syn blir frihet att 

individen styr sig själv så att det gagnar både henne själv och samhället (Nilsson, 

2008:133). Frihet blir en angelägenhet om själva förmågan till självstyrning. Detta 

benämner Foucault (1991) som beskriver conduct of conduct, som betyder att styra 

subjektet till självstyrning. The conduct of conduct grundas på själva strävan som 

individen får genom uppfostran att tygla sina begär och självstyrning. Styrningen blir 

baserad på själva friheten genom att individen gör de rätta valen, utifrån ett tänkande 

kring vad som anses är normalt och samhällets norm (Rose, 1999). Rose (1999:87) 

beskriver det som "Förstå och anta sina liv i valmöjligheter". Denna frihet har inte 

funnits förut för individen, det här är en ny form av förverkligande genom drömmar 

och potential nämligen hur vi uppträder i våra liv. 

  

Vi kan se att det finns ett samband mellan kunskap och styrning samt 

förutsättningarna för subjektets deltagande i sin styrning. Viljan till det goda eller den 

ansenliga sammanfaller med samhällets mål om att fostra goda samhällsmedborgare. 

Governmentalitet bör ses som en politisk maktutövning, där subjektet äger frihet 

inom givna ramar. Rose, O’Malley & Valverde (2006:84) benämner att själva gränsen 

mellan de styrande och de styrda, i liberalism regimer, är flexibla och 

anpassningsbara. Den flitige och effektiva individen kan använda samma kunskaper 

som experterna och de styrande, att hävda sin rätt som användare i ett jämlikt 

samhälle, en så kallad avancerad liberalism. Rose (1995:43) menar på att genom en 

systematisk informationsspridning kommer styrningen att övergå till avancerad 

liberal styrning, vilket är genom individens egna fria val. Genom information och 

utbildning kommer individen att agera efter det som är bäst för individen och det 

goda samhället. Myndigheternas informationskampanj om krisberedskap och att 

kunna klara sig i 72 timmar gör det möjligt för medborgarna att vara delaktiga i själva 

styrningen, då deras behov blir en maktfaktor. Genom att inte följa dessa regler för 
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hur en god medborgare bör bete sig blir ett förräderi mot samhället och individen 

själv i form av skam (Rose, 1999). Individens själ bestämmer alltså över kroppens 

handlingar, vilket medför att när själen ingår i styrande maktrelationer kontrolleras 

kroppen indirekt på samma gång. Inom governmentality används frågor om hur 

människan förstås inom olika praktiker, hur har dessa kommit till och vilka tekniker 

har använts för att åstadkomma denna förståelse av subjekten och konsekvenserna 

(Rose, 1999:xvii). Det innebär att de agerar utifrån en beräkning av andra på deras 

egna aktiviteter och deras önskemål separat. Miller & Rose (2008) används begreppet 

avancerad liberalism för att förklara hur en ny rationaliserad politisk styrning vuxit 

fram de tre senaste decennierna. Staten beskrivs här som alltmer passiv i sitt 

omhändertagande av medborgarnas välfärd. Detta har resulterat i en ökad 

responsibilisering (ansvar) av medborgaren som förväntas ta ansvar för hela sitt 

livsprojekt. När människan på detta sätt tillskrivits ett ökat ansvar för sig själv ställs 

hon inför nya moraliska krav. 

Begreppet responsibilisering hänvisar vanligen till den tidigare tolkningen av enskilt 

ansvar: disciplinering av ansvar. I linje med Foucault (1988) kan responsibilisering ses 

som en strategi för kontroll, genom vilken individen görs för att styra sig själv. Enligt 

Rose (1990) är regeringen i avancerade liberala samhällen så sker inte styrningen 

genom direkt kontroll, men håller kontrollen på avstånd och regeringen betonar också 

värderingar som självstyrning och ansvar. Genom den ökade individualisering som 

sker, är självet alltmer ett gör-det-själv-projekt och samtidigt är individen alltmer 

beroende av institutioner och därmed utsatta för institutionellt genererade risker. 

Hanteringen av dessa risker är uppbyggd som individens ansvar. En utveckling av 

individualisering och ansvarsfrågor (responsibilisering) är att göra politiken otydlig 

och hur begreppet individuellt ansvar kan tolkas på olika sätt, ibland även inom 

samma lag eller politik. I stället för att se ansvarsfullhet som en övergripande trend är 

det nödvändigt att titta på hur enskilt ansvar fungerar på olika sätt, som på specifika 

platser och i olika diskurser, i denna uppsats avser det intervjupersonernas 

berättelser. 

Individen ska alltså ta ansvar för sin säkerhet och agera, det är inom diskurserna det 

finns en föreställning om och normer kring hur individen ska förbereda sig. Inom 
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dessa diskurser finne en föreställning om och normer kring att individen ska bete sig 

just på det här sättet. Governmentality avser social reglering och kontroll (Lupton, 

2013), baserat på attityd till vad som ska kontrolleras, både individer och saker. Detta 

ger en förståelse för verkligheten av hur subjekt skapar och skapas samt hur det 

påverkar individerna hur de själva positionerar sig och hur det påverkar individens 

vardag. 

En kritik till governmentality är att den har fokus på ritningarna för regeringen, 

specifikationen om hur man ska leva (Zinn, 2008), och detta medför att man 

misslyckas se vad som faktiskt händer. Analyser av governmentality visar att det 

skapar ideal typer och kritikerna visar att den ignorerar subjektet och därigenom 

producerar en bild som blir verklighet (Rose, O'Malley och Valverde, 2009). Kritikerna 

visar att de forskare som antagit ett governmental perspektiv har tagit ett 

tillvägagångssätt med strategier och diskurser, och inte uppmärksammat individens 

vardag och hur de svarar (Lupton, 2013). Utifrån denna kritik utgår denna uppsats 

från att faktiskt se till individen och deras vardagsliv, hur subjektet positionerar sig 

själv i samhällssäkerhetsdiskuren och vidare inom hemberedskap. 

3.2.1 Självets teknologier 
 

Foucault (1988) börjar intressera sig om hur subjektet konstrueras sig som subjekt, där 

fokus ligger på begrepp från antikens ta hand om sig själv och känn dig själv från 

grekiska-romerska anor. Det finns olika sorters omsorg även olika själv och detta 

menar Foucault (1988) att vi har ärvt en samhällsmoral som styr det beteende vi 

utövar i gemenskap med andra människor.  

Det finns fyra stora olika typer av teknologier som utgör vårt fundament och vår 

kontext (Foucault, 1988:18) vilka är: (1) Produktionsteknologier, som tillåter oss att 

producera, transformera eller manipulera saker. (2) Teckensystem teknologier, som 

tillåter oss att använda tecken, meningar, symboler eller beteckningar. (3) Maktteknik, 

som bestämmer individens uppförande och skickar dem till vissa ändamål eller 

dominans, en objektifiering av ämnet. (4) Självteknologier som tillåter individen att på 

eget sätt eller med hjälp av andra utföra ett visst antal förändringar på sin egna kropp, 

tankar, beteenden och sätt att vara, för att omvandla sig själv för att uppnå ett visst 
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tillstånd av lycka, renhet, visdom, perfektion eller odödlighet. Det är själva 

förbindelsen mellan teknologierna två och tre, dominans av andra och av självet, som 

Foucault kallar governmentality (Foucault 1988:18). Dessa fyra teknologier innefattar 

en någon sorts förändring och fostran av individen och det utgör en viss form av 

maktutövning. Självteknologier som inverkar på individen att på eget initiativ eller 

med hjälp av andra kunna omvandla eller förbättra sin egen själ och kropp, där tankar 

och beteende omvandlas till en viss nivå av tillstånd inom visdom, lycka eller 

odödlighet (Foucault 1988:18). Subjektivitet utgör hur själva individen kan vara 

subjekt genom att konstrueras inom sina grundval som individen ser som en sanning. 

  

Makten har decentraliserats i den moderna välfärden och det betyder inte att själva 

styrningen har reducerats. Makten har tagit en ny skepnad och utrustar den enskilde 

individens förmåga med synen på frihet. Självstyrning och självförståelse är lika som 

att känna sig själv och ta hand om sig själv, vilket är sammanlänkade med varandra. I 

detta fall så är synen på sanningen att den måste ske genom lärande och själva 

inhämtandet ska mynna ut i en förståelse och utgöra en handlingsregel. 

Nikolas Rose (1999; 1996) är en som anammat Foucaults argument och idéer om 

psykologi. Som grund i Foucaults teorier om hur människan frambringat diskursiva 

objekt som styr individen inifrån, har Rose en mer djupgående teori om hur det 

moderna subjektet påverkats och influerats av psykologins diskurs. Rose (1996) menar 

att detta synsätt har gjort att vi fått en mer instrumentell syn på det egna självet och 

gjort det mer anpassningsbart. Detta har gjort att vi förvandlat människor från 

kollektiva människor till individer. Rose visar genom exempel på hur psykologin har 

frambringat begrepp både för människors inre men också deras sociala relationer, 

detta gör det möjligt att verka på sig själva. Rose (1990) benämner det som självets 

teknologi och Foucault (1988) beskriver det som självteknologier när individen själv 

styr sig själv. Genom en disciplinering av sig själv, innebär det även att individen 

följer samhällets normer. 

Rose (1990) menar att självets tekniker blev mer specifikt under den ökande 

liberaliseringen som började under 60-talet. Förr grundade man på kollektiva 

värderingar och nu mer en syn på liberalt samhälle där man har grunden i individens 
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frihet. I och med denna förändring har begreppet frihet varit i centrum för politiska 

debatter och enligt Rose (1990) så finns det en baksida med denna frihet. Det är genom 

individens val, där inkluderas identiteten och ens subjektivitet, vilket utgör det bästa 

sättet att disciplinera sig själv. Här uppmanas individen till att göra valen personliga 

för att kunna förverkliga sig själv i kontinuerligt självuppfyllande projekt. Baksidan är 

att det inte bara finns rättigheter utan även skyldigheter. Därmed kan deras 

konstruktioner av frihet som strategiskt objekt har influerats av olika diskurser genom 

tid och rum. 

  

Utifrån ovanstående perspektiv på makt och styrning blir det intressant att undersöka 

hur människor faktiskt reagerar på de styrande diskurserna som en del av deras 

vardagsliv. Det är inom diskurserna som det konstrueras en föreställning kring hur 

individen ska vara motståndskraftiga och anpassningsbara. Hushållen konstrueras 

genom diskurserna genom att inte motstå eller att ifrågasätta, eftersom valen bygger 

på individens egna fria vilja. I detta avseende konstrueras föreställningen om det 

resilienta subjekt som adaptiva, nämligen anpassningsbara inom 

katastrofriskreducering. 
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4. Metod 
I detta avsnitt förklaras vilka tillvägagångssätt som använts i studien. Avsnittet berör 

framförallt insamling av empirin och bearbetning av densamma samt etiska riktlinjer. 

Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion över aspekter som fått konsekvenser för 

studien. 

4.1 Analytiska utgångspunkter 
I denna uppsats så kommer hushållens egna perspektiv på krisberedskap lyftas fram 

genom intervjupersonernas berättelser om krisberedskap som gör vissa definitioner, 

handlingar och uttryck mer eller mindre möjliga. Foucault tittade närmare på hur 

diskurserna sätter upp regler för vad som ska sägas och inte sägas. Alltså genom 

vår sociala omvärld, hur vi tala och hur vi förstår den (Jörgensen & Phillips 

2000:19-20). Det är i diskurserna vi konstruerar oss själva om subjekt och hur vi 

uppfattar vår omvärld. Denna metod har valts för att få en förståelse kring hur 

individen tillskriver sig själv sin egen krisberedskap. 

  

Diskursanalysen är inte bara en metod och en teori, utan hur man kan se på 

världen, där vårt sätt att prata om den inte är en direkt spegling av verkligheten, 

utan ständigt förändras och skapas. När vi talar om något i detta fall 

krisberedskap så reproducerar eller förändras vissa maktförhållanden och 

därmed utgör en kunskap om världen sker genom språket. Här blir det tydligt att 

relationen mellan makt och språk är väldigt central i diskursanalyser, vilket 

behandlats av bland annat Foucault. Analysmetoden som använts i denna studie är 

Foucauldiansk diskursanalys. Inom diskursanalysen så identifieras diskursen och 

implikationer för praktik, subjektivitet, maktrelationer och sociala relationer. Denna 

metod utgör verktygen för att studera det som ska undersökas och kunna ge svar på 

studiens frågeställningar. 

  

Diskurs som begrepp beskrivs på många olika sätt, en definition enligt Winther 

Jörgensen & Phillips (2000:7) är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. I denna 
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mening så är diskurs något tvingande, det skapas påståenden och berättelser som 

anger ett regelsystem för hur det möjliggör vissa sätt att tala om och förstå världen. 

Detta utgör samtidigt att vissa andra sätt omöjliggörs och utesluts ur diskursen. 

Samhällssäkerhetsdiskursen är exempel på en aktuell och stor diskurs, som innefattar 

en viss struktur som möjliggör för språket som används inom detta specifika område. 

Samhällssäkerhetsdiskursen avser det språk som kan användas för att diskutera 

samhällsfrågor och där inkluderar katastrofriskreduceringen. En diskurs i förändring 

utgör det språk där nya tillgängliga kunskapsobjekt skaps, i detta fall resiliens 

(Bergström, 2016:82). 

  

Diskursanalys är speciell då det är både är en metod och en teori (Jörgensen & Phillips 

2000:10) dock menar de på att det är möjligt att använda sig av andra perspektiv. I 

grunden behöver man acceptera att de grundläggande filosofiska premisserna för att 

kunna använda diskursanalysen som metod i en empirisk undersökning. 

Diskursanalys har som grund en socialkonstruktionistisk syn på världen (Jörgensen & 

Phillips 2000:10). Genom ett socialkonstruktivistiskt synsätt vilket innebär att 

individer skapar sin egen verklighet utifrån sina subjektiva tolkningar. 

Vidare blir detta en analys som hjälper till att medverkar till förståelse av en specifik 

diskurs förutsättningar och sammanhang, genom den konstruktion av verkligheten 

som den är del av att upprätthålla. Detta kan även innebära konsekvenserna av 

diskursen.   

2.1.1 Objektsbildning 
Inom Vetandets arkeologi inriktar sig Foucault på utsagan, här fokuserar han på att 

studera redan sagda utsagor på den diskursiva nivån. Vilket innebär att han 

undersökte hur utsagorna underkastade sig vissa regler, vilket ger upphov till vad 

som produceras och hur detta ska ske. Foucault (2002:49) menar att man behöver titta 

på hur själva diskursens utsagor och uppbyggnad för att kunna studera hur objekt 

bildas. Det är av vikt att undersöka hur dessa objekt bildas i diskursen, för det 

synliggör själva handlingsutrymmet för vad som är möjligt inom diskursen där 

objektet skapas (Foucault, 2002:58). Det handlar om hur objekten får uppträda, hur de 

begränsas och analyseras. I denna uppsats är inte avsikten att studera hur något blir 
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ett objekt, men det är ändå relevant att nämna vad som sägs och hur dessa utsagor 

bildar vissa objekt. Vidare blir det intressant att presentera hur individen positionerar 

sig och vad som inte sägs i utformningen av objektet hemberedskap i form av 

kunskapsobjekt. I bakgrunden (Se avsnitt 2) presenteras på vilket sätt görs hushållen 

ansvariga och krisförberedda i olika policydokument. Hur medborgaren ansvarig 

görs för sin egen krisberedskap i olika policydokument. Med bakgrund i detta 

undersöka hur intervjupersonerna positionerar sig själva som ansvariga och 

krisförberedda medborgarna i sina egna berättelser om krisberedskap. Fokus i 

diskursanalysen är att förstå hur verkligheten skapas och inte på hur den ser ut. Det 

utgör att en förståelse va att verkligheten och kunskapen blir meningsfulla genom 

språket. 

2.1.2 Subjektspositioner 
Förståelsen av verkligheten menar Foucault bygger på hur subjekt skapas. Där av blir 

det intressant att studera vilka praktiker som kunskap förmedlas och får legitimitet 

(Foucault, 2002: 64). Foucault menar att det är genom framförandet som kunskap blir 

giltigt och därmed utövar makt. Makten kommer sedan till uttryck i de subjekt 

diskursen ger uttryck för. Det sätt som människan ser på sig själv, är ett resultat av en 

subjektioneringsprocess satt i relation till rådande sanningar och kunskaper. 

Subjektets egenskaper är inte på förhand givet, subjektet innehar inte en given 

identitet utan försätts i bestämda positioner utav diskurserna. Utifrån Foucaults syn är 

det alltså inte intressant att titta på vem som säger något utan varifrån det kommer. 

För det är i diskursens ordning som sätter spelreglerna för individens 

handlingsutrymme inom själva diskursen. Vidare så är det själva läran om något som 

styr men även utifrån de talande subjekten så ifrågasätts läran och de som inte följer 

(Foucault, 1993: 26). De som blir talande subjekt i en diskurs, följer alltså reglerna för 

dess uppbyggnad. I studien betyder det att de aktörer som de talas om, som 

individen, hushåll, krisförberedd och ansvarstagande, ständigt konstrueras när någon 

talar om dem. De ”finns” inte som objektiva subjekt som man kan relatera till, utan 

vad de är, hur de positioneras, vilka egenskaper som knyts till dem, konstrueras 

ständigt åter och åter igen. 
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4.2 Genomförandet av intervjuer 
Den valda metoden för insamlandet av empirin är genom intervjuer, då ett särskilt 

fokus riktas på att få fram det subjektiva i berättelserna. Med utgångspunkt i 

hushållens berättelser och deras biografier som kommer ligger till grund för analysen. 

Valet att basera analysen på intervjuer istället för dokument kring säkerhetsdiskursen, 

bygger detta på att Foucault menade på att det inte går att generalisera själva 

maktförhållanden i förväg, utan att det ska studeras lokalt (Foucault, 2002:103). 

  

Inom ramen för denna studie har totalt tio hushåll intervjuats, sammanlagt 17 

intervjupersoner. Innan utförandet av intervjuerna fick intervjupersonerna 

information om själva studien och hur resultatet i studien kommer användas. Vidare 

gavs även information om samtycke och ett informationsblad (se Bilaga två och tre). 

Varje intervjutillfälle har varat mellan 30–50 minuter långa och intervjuerna ägde rum 

i intervjupersonernas hem samt på platser som passade intervjupersonerna. 

Intervjuformen som användes i utförandet av denna studie var semistrukturerade, 

vilket betyder att en intervjuguide (se bilaga ett) utformades på förhand som ett stöd 

under intervjun med inledande frågor, sonderande frågor, direkta frågor och 

indirekta frågor (Kvale & Brinkmann 2014:151). Detta är en lämplig metod för att hålla 

ett fokus på själva ämnesområdet men genom öppna frågor. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades och skrevs ut i sin helhet. Därefter lyftes det som var av relevans 

ut till frågeställningarna. 

4.3 Urval 
Inom ramen för denna studie har en metodik som kallas snöbollsurval tillämpats för 

att kunna besvara på studien syfte. Snöbollsurval enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015:41) innebär att forskaren skapar kontakt med respondenter som är 

relevanta för undersökningen och sedan använder dessa för att få kontakt med 

ytterligare respondenter.   

Detta innebär att intervjupersonerna hittas genom sociala nätverk och organisationer, 

vidare får man tips på andra intervjupersoner när man intervjuar, det vill säga en 

person leder till en annan och så vidare. Valet av intervjupersoner till denna studie 
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utgjordes av snöbollsurval genom dels sociala medier och rekommendationer via 

bekanta. Fördel med snöbollsurval inom denna uppsats har just varit själva 

tillvägagångssättet. 

  

I denna uppsats har både parintervjuer och enskilda intervjuer genomförts. 

Nackdelen med parintervjuer är om ena intervjupersonen är mer pratsam eller mer 

dominerande än den andra intervjupersonen som kanske är mer tystlåten och detta 

kan resultera i en missvisande empiri (Thomsson, 2002:72). Inom parintervjuerna som 

har gjorts i denna uppsats har intervjupersonerna haft möjlighet att kunna svara på 

frågorna var för sig. Dock har den empirin som de gemensamt utgjort varit av vik. I 

parintervjuerna har själva dialogen som uppstod mellan intervjupersonerna, lett till en 

större förståelse till hur de positionerar sig själva i krisberedskapen. Kring enskilda 

intervjuer brukar man ofta diskutera själva intervjumetoden. Fördelen som finns med 

enskilda intervjuer är att intervjupersonens tankar, åsikter och erfarenheter ges stort 

utrymme. Det är lättare att uttrycka sig när intervjupersonen är ensam med forskaren, 

dock behöver man komma ihåg att även de enskilda åsikterna är socialt konstruerade 

och behöver inte vara mer sanna eller äkta för att de uttrycks enskilt. En nackdel är att 

intervjupersonen kan styras av forskaren och svara utifrån det svar hen tror forskaren 

förväntar sig. Vilket gäller i både enskilda intervjuer och gruppintervjuer, dock kan 

detta bli mer tydligt i den enskilda intervjun. I parintervjuer så blir det en annan 

maktposition gentemot intervjuaren för att de är två eller flera, vilket ses som positivt 

eftersom inte forskaren kan styra intervjupersonens svar (Thomsson, 2002:71). 

Genomförande av både parintervjuer och enskilda intervjuer har varit av vikt då 

begreppet hushåll i denna uppsats har varit att ett hushåll behöver inte nödvändigtvis 

består av flera individer utan kan även inkluderar ensamstående. 

  

För att kunna svara på studiens syfte har tio hushållsintervjuer genomförts och 

sammanlagt empiri från 17 intervjupersoner. I denna studie har hushåll ett till fem, 

det vill säga totalt nio intervjupersoner intervjuats av uppsatsskrivaren och empirin 

utgör ett glesbygdsperspektiv. Inom ramen för postdoc-projektet har hushåll sex till 

tio, det vill säga totalt åtta intervjupersoner intervjuats av forskaren Linda Kvarnlöf. 
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Hushållen fem till tio utgör empiri från ett storstadsperspektiv. I denna studie har 

intervjupersonerna och urvalet gjorts utifrån både hushåll på landsbygden och 

storstad gjorts, detta för att ge ett bredare perspektiv för att betona den enskildes roll 

och ansvar. Även intervjupersonernas olika bostadsformer är representerade, vilket 

ha tagits i beaktning då tidigare forskning har visat på skillnader i meningsskapandet 

utifrån olika typer av bostadsformer. Intervjupersonernas bostadsform kan tänkas ha 

betydelse för hur intervjupersonerna förhåller sig till krisberedskap. Nedanför visas 

en tabell över intervjupersonerna för att kunna få en bättre översikt och transparens 

inom studien. I tabellen visas även bostadsform och geografiskt område som har 

relevans för själva uppsatsen.  

  

Tabell 1: Datamaterial 

 

Hushåll Kön (Ålder) Yrke Bostadsform och 
geografisk placering 

Antal individer i 
hushållet 

1 (IP1) 
   (IP2) 

Man, 79 
Kvinna, 68 

Pensionär 
Distriktssköterska 

Egenägd villa, 
Jämtlands län  

2 personer  

2 (IP3) Kvinna, 31 
 

Butiksbiträde  
 

Hyresrätt,   
Jämtlands län 

2 personer  

3 (IP4) Kvinna, 27 Handläggare  Bostadsrätt, Jämtlands 
län 

1 person  

4 (IP5) 
   (IP6) 

Man, 58 
Kvinna, 57 

Butiksbiträde 
Personlig assistent 

Egenägd villa, 
Jämtlands län 

2 personer 

5 (IP7) 
   (IP8) 
   (IP9)  

Kvinna, 31 
Man, 33 
Man, 30 

Studerande 
IT-konsult 
Handläggare 

Hyresrätt,   
Jämtlands län 

3 personer 

6 (IP10) 
   (IP11) 

Kvinna, 37 
Man, 41 

Chef 
Dryckesproducent 

Hyresrätt, Stockholms 
län 

5 personer (2 
vuxna, 3 barn) 

7 (IP12) Kvinna, 56 Analytiker  Bostadsrätt, 
Stockholms län 

1 person  
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8 (IP13) 
   (IP14) 

Man, 28 
Kvinna, 28 

Markservice 
Platschef  

Villa, 
Stockholms län 

2 personer 

9 (IP15) Man, 42 Egen företagare Radhus,  
Stockholms län 

4 personer (2 
vuxna, 2 barn) 

10 (IP16) 
     (IP17) 
 

Kvinna, 48 
Man, 62 

Kriminolog 
Lärare 

Villa,  
Stockholms län  

3 personer (2 
vuxna, 1 barn) 

  

* Intervjupersoner(IP) 

4.5 Validitet och reliabilitet 
För att kunna avgöra trovärdigheten i en undersökning brukar olika modeller 

användas. Inom kvantitativa forskningsmetoder brukar begreppen validitet och 

reliabilitet användas men nämns lite kort i denna studie eftersom det är välbekanta 

och erkända. Validitet är giltigheten i studien; är det empiriska materialet relevant för 

det som avses att undersökas. Detta inkluderar både intern validitet och extern 

validitet. Reliabilitet är pålitligheten i forskningen, vilket menas att studien ska kunna 

replikeras av andra. 

  

I den kvalitativa forskningen används andra begrepp för att bedöma trovärdigheten, 

det vill säga kvaliteten i undersökningen. Det finns två alternativa kriterier för 

bedömning av kvalitativ undersökning och det är tillförlitlighet och äkthet som 

Bryman (2011:353) refererar till Lincoln och Guba (1985) (1994). De delar in 

tillförlitligheten i fyra delkriterier. 

  

Trovärdighet i undersökningen handlar om slutsatserna som dragits. Där hänsyn till de 

etiska riktlinjerna och en fråga om resultatet är riktigt och kärnfullt. Trovärdigheten 

av slutsatser kommer från stöd som tillhandahålls genom deltagarnas 

överenskommelse, analys av flera datakällor och förutsägelser baserade på relevanta 

teoretiska modeller. Trovärdighet är en motsvarighet till den interna validiteten. I 
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denna studie har vetenskapsrådets principer använts om god forskningssed (se 4.6 

Etiska riktlinjer för utförligare beskrivning). I denna studie har citat använts i stor 

utsträckning för att minska tolkningsutrymmet och öka transparensen. 

  

Överförbarhet avser om resultaten är flyttbara till andra situationer och tidpunkter 

samt stödjer generaliseringar. Överförbarhet kan jämföras med extern validitet. Denna 

studie är relativt liten och har ett begränsat urval, däremot kan resultatet vara en 

inspiration till vidare forskning inom området. 

  

Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet och det menas med att säkerställa alla 

delar i forskningsprocessen. Även om studien upprepas i samma sammanhang med 

samma deltagare skulle det bli en ny studie med tanke på den ständigt växande 

sociala världen och information som kan förändra vårt tänkande över natten. 

Transparens i denna studie är att jag som student har en förståelse till att jag är en del 

av den valda diskursen som ska undersökas. Vid utförande av en diskursanalys kan 

en god reliabilitet uppnås genom att vara noggrann vid läsningen av texten, i detta 

fall undersökningen av berättelserna. 

  

Möjlighet att styrka och konfirmera är en slags bekräftbarhet som avser objektivitet 

(neutralitet) och kontroll av forskarens bias. Inom diskursanalys är forskaren inte en 

utomstående observatör utan är med och konstruerar studieobjektet. I denna studie 

har en medvetenhet om den egna förförståelsen antagits för att kunna tillföra viss 

transparens. Denna studie inom samhällsvetenskaplig forskning kommer inte få 

någon fullständig objektivitet. 

4.6 Etiska riktlinjer 
Inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning har Vetenskapsrådet (2017) 

publicerat fyra huvudkrav för forskningsetiska principer. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

vilka beskrivs nedan. 
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Informationskravet medför att forskaren ska informera intervjupersonerna om studiens 

bakgrund och syfte samt villkoren som gäller vid medverkan i själva forskningen (se 

bilaga två). Denna studie skrivs inom ramen för ett postdoc-projekt vilket även följer 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer, allt för att skydda hushållens integritet och 

privatliv. Där av har fokus legat på att informera om postdoc-projektet samt denna 

studies syfte, vilket utgjorde att ett informationsbrev skickades till intervjupersonerna 

innan intervjun. 

  

Samtyckeskravet innefattar intervjupersonernas samtycke, att de själva har rätt att 

bestämma om sin medverkan. I denna studie har respektive intervjuperson i 

anknytning till intervjuerna skriva på ett samtyckesbrev (se bilaga tre), som visade att 

de tagit del av informationen och att de godkännande deltagande i studien. 

Intervjupersonerna har i förväg informerats om och accepterat att ljudinspelning 

kommer ske i samband med intervjun. Även har intervjupersonerna informerats om 

att både under och efter kan avbryta sitt samtycke. 

  

Konfidentialitetskravet handlar om alla personliga uppgifter att dessa ska hanteras på 

ett sätt att ingen obehörig kan ta del av informationen. Skulle uppgifter om 

intervjupersonerna behövas presenteras i studien, vilket i likhet med samtyckeskravet 

behöva intervjupersonernas samtycke för att presentera personliga uppgifter. I denna 

studie har inga namn eller personliga uppgifter använts. Intervjupersonerna har även 

informerats om att det inte kommer att framgå var det empiriska materialet samlats 

in. Det enda information som lagrats är kön, ålder och bostadsform för 

intervjupersonerna vilket kan vara svårt att identifiera av en utomstående. 

  

Nyttjandekravet innebär att den empiri som samlats in endast får användas i 

forskningssyfte, vilket medför att det inte får utlånas för kommersiellt bruk. I denna 

studie har intervjupersonerna informerats om detta samt att denna studie är endast 

för samhällsvetenskaplig forskning. Studien uppnår inte någon specifik ”sanning” 
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utan mer en insikt i hur hushållen själva uppfattar krisberedskap och sitt eget 

agerande. 

4.7 Metoddiskussion 
En svårighet kring diskursanalys är att resultatet och analysen inte står utanför 

diskursen. Detta leder till en balansgång mellan själva arbetet och det som ska 

undersökas och det innebär ett problem för uppsatsskrivaren att ställa sig utanför 

diskursen och att titta på dess innehåll utifrån. Svårigheten att ställa sig främmande 

inför själva empirin är oftast att uppsatsskrivaren är en del av den egna kulturen som 

ska undersökas, där av blir det svårt att upptäcka det dolda inom diskurserna, 

eftersom självklarheter ofta ligger för nära själva uppsatsskrivaren själv. Jörgensen & 

Winther (2002:28) menar att diskursen som är socialt konstruerad hade kunnat vara 

föränderlig. För att få en transparens har en reflexivitet genom hela 

forskningsprocessen antagits, för att tydligt förstå att denna uppsats inte bara 

reproducerar utan även konstitueras. 

  

Även etiken har varit viktig i själva processen eftersom uppsatsskrivarens egna 

subjektiva tolkningar är skapande för resultatet. Här blir det viktigt att komma ihåg 

att det inte handlar om att beskriva eller avslöja vad som egentligen menas, utan att 

studera hur en diskurs konstrueras och hur föreställningar kommer ur diskurserna. 

Detta har tagits i beaktning och etiska riktlinjer, samt reflexivitet, har varit grunden 

genom hela utförandet av studien. Se Etiska riktlinjer (avsnitt 4.6) för en mer utförlig 

beskrivning av de etiska ställningstagandena gjorda i denna uppsats.  

  

För att få transparens i uppsatsen har ovanstående svårigheter kring utförande med 

diskursanalys medfört tankar kring hur resultatet ska presenteras. På grund av 

medvetenheten kring mig själv som uppsatsskrivare har jag svårt att ställa mig 

utanför den diskurs som ska analyseras. Därtill skulle mina tolkningar kunna göras 

annorlunda, varför de citat från intervjupersonerna, de som ligger till grund för själva 

tolkningen, också presenteras. Detta medför att läsaren själv kan få en möjlighet till 

egen tolkning och förståelse. 
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Det finns en kritik riktad till governmentality och det foucauldianska perspektivet där 

fokuset har legat för mycket på strategier och diskurser och inte uppmärksammat 

individens vardagsliv och deras upplevelse (Lupton 2013:141). I denna uppsats har 

intervjuer gjorts för att uppmärksamma intervjupersonernas vardag och livsvärld. 

Här harrfokus legat på hur hushållen ser på krisberedskap. Tillämpningen av 

intervjuer som insamlingsmetod för empirin har används för att kunna skildra 

intervjupersonernas berättelser kring krisberedskap och deras syn kring det egna 

ansvaret. 

  

  

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
 



42 
 

5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras den insamlade empirin och presentationen av resultatet sker i form 

av olika teman som framkommit. Vidare så kommer resultatet att analyseras utifrån det 

teoretiska ramverket och den tidigare forskningen. Intervjupersonerna (IP) presenteras som 

nummer 1 till 17. 

  

Med utgångspunkt i hur intervjupersonerna positionerar sig själva som 

krisförberedda subjekt har olika teman framkommit med koppling till det teoretiska 

ramverket och krisberedskap. Utifrån intervjupersonernas berättelser kan olika 

positioneringar skildras i förhållande till krisberedskap och till den ansvarstagande 

medborgaren där vissa centrala teman och ämnen är återkommande i respektive 

positionering. Det finns vissa utmaningar när det gäller att hitta återkommande 

mönster gällande subjektets positionerande. Då det oftast görs genom inkluderande 

och exkluderande dynamik i berättelserna och språket vilket utgör ett anspråk om 

diskursiva gränsdragningar mellan vi och dem där likheter och skillnader synliggörs 

(Foucault 2002). I denna uppsats är det intressant att titta på det som inkluderas och 

exkluderas i diskursen. Foucault (2002) beskriver även att diskurser är produktiva 

eftersom de producerar de objekt som de talar om som exempelvis i denna uppsats - 

det krisförberedda och ansvarstagande subjektet. Det vill säga, utifrån ansatsen till att 

intervjupersonernas berättelser utgör aktiviteter, genom vilka individer och grupper i 

samhället positionerar sig men även hur de konstruerar sig själva som krisförberedda 

individer. Vidare blir positioneringar och konstruerandet av den enskildes roll och 

ansvar i krisberedskapen synlig. 

  

Tre teman urskilde sig så som centrala i analysen. Det först är hur individen tillskriver 

sig själv ansvar för hemmets krisberedskap genom att anta en form av 

responsibiliserande styrningsmentalitet. Det andra är hur individen tillskriver sig 

själv ansvaret för krisberedskap genom att positionera sig som det moraliskt 

önskvärda subjektet. Tredje temat handlar om hur intervjupersonerna tillskriver sig 

själva ansvaret för krisberedskap genom att positionera sig som det handlingskraftiga 
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subjektet. Sammantaget belyser dessa olika teman olika aspekter av hur 

intervjupersonerna positionerar sig själva som ansvarstagande och krisförberedda 

individer. 

5.1 Det egna ansvaret för samhällets bristande krisberedskap 
Ansvaret inom svensk krishantering benämns ligga hos de närmast berörda, nämligen 

den berörda kommunen som drabbas och de sektorer av samhället som är inblandade. 

Inom LSO (2003:778) beskriv att den enskilde medborgaren ska ta ansvar för att 

förebygga olyckor. Ansvaret för krishantering är att hushållen behöver ha en 

förberedande beredskap oavsett vad för olycka eller en kris som drabbar hela 

samhället. Intervjupersonerna anser att man som hushåll har ett ansvar att sköta sig 

själv och ta ansvaret för den egna krisberedskapen. Genomgående för alla 

intervjupersoner är att känna en stor ansvarskänsla. Intervjupersonernas berättelser 

nedan, ger uttryck för att man måste ta ansvar för sig själv och hushållet. Vi kan se 

hur intervjupersonerna positionerar sig som ansvarstagande medborgare med ansvar 

för att ha en hemberedskap. 

IP10: “Jo, folk måste ju börja ta ansvar för både sin egen och samhällets säkerhet.”     

IP11: “Det är klart att vi har ett eget ansvar. Det måste vi ju ha. Det kommer inte finnas 

något annat stöd att få, samhället kommer ju att kollapsa den dagen det inträffar 

något.//..//Totalt kaos! Och när det gäller det här med kriser i hemmet så är det väl det 

som är mest troligt också//...// Och skulle strömmen försvinna skulle det blir fullständigt 

kaos. Folk skulle springa ut på gatorna och yra. Elda i sina vedspisar från 1800-talet som 

inte har blivit sotade på 50 år. Kaos.” 

  

Berättelserna ovanför positionerar individen till ett ansvarstillskrivande genom en 

föreställning av det kollapsande samhället. Genom att styra valfriheten där individen 

måste ta ansvar över sin krisberedskap genom en föreställning kring samhällets 

kollaps, utgör denna responsibilisering en typ av styrningsmentalitet. Rose och Miller 

(2008) beskriver själva styrningen uppnås med hjälp av individens valfrihet och det 

utgör en taktisk styrning för att uppnå mål. Responsibiliseringen över föreställningen 

kring samhällets kollaps möjliggör för individens självstyrning. Individen behöver 
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kompensera för den så kallade bristande krisberedskapen. Det vill säga att 

intervjupersonen tillskriver sig själv genom berättelserna ett ansvar i det kollapsande 

samhället vilket i sig blir en självstyrning som arbetar mot att ha en hemberedskap. 

  

Utifrån ovanstående citat positionerar sig individen sig i relation till en föreställning 

om samhällets kollaps. Denna föreställning motiveras sedan behovet av en stärkt 

hemberedskap där ansvarstillskrivningen blir är en självstyrning. Detta framkommer i 

“samhället kommer kollapsa” (IP11) att det finns ingen hjälp att tillgå och det är 

intervjupersonernas föreställning om samhällets bristande krisberedskap. Genom 

subjektiva berättelser som är föränderliga och konstrueras samt skapar de objekt de 

talar (Foucault, 1972) om i denna uppsats är det den krisförberedde individen och 

ansvarstagande medborgaren. Vilket medför att individen inte bara skapas av 

rådande diskurser utan även är något vi gör, eftersom vi är i ständig förändring. 

Vilket även Josephs (2013) menar att de resilienta subjekten måste acceptera och vara 

adaptiva i detta system. Även Rose (1996) menar att vi fått en mer instrumentell syn 

på det egna subjektet och gjort det mer anpassningsbart genom självstyrning. 

Hushållen behöver vara anpassningsbara och det sker en responsibilisering över 

individen att vara villig att stå som ansvarig för sina handlingar. Den styrningen som 

påverkar hushållen och som finns i vardagen är den styrningen som uppstår och 

inriktar sig till att få individer att reglera sig själva utifrån den rådande normen 

nämligen självteknologier. Hushållen blir anpassningsbara inom krishantering från 

föreställningar om samhället och med subjektets egna erfarenheter. 

IP12: “Ja, nä men krasst är det väl så att det är så att man får väl tänka att tre dygn är något 

slags... det ska man väl klara av så. Men samtidigt liksom i den generella ivern att effektivisera 

och dra ner så är man ju.. medveten om hur få resurser det finns och det kan göra åtminstone mig 

lite orolig. Tre dagar tror jag inte ens vi är i närheten om det skulle hända, en vecka möjligtvis. 

Två polisbilar och en helikopter i liksom halva Sverige, mmm vad ska dom göra, en brandbil en 

sjuk ambulans. Ja, vad ska dom göra liksom. Så det tycker jag är oroväckande. Även om man 

lägger på hushållen en viss beredskap, vilket jag naturligtvis tycker man ska ha, eget ansvar 

också naturligtvis. Men så kanske man ändå ska utifrån ett nationellt perspektiv, fundera på vilka 

resurser man har. Det är klart man inte kan ha hög beredskap på allt, om krisen kommer, om man 
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nu ska ligga på en krisnivå hela tiden. Om man nu ska ha en plan B, det tror jag inte ens finns 

idag.” 

Intervjupersonens berättelse uttrycker en orolighet kring de få resurserna som finns 

inom samhället och att dessa ska fördelas på de sårbara grupperna inom samhället. 

Det går även att urskilja en ambivalens i intervjupersonens föreställning kring att 

klara sig i tre dygn samt hur få resurserna som finns inom samhället. 

IP13: ”Jag tycker man ska, att det är bra att man tar så mycket ansvar som möjligt, men då måste 

man ju också bli upplyst över vad de e du kan gör och det förväntas då. Det här är inget man 

pratar om så jättemycket. Men visst är det bra om man vet själv, medveten om vad det kan bli 

och vad som då krävs av en, det är ju jättebra. Men som sagt då måste någon tala om för oss vad 

vi ska göra.” 

Här betonar intervjupersonen att det finns en förväntan på myndigheterna att ta 

ansvar över att ge information och upplysa hushållen om vad och hur de ska 

förbereda sig. Det går att utläsa ett gemensamt ansvar över den samhälleliga 

krisberedskapen. Detta kan kopplas till att motivationen stärks över att ha en 

beredskap om individen upplever ett gemensamt åtagande från myndigheterna att 

det finns en rimlig motprestation (Enander, 2016:281). Utifrån en föreställning kring 

samhällets dåliga krisberedskap positionerar sig individen som ansvarstagande och 

handlingskraftig. Enander (2001:166) menar på att själva ansvaret ska vara gemensamt 

mellan myndigheter och allmänheten. Även intervjuperson fyra beskriver hur 

samhällets resurser inte är tillräckliga för att hjälpa alla inom samhället och 

föreställningen om den bristande krisberedskapen. Individen tillskriver sig själv 

ansvaret för hemmets krisberedskap genom att anta en form av responsibiliserande 

styrningsmentalitet vilket menas med ansvarstagande genom ansvarstillskrivning. 

Ansvarsförskjutningen blir på det sättet moraliserande genom myndigheternas 

uppmaningar till individen att själva ta ansvar för sin egen säkerhet (Bergström, 

2016:84). 

  

IP4: ”I dagens samhälle tror jag att samhället sätter högre press på den enskilda individen att 

kunna klara sig själv utan samhällets resurser den första tiden under en krissituation eftersom 

det inte finns tillräckligt med resurser för att kunna hjälpa alla samtidigt. Eftersom vi idag är 
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väldigt beroende av att t.ex. tekniken fungerar som den ska, behöver alla individer lära sig att 

kunna leva utan ström, datorer, mobiler, internet etc under en tid för att förstå sambandet med 

att kunna överleva med små ting och ändå få vardagen att rulla på som den ska. Jag tycker det 

är bra att pressen är lite högre en den var tidigare från samhället att varje individ ska tänka på 

sin egen säkerhet hemma.” 

  

I intervjupersonernas berättelser kan man urskilja en föreställning kring att samhällets 

resurser inte räcker till. Det finns ett antal faktorer som bidrar till att påverka vilka 

risker som träder fram i samhällsdebatten och vilka som försvinner. Subjektpositionen 

finns redan när vi träder in i handlingen, men vi bidrar till reproduktionen och 

omformuleringen av positionerna eftersom de sätter gränser för våra handlingar. 

Intervjupersonernas föreställning kring samhällets dåliga krisberedskap kan ses som 

ett handlingsutrymme för hushållen att hanterar den struktur som skapas eller ges av 

regler, språk och normer. 

Eftersom det finns en förväntning på hushållen att dom inte är så bra förberedda inför 

en kris (Asp 2015), så finns det en föreställning kring den krisförberedda medborgaren 

och då positionerar hushållen sig själva som icke-krisförberedda. Genom att hushållen 

ges frihet att själv reglera sina handlingar efter vad som förväntas av dem från 

samhället och de krav som ställs. Asps (2015:3) forskning visar på att aktörer och 

myndigheter har en låg tilltro till individens beredskap. Vidare visar även forskningen 

på att det offentliga har stor tilltro till att information och kunskap ska leda till att 

enskilda förbereder sig inför olyckor och kriser. Utifrån denna objektifiering som 

myndigheterna gör genom en föreställning om den irrationella icke-krisförberedda 

individen och en tilltro att information och kunskap ska öka förståelsen om kriser. 

Denna objektifiering är en åtgärd som innebär att man reducerar, i detta fall hushållen 

till ett passivt föremål den icke-krisförberedda individen istället för en egen agerande 

aktör. Individen tillskriver sig själv ansvaret för krisberedskap genom att positionera 

sig som ett moraliskt önskvärt subjekt. Detta kan kopplas till Rose (1999) syn på att 

regeringen i avancerade liberala samhällen inte styr genom direkt kontroll utan 

styrningen sker genom distans. Regeringen betonar också värderingar som 

självstyrning och ansvar nämligen genom att individen omvandlats till kunder och 

kan ta del av av den kunskap som experterna använder sig av. Individen blir kund 



47 
 

eller aktiv agent som transformera sig själv och positionerar sig som anpassningsbar. 

Subjektet åläggs alltså ansvaret till att uppnå sina egna intressen genom valfriheten, i 

detta fall att vara förberedd inför en krishändelse. För att effektivisera och det som 

skulle göra skillnad är när individer går ihop som grupp, där individer kan stödja 

varandra inom byn eller grannskapet höjer hela samhällets krisberedskap. En lösning 

kring detta är just genom åtgärder via samhället. Guldåkers (2009) studie kring 

stormen Gudrun visade på att grannskapet och kollektivet spelade roll, där 

landsbygden kände folk sina grannar. Genom denna frihet krävs inte bara att 

individens självstyre och företagande genom att inte ta risker, utan även bedöma och 

hantera risker samt att räkna ut hur konsekvenserna i framtiden kommer påverka det 

vardagliga livet. 

 
IP1:” Det ligger på en själv, det kan man inte lägga över på någon annan.” 

IP3: “Det är väl ganska naturligt att man har ett ansvar själv. Alltså jag tycker inte det är en 

konstig sak, att man förväntas ta det ansvaret själv.” 

  

Intervjupersonernas berättelser visar att ansvarskänslan är väldigt stor kring den egna 

hemberedskapen. Vidare kan vi se hur ansvaret ses som en naturlig del och 

föreställningen om den ansvarstagande medborgaren i ett föränderligt samhälle. 

Foucault (1993) menar att neoliberala regimer i allt större utsträckning formar 

individers sätt att leva. Det neoliberala styret kan förstås genom att intala ett ansvar 

och möjligheter hos individen med rätten till att välja. Myndigheterna betonar 

ansvaret inom styrdokument och lagar samt motivera med att rätten till 

valmöjligheten. Vidare visar även denna ansvarsförskjutning som moraliserande, då 

aktörer och individer uppmanas att själva ha ansvar för sin egen säkerhet (Bergström, 

2016). Utifrån intervjupersonernas berättelse kan vi urskilja både att språken är 

moraliskt och moraliserande. Det är moraliskt rätt att individen tar ett eget ansvar för 

sin krisberedskap, utifrån som intervjuperson tre beskriver “ förväntas ta ansvar.” 

Detta kan kopplas till att man positioneras utifrån att vara moraliskt önskvärd. Vidare 

kan vi se nedanför hur en intervjuperson beskriver att individen förväntas ha en 

beredskap utifrån prioriteringar inom samhället. 
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IP3: “För om man tänker)...(att man förväntas ha en beredskap själv, även om det kommer en 

insats, det blir ju en prioritering, i hela samhället, på turordning på vad som ska göras. Så det är 

inte konstigt att man själv har ett ansvar att hjälpa till i den situationen.”   

  

IP4: ”Alla har ett egenansvar att förberedda sig inför en kris med exempelvis torrvaror hemma 

eftersom myndigheterna inte har resurser att hjälpa alla på en gång om en kris skulle inträffa. 

Resurserna ska läggas på de som har minst möjlighet att klara sig själva om en kris skulle 

inträffa, exempelvis äldre.” 

  

Utifrån att det finns omständigheter som gör att man behöver prioritera i samhället, 

att resurserna ska fördelas på dem som är mer sårbara till exempel äldre och barn. Här 

visar intervjupersonen på att vi ska vara ansvarstagande gentemot dem vi bryr oss 

om, de sårbara grupperna som förväntas att inte kunna ta ansvar. Det visar på att man 

positionerar sig som det ansvarstagande subjektet i relation till andra sårbara grupper. 

Utifrån krisberedskapasveckan som anordnas av MSB förra våren och även nu 2018, 

promotas att hushållen behöver ta ansvar för att resurserna ska kunna riktas till de 

mer utsatta och sårbara grupperna. Asp (2015:34) menar på att sjuka, äldre och barn 

inte har samma förmåga att hantera och förbereda sig inför en krissituation och detta 

medför påfrestningar inom samhället. Därför betonar MSB att om hushållen har en 

bra medvetenhet kring att vara förberedd inför en kris, att resurserna kan riktas till de 

sårbara grupperna i samhället som inte själva kan ta ansvar. Målet med 

krisberedskapsveckan är att få individen att reflektera över möjliga åtgärder inför en 

att klara vardagen när den vänds upp och ned (MSB 2016). Vi kan se att det finns en 

styrning genom samhället, där en ny relation sammanflätas mellan den etiska och 

moraliska medborgaren samt det ansvarstagande samhället. Här fostras individen 

genom styrning men som inte administreras av staten. Vi kan se hur individen genom 

den nya styrningen, självstyrning genom beteende kring etiken i moralens anda och 

hela samhällets ansvarstagande kring individens vardagsliv och val. Det blir en 

ansvarstillskrivning gentemot de grupper som är mer sårbara. Individen positionerar 

sig som ett ansvarstagande subjekt och tillskriver sig själv ansvaret för hemmets 
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krisberedskap genom att anta en form av responsibiliserande styrningsmentalitet 

gentemot de sårbara grupperna i samhället. 

  

Denna ovanstående text ser vi att själva styrningsmentaliteten blir en del i själva 

processen inom responsibiliseringen av individen. Subjektets uppgift blir att forma sig 

själv som ansvarstagande subjekt och även individer som av olika anledningar inte är 

det, i detta fall hushåll som inte är krisförberedda inför en kris. Även individer som 

tänker i termer av krisförberedda medborgare förekommer olika styrningstekniker 

och utgör en självstyrning. Det är genom individens val som subjektivitet inkuderas 

och utgör det bästa sättet diciplinera sig själv. I konstruktionen av krisberedskap 

konstruerar hushållen även sig själva. Genom intervjupersonernas berättelser så 

framträder de positioner som är relaterade till att vara krisförberedd och den 

ansvarsfulla medborgare, vilket görs genom skapandet sitt subjekt inom 

krisberedskap. Mycket handlar om hur intervjupersonerna själva positionerar sig som 

leder till att de tilldelar sig själv och andra olika subjektpositioner, det vill säga hur de 

blir positionerade i förhållande till de konstruktioner de gör. En slags självstyrning till 

att vara den krisförberedda individen.  

  

IP4:”Jag tycker det är ett bra motto att alla har som mål att klara sig själv i 72 timmar om en 

kris skulle inträffa eftersom samhället kan ha svårt att tillgodose alla med nödvändigheter 

under en kris. Däremot tycker jag att man bör vara förberedd mer än 72 timmar eftersom en 

kris i samhället kan vara längre än så och att vi inte vet hur länge man t.ex. behöver vara 

isolerad hemma eller affärerna kan börja sälja varor igen efter att ha varit stängda under ett 

längre strömavbrott eller liknande.” 

  

Även nästa intervjuperson beskriver att det är var att vara förberedd och ta ansvar för 

att klara sig själv och tillgodose sina behov. Dock visar de materiella resurserna och 

mat förberedelser vara bra inför en kris inom hushållen. Detta visar även Kvarnlöf och 

Hedenströms (2017) resultat på att individen är bra förberedd inom de materiella 

resurserna. 
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Hur och vilka möjligheter som uttrycks för hur hushållen ska vara förberedda formar 

och positionerar individen inom ramen för den diskursiva praktiken. Detta 

ansvarstagande sker en uppdelning mellan de aktiva medborgarna och de avvikande 

grupperna. De sårbara grupperna i samhället inte kan eller har förmågan att ta ansvar 

för sin egen trygghet inom hemmet blir det att ansvaret läggs på någon annan. Vi kan 

se hur intervjupersonerna görs och gör sig själv ansvarigt för både sig själv och de 

andra. Här positionerar sig intervjupersonerna som aktiva, kapabla och 

ansvarstagande. Berättelserna formar en ansvarstagande individ som visar på att 

moralen är en grundsten och de styr sig själv mot responsibilisering genom att vara 

krisförberedd och den ansvarstagande medborgaren. 

5.2 Vi och dem i konstruktioner av det krisförberedda subjektet 
I utformandet av identiteter behöver vi något att jämföra oss mot, därför behöver man 

titta på både hur andra konstrueras men också hur vi:et (eller självet) konstrueras i 

relation till ett dem. Detta utgör en komplexitet i en gemensam dikotomi eftersom vi 

behöver samtala om andra och vilka vi är. Alltså intervjupersonerna positionerar sig 

som krisförberedda subjekt i relation till ett föreställt andre. Utifrån 

intervjupersonernas berättelser kan man urskilja ett vi och dem i skapandet av 

krisberedskap görs i form av ett beskrivande av De Andra. Utifrån 

intervjupersonernas berättelser då talar man om dem på landet och dem i storstad i 

form av skapandet av det icke förberedda subjektet. Det vill säga att det skapas en 

föreställning om det krisförberedda subjektet genom att positionera sig gentemot en 

föreställd andre. Skapande av krisberedskap blir genom relationen till hur vi talar om 

de andra. Foucault (1988) menar på att självteknologier som inverkar på individen, på 

eget bevåg eller med hjälp av andra, kan omvandla eller förbättra sin egen själ och 

kropp. Subjektet positioneras gentemot det föreställde andre. Nedanför presenteras 

intervjupersonernas egen syn på sin beredskap utifrån positionering gentemot den 

föreställda andra.  

  

IP2: “Jag tänker att bor du i en storstad så kanske det är en annan sak. Men om man utgår i 

från sig själv så är det rimlig förväntan att man ska klara sig själv/.../ Men bor man i en 

storstad, då kanske är mycket mer beroende av kommunikationer och säkerheten. Blir det 
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strömavbrott här behöver man inte känna sig rädd att det ska komma någon och plundra ens 

hem.” 

  

Från ovanstående citat urskiljs en föreställning om att i en storstad behöver man inte 

klara sig själv i förhållande till här, det vill säga landsbygden där intervjupersonen 

bor. Det finns en föreställning om att på landsbygden ska man klara sig själv och 

positionerar sig utifrån en föreställning utifrån de andra. Utifrån andra individers 

föreställningar om en själv bildar individen sin egen självbild och positionerar sig 

gentemot den andre. Vi styrs av våra föreställningar om andras föreställningar om 

oss, en föreställning om hur verkligheten bör vara. Vidare så beskriver 

intervjupersonen att en storstad är mer sårbar men även mer beroende av 

kommunikation och säkerhet. Här positionerar sig intervjupersonen kring en 

föreställning om att storstaden är mer sårbar än ute på landet. 

  

IP3: “Det känns mer som att man bor på landet, då tänker man att man är mer själv. Och i en 

storstad så är det mer folk med beredskap i närheten. Men jag vet inte om det är så man 

tänker.” 

  

Här visar intervjupersonen en föreställning kring att man är bortglömd på 

landsbygden mer ensam, men i en storstad finns det hjälp att få av fler människor 

med beredskap. Nedanför kan vi urskilja hur föreställningen kring landsbygd och 

storstad i att klara sig om en krissituation skulle uppstå. Resonemanget kring på 

landsbygden har grannarna och en gemenskap är av stor betydelse, där de kan hjälpas 

åt om det händer en krissituation. Det känns tryggt att hela byn hjälps åt. Subjektet 

består av de föreställningar som en person uttrycker om sig själv. Dessa 

föreställningar om vem man är blir till i diskursiv förhandling med någon annan. 

Subjektet som språklig aspekt är därigenom socialt skapat. 

  

IP1: ”Sen tror jag att om man bor så här klarar man sig nog lite bättre, än om man är i en tätort 

eller en stad. Så det känns ju tryggt på det viset också. Här känner man grannarna.” 
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I konstruktionen av krisberedskap så benämns olika positioneringar i vart man bor, 

både av ett visst språk om att man klarar sig bättre på landsbygden och ett visst språk 

om de som bor i en storstad. Det finns en föreställning om att individer i storstäder 

inte är lika förberedda, men även visar det på att det finns en tilltro till att beredskap 

finns i närheten inom en storstad. Individen är en produkt av upprepningar och 

iscensättningar av de föreställningar som genomsyrar samhället. Vidare beskriver en 

annan intervjuperson att det finns en uppfattning att folk inom storstäderna kommer 

ha svårare att klara sig. De har inte varit ut i landsbygden och fått erfarenhet om olika 

samhällsstörningar och därför har svårare att klara sig när det händer en kris. Här 

relaterar även intervjupersonen till en föreställning att storstadsmänniskan är mer 

krävande. 

IP12: ”Däremot så kanske, skulle jag kunna tänka mig att folk i storstäder eller som är uppvuxna 

i, och inte har haft någon kontakt med landsbygden eller glesbygden eller genom mormor och 

morfar eller att man har varit ute. Att dom skulle ha svårare att klara sig. Ja, så kan... Jag tror att 

storstadsmänniskan är mer krävande.” 

  

Vidare så kan vi se att även boendeform spelar roll i hur intervjupersonerna 

positionering inom krisberedskap. Det finns skillnad i individens bostadsform om det 

är villa eller lägenhet och om man hyr sin lägenhet eller om det är en bostadsrätt. 

Detta visar på att det finns olika aspekter som kan påverka föreställningen kring 

hemberedskapen och hur subjektet positionerar sig gentemot de andra. En forskning 

som är gjord av Guldåker (2016:196) visar på att de som hyr sin bostad har en 

benägenhet att vara mindre förberedda för inför en krissituation än de som äger sin 

bostad. 

IP11: “Det bor mycket folk. Alla bor i lägenhet. Och här bor en viss typ av folk. Jag tror inte det 

är många här som vet hur man beter sig i en kris, och då menar jag alltifrån husbränder till om 

vattnet försvinner eller liksom betydligt större grejer. Nej, det skulle bli socialt kaos här om något 

hände. Och jag vill inte vara med. Det gäller att dra härifrån så fort som möjligt.” 

  

Intervjupersonen beskriver “en viss typ av folk”, det blir väldigt tydligt att de andra 

positioneras som irrationella och icke krisförberedda. Det blir även väldigt tydligt att 
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intervjupersonen tar avstånd från dessa “typer”, och positionerar sig emot irrationella 

och icke krisförberedda andra. Vi kan se att skapandet av krisberedskap positioneras 

genom de andra, i detta fall de icke förberedda individerna. Utifrån citatet kan vi även 

se att den sociala miljön skapas i samspel mellan individer och påverkar individens 

föreställning om bostadsområdet på de boende och skapar en föreställning av 

tillhörighet eller otillhörighet. I detta fall positionerar intervjupersonen emot de 

irrationella icke förberedde individen. 

Detta kan kopplas till tidigare forskning där förberedelser skiljer sig åt och även att 

ansvaret till att förbereda sig varierar Guldåker (2009:35). Även Asp & Sjölund 

(2014:96) visar på att det skiljer sig i förberedelserna och relaterar dels till platsen men 

även omgivningen. Boendet har därigenom en betydande roll för individens 

identitetsskapande, det vill säga subjektsposition. Här blir intervjupersonernas 

positionering som självstyrande inplacerad i individens narrativ om sig själv och sin 

personlighet. Genom att positionera sig gentemot de andra så utgörs det vissa in- och 

exkuluderingar kring medvetenheten kring krisberedskap. 

Här återfinns en samhörighet till landsbygden men även bostadsområdet om hur 

individen positionerar sig gentemot de andra. Här ser vi hur intervjupersonerna, 

genom att positionera sig gentemot ett föreställt andra, positionerar sig själv som det 

krisförberedda och ansvarstagande subjektet. Individen konstrueras genom de 

aktiviteter och handlingar som individen deltar i och som får sin mening genom 

språkliga föreställningar, normer och symboler vilka kopplas till det krisberedskap. I 

språket handlar det om att identifiera vad som är normal och önskvärd. 

  

Intervjupersonernas berättelser visar på att subjektet skapas eller framträder i och 

genom diskursiv praktik. Det diskursiva producerar identiteter och positioneringar 

utifrån intervjupersonernas berättelser. Ytterligare visar berättelserna på att denna 

makt verkar inte bara på individen, utan genom denna makt skapas eller formas också 

subjektet. Foucault (2000) visade på olika sätt hur människan formar sig själv eller 

formas till subjekt, detta genom vetenskaperna, differentierande praktiker och 

subjektifiering av självet. Sammanfattningsvis visar intervjupersonerna på att de 

formas till subjekt via en tudelning som utgör en relation som uttrycks i ”Vi och 
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dem”. I detta fall utifrån landsbygd och storstad, och “en viss typ” samt om man har 

förberedelser eller inte inför en krissituation. De Andra blir på så sätt allt annat som 

inte är ”vi”, dvs. ”dem” blir resten. Utifrån detta perspektiv präglas även 

meningsskapandet kring hushållens roll och ansvarstagande i positioneringen kring 

krisberedskap. För hur ”vi”, ”dem” och ”dem andra andra” skapas och reproduceras i 

relation till varandra. 

5.3 Den motståndskraftiga individen: Resilienta subjektet 
Vidare kan vi även urskilja hur intervjupersonen talar om samhällets krisberedskap 

ska fungera, vilket bygger på att individens eller medborgarens handlingskraftig för 

sin egen krisberedskap. Utifrån intervjupersonernas berättelser så positionerar de sig 

som väl anpassade i samhället. Vilket tyder på att samhällets förväntningar och 

normer formar en bild om hur vi borde vara utifrån våra förutsättningar. 

  

I språket positionerar intervjupersonerna sig som flexibla i sitt fostrande uppdrag om 

att vara krisförberedd, vilket de fyller med innebörder som att vara medveten om när 

det krävs en mer aktiv styrning respektive när det lämpar sig att förhålla sig mer 

passiv. Det kan vi se hur intervjuperson fem beskriver genom att han fick ta bussen på 

jobbet när det varit en händelse som krävde en annan struktur i vardagen, i detta fall 

ta bussen istället för bilen. Här kan vi se att det resilienta subjektet är något man är 

inte utan något man gör, det är genom aktiviteterna och praktikerna som 

intervjupersonerna uttrycker sin handlingskraft i krisberedskap. Genom att 

intervjupersonerna anpassar sig i det förberedande stadiet och under själva 

hanteringen av en händelse samt återuppbyggnad. 

  

IP5: ”Ja det har ju hänt att jag har fått tagit bussen på jobbet. Men det går ju att lösa.” 

IP14: ”För ibland när, det börjar blåsa, när det varit dom här. Det har varit några gånger och då 

har vi börjat fyllt upp dunkar och Petflaskor, för att gradera oss.//...//Man vet ju att när det 

börjar blåsa och när dom säger på nyheterna att det kommer bli kraftiga, liksom nästan 

stormvarning. Det händer faktiskt att vi har det här, speciellt på höstarna så är det riktigt blåsigt 

här, vet inte varför. Men då börjar man liksom med varningarna att man fyller på lite då. 
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IP4:”Att vara en förberedd för mig handlar om att bunkra upp med torrvaror hemma för en 

längre period, ha ficklampa med batterier hemma, ha tillgång till brandsläckare/brandfilt, ladda 

upp med de vardagliga nödvändigheterna som tvål, schampo, tandkräm, etc för att klara mig 

under en längre tid vid strömavbrott eller liknande och det inte går att handla i affärerna.” 

Genom berättelserna ovan positionerar intervjuperson sig själv som kapabla, 

handlingskraftiga och krisförberedda subjektet. IP4 beskriver handlingskraft genom 

att ta eget initiativ till att införskaffa de materiella sakerna som behövs för att klara sig 

under en krissituation. Föreställningen om det resilienta subjektet och i detta 

avseende konstrueras det resilienta subjekt som adaptiva subjekt. Josephs (2013) 

menar att de resilienta subjekten måste acceptera och vara adaptiva inom detta 

system. Intervjupersonerna beskriver handlingskraft genom planering och 

genomförande vilket leder till en anpassningsförmåga och ett ansvarstagande. Utifrån 

citaten beskriver intervjupersonerna själva planeringen, hur de förbereder sig inför 

stormen genom att tömma upp vatten i hinkar. Intervjupersonerna upplever sig som 

handlingskraftiga och självständiga vilket medför en föreställning kring kompetens 

och kunnande. 

Vi kan se att intervjupersonerna positionerar sig som handlingskraftiga och 

krisförberedda subjektet. Individen självstyras eller tränas till handlingskraft, men 

också till en medveten om att risker finns. Detta kan kopplas till tidigare forskning där 

Enander (2016) menar att själva sambandet mellan hur risker uppfattas och att vidta 

åtgärder inte självklar. Hushållen disciplineras till att bli handlingskraftiga inom de 

neoliberala regimerna (Joseph, 2013). Genom föreställningen kring det resilienta 

subjektet som förutsätts ha en beredskap och från individens egen fria vilja att ta på 

sig ansvaret, anpassas och utvecklas inom samhällets krisberedskap. I 

konstruktionerna av individen som subjekt och genom styrning legitimerar det 

resilienta subjektet sitt agerande och sina åtgärder och positionerar sig själva i den 

diskursiva praktiken (Rose, 1999). Det handlar om metoder för att fostra och förändra 

individer till självstyrande subjekt. Vilket vi kan se att intervjupersonerna presentera 

sig själva som det resilienta subjektet utifrån att dels benämna sig som ansvarstagande 

(se avsnitt 5.1) och att det är något man är inte något man gör. Vilket vi kan se utifrån 



56 
 

konstruerandet av krisberedskap (se avsnitt 5.2), där olika praktiker utgör grunden för 

hur intervjupersonerna talar om krisberedskap och sätter reglerna för hur man får 

uppträda i diskursen. Inom diskursen kan hushållen ha flera positioner samtidigt. 

  

Denna handlingsfrihet kan bero på olika faktorer, så som de sociala och ekonomiska 

resurserna individen har. Utifrån Heidenström och Kvarnlöf (2017) och Guldåker 

(2009) framkom det att de materiella sakerna tas för givet av hushållen, vissa 

materiella saker som finns i det vardagliga livet ses inte som beredskaps saker. Vi kan 

även se att kulturella föreställningar som handlar om individens rättigheter och 

skyldigheter, den sökandes moraliska ansvar och karaktär. En viss distans kan leda till 

inslag av personliga och moraliska uppfattningar, vilket kan leda till ökade 

variationer inom den egna krisberedskapen. Genom att påverka individerna att 

förändra sitt beteende i vardagen, inte själva insikten utan att påverka beteenden som 

är rotade i faktorer inom de vardagliga praktikerna. Nedanför kan vi se hur 

intervjupersonerna visar på ett stort handlingskraft under stormen Gudrun. 

  

IP4: “vid Stormen Gudrun 2005 påverkades jag och min familj av ett längre strömavbrott på 

17 dygn. Vi blev isolerade hemma pga alla träd som låg över vägen och det tog 4 dygn innan vi 

kunde ta oss ut med bilen. Det var en speciell upplevelse att ha begränsad tillgång till vatten 

och ström under en längre tid samt inte kunna duscha, gå på toa, kolla på teve etc som man gör 

till vardags. Men tack vare att vi är vana campare och hade ett stort förråd med torrvaror 

hemma, vedspis, många ficklampor mm klarade vi oss väldigt bra ändå.” 

  

Vidare visar det på hur intervjupersonen positionerar sig i relation till hur vana 

campare man är samt beskriver sig själv och identifierar sig som en av Dem. Det 

framträder en tillhörighet och berättelsen utgör flera olika element av olika 

positioneringar. Individen positionerar sig utifrån omgivningens föreställningar och 

hur man faktiskt kommer att agera. Nedan beskriver en annan intervjuperson hur 

man har tänkt ut några medvetna förberedelser inom krisberedskap där de har packat 

en ryggsäck med saker de kan tänkas behöva inför en situation. Vidare beskriver 

intervjupersonen att även den mentala förberedelsen är viktig, att man är kapabel till 
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att hantera de situationer som uppstår och kan agera i själva situationen. Detta visar 

på att hushållens roll inom krisberedskap utgör en stor påverkan på 

samhällsdiskursen, deras föreställningar och agerande utgör grunden för hur själva 

subjektet skapas. Foucaults (2002) hävda att denna makt blir produktiv då den verkar 

i subjektiveringsprocesserna genom att den klassificerar, ordnar och fördelar 

individerna som en del i uppfyllandet av uppdraget. 

  

IP3:”Vi har tänkt på det och vi har pratat om det och sammanställt saker som vi själva tycker 

vi behöver. Men vi har förberett en ryggsäck som vi har packat ner viktiga saker såsom kläder 

och pass och lite pengar och sånt./.../ Om man vet att tex dom här stormarna ska komma, så har 

vi tappat upp vatten i förväg och sånt. För just den situationen. Att man förbereder sig när det 

är en högre risk/.../ Min första känsla har varit en ovilja, en situation jag inte vill vara i. Sen 

skulle jag acceptera situationen och gå vidare, eller tänka på hur man ska agera istället.” 

  

IP2: ”Ja vi gick ju på byhuset bland anta, låna av grannar och använde… vi gick till grannar. 

Hus som står tomt under veckorna, alltså fritidshus. Så det löste sig ju bra/.../Det är väl att man 

kan hantera situationen både psykiskt och fysiskt eller att man inte ska drabbas av panik eller 

ja… fysiskt också att man kan bli konstruktiv och inte handlingsförlamad. Den beredskapen 

tror jag att vi har/.../ Men visst har man lite förråd med kött och bär i frysen och gasol har man 

ju, gasol och spritkök.” 

  

Ovan ser vi en berättelse om hur man talar om att vara förberedd, här beskrivs de 

materiella förberedelserna och den mentala förberedelsen. De positionerar sig genom 

att vara det resilienta subjektet genom olika praktiker och visar på hur man faktiskt 

klarar sig om det skulle hända en krissituation. Även den mentala handlingskraften är 

viktig hos intervjupersonerna, här beskrivs att man inte ska bli handlingsförlamad 

utan vara kapabel till att kunna hantera situationer. För att kunna vara 

handlingskraftiga nämns det sociala som viktigt, där stöd från grannar och andra 

personer inom byn kan hjälpa och stötta. Den kollektiva beredskapen utgör en stor 

betydelse för hur man agerar och klarar av en krissituation. Denna gruppaspekt utgör 

en positiv effekt på anpassningen till påfrestningar och det finns två viktiga faktorer 

det är tillit och sammanhållning. Intervjupersonerna visar på att vara 
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motståndskraftiga individer genom att vara starka individer som vet värdet av socialt 

stöd och kan omge sig själva familjemedlemmar och vänner. Detta kan även kopplas 

till ansvarstillskrivningen gentemot dem vi bryr oss om. Genom att positionera sig 

som anpassningsbara och ansvarstagande gentemot sina nära och kära blir vi det 

resilienta subjektet. Intervjuperson två nämner även att de har ett förråd med både 

mat och andra materiella saker som är bra att ha inför en krissituation. Det 

framkommer tydligt att intervjupersonerna genom att positionera sig som det 

kapabla, handlingskraftiga och krisförberedda subjektet utgör det motståndskraftiga 

subjektet. Det resilienta subjektet skapas och omskapas vilket påverkar hushållens 

hemberedskap.  

IP11:”Däremot har jag tänkt mycket på hur vi ska ta oss härifrån om det skulle hända något. 

Planen är ju att jag tar bilen och barnen och så får IP10 komma efter”. 

Synen på krisberedskap varierar utifrån vad hushållens föreställningar kring vad en 

krissituation är, dock visar intervjupersonen på handlingskraft genom att vara 

förberedd och kapabla till att kunna ta sig därifrån om det skulle inträffa något. 

Intervjupersonen beskriver att man har en plan och är mentalt förberedd om det 

skulle hända något. Intervjupersonernas berättelse beskriver den motståndskraftiga 

individen är driven av antingen intern eller extern motivation och 

handlingsorienterade om det skulle uppstå en krissituation. 

 

5.4 Sammanfattning 

Ur resultatet och analysen framträder en bild av hur intervjupersonerna positioneras 

sig själva i diskursen krisberedskap. I konstruktionen av den förberedda individen 

och genom styrningsprocessen konstruerar samtidigt hushållen sig själva. Vi kan se 

genom subjektbeskrivningarna att individen styrs av vissa ramar och diskurser. Man 

positionerar sig genom att förhandla, upprätthålla eller förklara olika föreställningar 

om krisberedskap. 

Intervjupersonernas berättelser har visat på olika aspekter av hur intervjupersonerna 

positionerar sig själva som ansvarstagande och krisförberedda individer. 
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Sammantaget belyser dessa teman hur hushållen konstruerar sig själva genom att 

betona den enskildes roll och ansvar inom samhällssäkerhetsdiskursen. Utifrån 

subjektets egna självstyrning kommer vissa faktorer att synliggöras det vill säga hur 

krisberedskap konstrueras och konstruerar hushållen till att vara resilienta subjekt i en 

föränderlig värld. 

  

Resultatet visar att intervjupersonerna tillskriver sig själv ansvaret för hemmets 

krisberedskap genom att anta en form av responsibiliserande styrningsmentalitet. 

Hushållen visar att de utifrån föreställningen av samhällets bristande beredskap 

positionerar sig som ansvarstagande subjekt. Vidare visar resultatet att hushållen 

positionerar sig gentemot de sårbara grupperna i samhället, där en 

ansvarstillskrivning sker i form av att ta hand om de man bryr sig om och uppmanas 

ha en krisberedskap. Här blir föreställningen om den altruistiska människan som 

agerar för samhällets bästa. Samhället behöver rikta de resurser som finns tillgängliga 

mot de mest sårbara grupperna och därför bör alla enskilda individer, som har 

möjlighet, ha en krisberedskap för att underlätta ansvaret för staten. Man positionerar 

sig själv som ett ansvarstagande subjekt i relation till samhällets bristande 

krisberedskap.   

  

Individens egna föreställningar, och även andras, styra väldigt mycket, exempelvis 

när det gäller att positionera sig själv eller att bli positionerad av omgivningen. 

Positioneringen kan därför vara en väsentlig del när individer konstruerar sitt subjekt. 

Hushållens konstruerande av de andra, en föreställning kring att vara krisförberedd 

och icke-krisförberedd där subjektet positionerar sig så som önskvärt gentemot de 

andra. Detta subjekt formas av de själva samtidigt som omgivningens föreställningar 

leder till någon form av positionering vilket kan resultera till att olikheter uppstår 

inom hemberedskapen. Vidare finns det en skillnad kring landsbygd och storstad, där 

föreställningen om hur krisförberedelserna ser annorlunda ut i respektive geografiskt 

område. Utifrån resultatet kan vi se att individen tillskriver sig själv ansvaret för 

krisberedskap genom att positionera sig som det moraliskt önskvärda subjektet, 
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eftersom hushållen konstruerar ett vi och dem och positionerar sig själva i denna 

dikotomisering kring krisberedskap.   

  

Berättelserna visar även på att intervjupersonerna tillskriver sig själva krisberedskap 

genom att positionera sig som det handlingskraftiga subjektet. Vidare resultatet på att 

det resilienta subjekt är något vi gör, intervjupersonerna visar på handlingskraft, 

kapabla och krisförberedda. Hushållen besitter en adaptiv förmåga, att anpassa sig i 

det förberedande stadiet och under själva hanteringen av en händelse samt 

återuppbyggnad. Deras handlingar och utsagor som dels är materiella, dels sociala 

blir investeringar i deras subjektpositioner, vilket förenas med hushållens subjekt. De 

har investerat i subjektpositioner där de uppfattar sig själva som handlingskraftiga, 

kompetenta och i full kraft av att vara anpassningsbara. Det resilienta subjektet kan 

konstrueras och förändras, resultat visar på att skapande av det resilienta subjektet 

görs i form av dels föreställningen av det kapabla, handlingskraftiga och 

krisförberedda subjektet. 
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6. Diskussion 
Här diskuteras resultatet för att ge en djupgående förståelse för att på så sätt besvara 

frågeställningarna. Utifrån intervjusvar och analys kopplas resultatet till tidigare forskning, 

samhällsrelevans och även förslag till vidare forskning. 

  

Syftet med studien var att undersöka hur enskilda individer positionerar sig själva i 

diskurser om hemberedskap. Detta studerades genom intervjuer med hushåll där 

bland annat ansvaret för hemmets krisberedskap diskuterades. Målet var att få en 

ökad förståelse kring meningsskapandet av hemberedskap utifrån hur hushållen 

själva positionerar sig i diskursen om krisberedskap. Utgångspunkten var hur 

intervjupersonerna positionerar sig själva som krisförberedda subjekt. 

Intervjupersonernas berättelser har visat olika aspekter av hur intervjupersonerna 

positionerar sig själva som ansvarstagande och krisförberedda individer. De olika 

aspekterna av hur presenteras i styckena nedan och diskuteras var för sig med 

anknytning till uppsatsen syfte och frågeställningar. 

6.1 Genom att positionera sig själv som ett ansvarstagande 
subjekt i relation till samhällets bristande krisberedskap 
En av frågeställningarna lyder Vilka subjektspositioner blir möjliga i intervjupersonernas 

egna berättelser om krisberedskap? och går in mer på djupet i vilka positioner som kan 

påverka hushållens perspektiv på hemberedskap. Utifrån intervjupersonernas 

berättelser framkommer det att de positionerar sig själva som ett ansvarstagande 

subjekt i relation till samhällets bristande krisberedskap. Där sker alltså en 

självstyrning via ett ansvarstillskrivande genom synen på en bristande samhällelig 

krisberedskap. 

  

Intervjupersonerna visar detta genom att positionera sig själva gentemot de sårbara 

grupperna i samhället. Responsibiliseringen kan ses som en disciplinering av ansvar. 

Styrningspraktiker betonar individens ansvar (Joseph, 2013) genom att individen själv 

tar sitt ansvar och kontrollerar sitt eget agerande. Även Foucault (1988) menar att 

själva responsibiliseringen kan ses som en strategi för kontroll. Synen på verkligheten 
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är uppbyggd av individers vinklade föreställningar som på samma gång är kollektiva 

eftersom de bygger sina föreställningar tillsammans. 

  

Utifrån resultatet kan vi se att hushållen anser att myndigheter ska ta ett övergripande 

ansvar och hjälpa till vid krissituationer. Intervjupersonerna positionerar sig ändå 

som ansvarstagande individer gentemot den bristande krisberedskapen. Tidigare 

forskning visar att det finns ett behov av att undersöka ansvarsfrågan och vad 

aktörerna faktiskt upplever kring det egna ansvaret. Detta kan kopplas till tidigare 

forskning kring att motivationen stärks om individen upplever att åtagandet är 

gemensamt och att samhället och dess myndigheter står för engagemang och en 

rimlig motprestation (Enander 2016). Föreliggande studie bidrar till att belysa hur 

hushållen upplever ansvaret kring sin egen krisberedskap och hur detta kan ses som 

responsibilisering och självstyrning.   

  

Den informationskampanj som skickas ut inom Sverige just nu handlar om hur den 

enskilda individen kan förbereda sig inför en kris och krig. Syftet är att förmå 

människor att reflektera över och förbättra sig i enlighet med samhälleligt definierade 

mål kring en nationell krisberedskap (MSB, 2017). De propositioner och styrdokument 

som beskrivs i bakgrunden är möjliggörare för responsibilisering och kan ses som ett 

medgivande som gör det möjligt för den enskilde individen att frivilligt göra sina val 

(Rose, 1999). Detta synliggör försöken att förena olika politiska mål om den 

krisförberedde och ansvarstagande individen med alla dess individuella viljor över 

sin egen hemberedskap. Det som är det bästa för alla och det som är det bästa för 

individen - utifrån tänkandet kring vad som kan anses vara normalt och samhällets 

norm (Rose, 1999) kan ses hos intervjupersonerna och deras positionering som 

ansvarstagande subjekt i relation till samhällets bristande krisberedskap. 

  



63 
 

6.2 Genom att konstruera ett vi och dem och positionera sig själv i 
denna dikotomisering 
Den andre, eller de andra, kan inte förstås enskilt utan måste ses i förhållande till vi:et. 

I denna studie har det framkommit olika föreställningar kring de andra, vilket är 

storstad och landsbygd, men även krisförberedd och icke-krisförberedd. Resultatet är 

att individen tillskriver sig själv ansvaret för krisberedskap genom att positionera sig 

som det moraliskt önskvärda subjektet. Vidare finns det en föreställning kring 

landsbygd och storstad, där föreställningen om hur krisförberedelserna ser 

annorlunda ut i respektive geografiskt område. Tidigare forskning har även visat att 

det föreligger geografiska skillnader när det gäller hushållens krisberedskap. I 

Guldåkers (2009) och Asp & Sjölunds (2014) menar att det finns skillnader i hushållens 

beredskap om beror på om man bor på landsbygd eller i storstad. Det blir ett 

konstruerat vi och ett de, där skapandet av krisberedskap positioneras gentemot den 

andre. En del av resultatet i denna studie är att hushållen konstruerar en föreställning 

kring att vara krisförberedd och icke-krisförberedd och subjekten positionerar sig 

själva som önskvärda gentemot de andra.  

 

Även Foucault (2002) menar att varje social konstruktion av människor har sin egen 

typ av makt som alltid är föränderlig. Detta kan tolkas som att det är en situation där 

makten förändras beroende på erfarenheter, ålder och kunskap. Tidigare forskning 

visar även att hushåll och meningsskapandet kring deras hemberedskap att till 

exempel ålder och erfarenhet spelar in (Asp, 2015:34), vilket visas genom att man 

konstruerar ett vi och dem och positionerar sig själv i denna dikotomisering kring 

krisberedskap.   

6.3 Genom att positionera sig som det kapabla, handlingskraftiga 
och krisförberedda subjektet 
Resiliens utgör ett ramverk för individens och samhällets uppträdande kring 

framtidens oförutsägbara händelser, där framtiden inte bara ses som risker utan även 

det okända okända. Slutligen i uppsatsen ser vi att fostran till resilient är inte att 

disciplinera subjektet där beteendet är konstruerat genom normer och dömande av 

bra eller dåligt.  Det resilienta subjektet kan urskiljas som både som en naturlig del av 
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individen och något vi kan producera. Det resilienta subjektet kan konstrueras och 

förändras och det är något vi gör. Utifrån detta kan vi se att skapandet av det 

resilienta subjektet sker dels i form av föreställningen om de andra och samtidigt även 

en responsibilisering kring det bristande samhällets krisberedskap. I denna studie ser 

vi att intervjupersonerna tillskriver sig själva ansvaret för krisberedskap genom att 

positionera sig som det handlingskraftiga subjektet. 

  

Genom att intervjupersonerna berättar hur de rent praktiskt gör i en krissituation och 

hur de mentalt förbereder sig inför en krissituation visar de på handlingskraft och en 

vilja till att vara krisförberedda subjekt. De visar även en anpassningsförmåga genom 

att positionera sig själva som de ansvarstagande och krisförberedda subjektet utifrån 

föreställningen kring samhällets bristande krisberedskap. Det vill säga genom att 

positionera sig som det kapabla, handlingskraftiga och krisförberedda subjektet. Vi 

kan också se hur den ansvarsfulla medborgaren och föreställningen om de andra 

påverkar det resilienta subjektet. Detta menar även Rose (1999) att resiliens har fått 

legitimitet från redan existerande diskurser och att detta i sin tur visar på individens 

fria vilja. 

  

Framtiden är under konstant förändring och då måste även individen vara 

anpassningsbar, det lyfter även Rose, O’Malley & Valverde (2006:84) fram genom att 

poängtera att själva gränsen mellan de styrande och de styrda, i neoliberala regimer, 

är flexibel och anpassningsbara. Detta framgår av den flitiga och effektiva individen 

där det resilienta subjektet kliver in i samhället och detta utgör en specifik relation 

mellan sinnet, individen och samhället. Som kund i samhället kan individen använda 

samma kunskaper som experterna och de styrande, samt hävda sin rätt som 

användare i ett jämlikt samhälle, det benämner Rose (1999) som avancerad liberalism. 
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6.4 Hur positionerar hushållen sig själva i diskursen kring 
hemberedskap 
Utifrån uppsatsens syfte ska denna studie bidra med en ökad förståelse kring hur 

hushållen positionerar sig själva i diskurser om hemberedskap genom de utförda 

intervjuerna. Den första frågeställningen är Hur förhåller sig hushållen till det egna 

ansvaret för hemmets krisberedskap? och resultatet visade tydligt på att 

intervjupersonerna tillskriver sig själv ansvaret för hemmets krisberedskap genom att 

anta en form av responsibiliserande styrningsmentalitet. När man studerar hur 

hushållen positionerar sig själv inom diskursen kan det ge förståelse till hur hushållen 

skapar regler och handlingsutrymmen inom hemberedskapen. Vi kan få en förståelse 

om hushållens ansvarstagande, agerande och föreställningar som ger den formella 

maktstrukturen en stor betydelse och även hur hushållen skapar motstrategier. 

Individers föreställningar och värderingar av risk samt säkerhet kan relateras till 

deras beteende, agerande och anpassning.  

  

Det finns en viss problematik kring begreppet förmågan att ta ansvar för sin egen 

säkerhet och även andras säkerhet. Handlar förmåga om fysisk, social, ekonomisk 

eller mental förmåga eller handlar det om något annat. Det kanske handlar om olika 

förmågor samtidigt. En intressant aspekt som framkommit är just den mentala och 

social biten angående omvårdnad och ansvaret kring de sårbara grupperna inom 

samhället. Förmågan att ta ansvar över dem som inte kan ta ansvar inom 

krisberedskapen. Genom att framhäva denna del av diskussionen skulle en bättre 

förståelse kring det egna ansvaret inom kris- och hemberedskap förstås bättre då flera 

faktorer spelar in i meningsskapandet kring den egna hemberedskapen. Vad betyder 

egentligen ansvar i detta sammanhang och vad är det individen mer specifikt 

förväntas ta ansvar för? Detta är frågor att ta med sig vidare. 

6.5 Vidare forskning  
När man hör ordet kris, en omfattande översvämning, härjande skogsbränder, 

strömavbrott, It-attacker, upplopp i städer, terrorattacker eller diplomatisk konflikt, så 

är det olika händelser som på något vis påverkar samhället och individen. 
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Gemensamt för de flesta kriser är snabba förändringar och i oönskad riktning, det vill 

säga det avviker från en föreställd norm. 

Det är av stor vikt att framtida forskning inom området fortsätter och utvecklas för att 

djupare kunna beskriva och synliggöra vad som påverkar, inte bara hushållen utan på 

alla samhällsnivåer. Utifrån uppsatsen kan vi förstå att den enskilde medborgaren ses 

som en viktig del av krisberedskapen i samhället. Samtidigt förefaller dock samhällets 

krisberedskap ur ett hushållsperspektiv vara ett relativt outforskat område med stora 

kunskapsluckor och där behovet av ytterligare forskning kring hushållens relation till 

och deras syn på sin egen del i samhällets krisberedskap bör påtalas i flertalet studier 

inom området. Även kritiskt diskutera vad och vilka diskurser som kan bidra till att 

reproducera maktstrukturer i samhället. Målet är att styra genom valfriheten utifrån 

styrningsmentalitetens autonomisering och responsibilisering genom självreglering. 

Hur blir det när subjektet själv berättar? Påverkar det självregleringen? Går det i linje 

med den svenska normen? 

  

För vidare förståelse inom olika aktörers påverkan på meningsskapandet kring 

krisberedskap behövs vidare forskning kring samverkan mellan de olika aktörer, där 

fokus ligger på ansvar, förtroende och samarbete mellan olika grupper. Möjliga 

frågeställningar kan vara: Vilka förväntningar och föreställningar har olika grupper 

på och om varandra? Finns det en motsättning mellan olika uppfattningar? För vidare 

förståelse inom olika aktörers påverkan på meningsskapandet kring krisberedskap. 

  

Fortsatt forskning behövs också kring hushållens krishanteringsförmåga där ett större 

antal hushåll intervjuas och med enkätundersökningar för att fånga in andra faktorer 

som kan påverka individens förmåga eller sårbarhet inom krishantering. Även att 

göra en större studie kring storstäders hushåll förhåller sig till kriser och katastrofer, 

där en annan problematik uppstår när samhällsviktiga funktioner slås ut. Tidigare 

forskning visar på att det skiljer sig mellan landsbygd och storstäder (Asp & Sjölund, 

2014; Guldåker, 2009). 
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Utifrån ovan nämnda resultat har en styrning kring omsorg och etik uppkommit, där 

individen uppmanas att vara ansvarstagande gentemot de sårbara i samhället. Men 

vad är det som frambringar vad är en sådan omsorg? Styrningen har gått från det 

juridiska och nu till det etiska inom samhället och även det påverkar synen och 

självstyrningen kring krisberedskapen. Detta bygger på motivationen att ta hand om 

de sårbara och beroende. Etiken främjar vår förståelse av etiska beslut och ger en 

självreflexivitet, vilket gör oss till ett självstyrande önskvärt moraliskt subjekt. Denna 

diskussion kring att vi vill vara ansvariga gentemot dem vi bryr oss om, är en 

intressant fråga för framtiden inom risk- och kris ämnet och synen på krisberedskap. 
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7. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras slutsatserna från denna uppsats som utgått från syftet och 

frågeställningarna med bakgrund i resultatet, analysen och diskussionen. Vidare lyfts 

rekommendationer kring krisberedskap i detta avsnitt. 

  
Tidigare studier utifrån hushållens egna perspektiv är väldigt få och därför har ett 

hushållsperspektiv antagits i denna uppsats. Detta för att föra ett resonemang kring 

hur hushållen själva positionerar sig i samhällssäkerhetsdiskursen. Utgångspunkten 

har varit hur intervjupersonerna positionerar sig själva som krisförberedda subjekt. 

Förhoppningen är att kunna bidra med en förståelse mellan samhället och dess 

beredskap och kapacitet att hantera en storm (elsystem) och individens egna förmåga 

att hantera och klara en sådan kris. Här blir länken mellan mikro och makro blir 

tydlig. Uppsatsen bidrar med en förståelse för hur hushållen själva positionerar sig i 

krisberedskap.  

  

Det som framkommit ur resultatet är att hushållen känner och upplever ett stort 

ansvar för den egna krisberedskapen. Hushållen är beredda att ta ansvar vilket även 

kan lyfta diskussionen kring ansvar och agerande. Intervjupersonerna tillskriver sig 

själva ansvaret för hemmets krisberedskap genom att anta en form av 

responsibiliserande styrningsmentalitet samt positionera sig som det moraliskt 

önskvärda och handlingskraftiga subjektet. Hushållen visar på att ett stort 

ansvarstagande utifrån föreställningen kring samhällets bristande krisberedskap och 

gentemot de sårbara grupperna inom samhället. Hushållen berättar om de 

krisförberedd och icke-krisförberedd där ett moraliskt önskvärt subjekt ses gentemot 

de andra. Hushållen gör sig handlingskraftiga genom att bunkra, tappa upp vatten 

och tar ansvar för sin egen hemberedskap.  

  



69 
 

Det som har visat sig i resultatet är olika aspekter av hur intervjupersonerna har 

positionerat sig i diskursen om hemberedskap. Detta genom att positionera sig själv 

som ett ansvarstagande subjekt i relation till samhällets bristande krisberedskap.  

Vidare så framkommer det ett vi och dem, där skapandet av krisberedskap är en form 

av positionering gentemot de andra. Utifrån resultatet kan vi se att individen 

tillskriver sig själv ansvaret för krisberedskap genom att positionera sig som det 

moraliskt önskvärda subjektet, eftersom hushållen konstruerar ett vi och dem och 

positionerar sig själva i denna dikotomisering kring krisberedskap. Resultatet visar 

även på att det inte konstrueras ett tydligt vi men att det finns flertalet tydliga dem, 

det vill säga de andra. 

  

Slutligen visar berättelserna på att intervjupersonerna tillskriver sig själva 

krisberedskap genom att positionera sig som det handlingskraftiga subjektet. Vilket vi 

tydligt ser från resultatet genom att intervjupersonerna positionerar sig som det 

kapabla, handlingskraftiga och krisförberedda subjektet. Slutligen utgör denna 

kunskap om hur intervjupersonerna positionerar sig själva utifrån deras egna 

berättelser om hemberedskap en djupare förståelse kring hushållens krishantering i 

vardagslivet utifrån ett hushållsperspektiv. 
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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? 
 
-Vad tänker du på när du hör ordet ”Kris”? 

Vilken typ av kris tänker du skulle kunna påverka er i vardagsliv? 
På vilket sätt? 
Hur känner du inför en sådan situation? 
 

- Hur tänker ni kring 72 timmar? Klara er själva 
-Hur innebär det för du/er att vara förberedd inför en kris? 
 
-Har du någon erfarenhet från en krissituation som påverkat er/ hem/eller familjen? 
Berätta gärna!  
 Hur upplevde ni det? 
 Hur hanterade ni den? 
 
- Vad är viktigt för er vid en krissituation?  
-Hur ser du på det egna ansvaret för krisberedskap? 

o (Vad är du ansvarig för? Varför? Vad (borde) myndigheter vara ansvariga för? 
Varför?) 
 

- Har ni förtroende för samhällets förmåga att hantera en händelse och ge nödvändigt stöd? (ex. 
långvarigt elavbrott, naturhändelse, smittsam sjukdom) (varierar det beroende på situation?) 
 på vilket sätt? Varför/varför inte? 
 
- Hur upplever ni samhällets förväntningar på dig som enskild individ vid en krissituation? 
 Vilka förväntningar rimliga att ställa på den enskilde vid en krissituation? 
 Är dom höga eller låga? 
 
- Har ni sökt information om hur man kan förbereda sig inför en kris? Vart? Varför? 
Samhällsdebatten? Tankar kring informationen?  
Avslutandefrågor 
-Finns det något ni vill tillägga som vi inte pratat om? 
 



77 
 

Bilaga 2. Informationsbrev 

Förfrågan om att medverka i 
forskningsprojektet: 
  
Postdokprojekt - Hushållsberedskap i samhällssäkerhetsdiskurser och vardagens praktiker.   
 
Bakgrund och syfte 
Den svenska krisberedskapen har de senaste åren handlat om individers och samhälleliga 

funktioners behov av elektricitet, värme och vatten. Det som har karaktäriserat vid de kriser 

som har drabbat Sverige de senaste åren har visat på att medborgarna och lokalsamhället både 

axlar ett stort ansvar men även utgör värdefulla resurser.   

 

Forskningsprojektet Hushållsberedskap i samhällssäkerhetsdiskurser och vardagens praktiker 

är ett postdokprojekt som pågår under en tvåårsperiod och finansieras av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) och drivs av forskare på Mittuniversitetet. Syftet med 

studien är att studera krisberedskap ur ett hushållsperspektiv genom att fokusera vid 

människors egna definitioner av kris och krisberedskap.   

Inom ramen för detta projekt skriver jag under vårterminen 2018 en magisteruppsats om hur 

hushåll själva positionerar sig i krisberedskap som den ansvarsfulla och förberedda 

medborgaren. Syftet med studien är att studera hur hushåll….. 

 

Hur går studien till 

Genomförandet sker genom intervjuer, där frågor kring hushållet, krisberedskap och ansvar. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Intervjuen sker i hushållet 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? 

Alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Det kommer inte vara möjligt att 

identifiera dig i studien då denna publiceras och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande.  
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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. Resultatet av studien kommer inte att kunna 

kopplas till respondenterna samt att resultatet kommer redovisas i form av vetenskapliga texter.  

  

Frågor kring studien, ta kontakt med:  

Joanna Persson, Magister student vid Mittuniversitetet  

Tlf: 073-0367450, Epost: jope1217@student.miun.se 

 

Om du har några frågor kring forskningsprojektet, ta kontakt med: 

Linda Kvarnlöf, Mittuniversitetet 

Tlf: 010-142 81 18, Epost: linda.kvarnlof@miun.se 

  

  

Med vänlig hälsning 

Linda Kvarnlöf, Lektor i sociologi  

Joanna Persson, Magister student   
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Bilaga 3. Samtyckesbrev 

Samtycke till deltagande i 

forskningsprojektet. 

  

□ Jag har fått information om projektet 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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