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Sammanfattning. Syftet med denna studie är nå fördjupad förståelse för hur individen 
förhåller sig till eget ansvar vad gäller extraordinära händelser. Här har vi valt att återknyta 
begreppet ansvar till praktiska insatser, att ta ansvar till exempel genom förebyggande 
åtgärder, samt att inkludera forskning med fokus på resiliens. Studien tar sin utgångspunkt i 
samhällsvetenskaplig riskforskning. Aspekter som då har varit särskilt relevanta att ta 
hänsyn till är betydelsen av sociala och kulturella sammanhang för hur individen förhåller 
sig till risk och tar eget ansvar för att vidta förebyggande åtgärder. Den litteraturöversikt 
som gjorts här har utgått ifrån tre analytiska steg: strategiskt urval av tidskrifter, val av 
artiklar genom strukturerade sökningar med sökord och kriterier samt analys av vald 
litteratur. Analysen visar att en stor del av forskningen återkopplar till olika stora 
naturhändelser (till exempel jordbävningar och orkaner), att sårbarhet i hög grad definierats 
utifrån den plats individen lever på och att resiliens lyfts fram i litteraturen främst på 
policynivå.  
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Introduktion 
Syftet med denna litteraturstudie är att bidra med förståelse för hur tidigare forskning 
beskriver individens eget ansvar vad gäller extraordinära händelser. Studien innebär en 
genomgång av forskning angående individens ansvar och möjligheter vid extraordinära 
händelser. Detta inkluderar redovisning, sammanfattning och beskrivning av 
forskningsläget inom området. Studien avrapporterar ett samarbete med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och återger i enlighet med detta uppdrag en analys av 
publikationer från åren 2010–2014. Trots den tid som gått sedan de artiklar som analyseras 
publicerades tills analysen presenteras här bidrar föreliggande litteraturöversikt med 
kunskap om hur indivdens ansvar för hantering av situationer relaterade till extraordinära 
händelser vilket är av relevans också idag.  

Intresset för människors förmåga och motivation till att ta ansvar för sin egen trygghet och 
säkerhet sträcker sig även bortom forskningsområdet som sådant. Civilberedskap, och det 
som har kommit att kallas för hemberedskap, står idag högt upp på den politiska 
säkerhetsagendan och årligen genomförs informationskampanjer med syfte att stärka 
människors ansvarstagande och beredskap inför olyckor och extraordinära händelser. Under 
senare hälften av 2010-talet har antalet informationskampanjer om säkerhet och 
krisberedskap riktade till allmänheten ökat kraftigt. Behovet av dessa 
informationskampanjer har motiverats utifrån skäl som extremväder och dess konsekvenser, 
nedmonterat totalförsvar samt ett allt skörare säkerhetspolitiskt läge. Oavsett 
bakomliggande skäl så syftar informationskampanjerna till att stärka människors förmåga 
att klara sig själva i händelse av kris, krig eller samhällsstörning. Föreliggande 
litteraturstudie bidrar med viktig kunskap om individens eget ansvar vid extraordinära 
händelser, kunskap som kan bidra med viktiga insikter för informationskampanjer riktade 
till allmänheten. 

Begreppet ansvar kan förstås och definieras på olika sätt. Här har vi valt att återknyta 
begreppet ansvar till praktiska insatser, att ta ansvar till exempel genom förebyggande 
åtgärder, samt att inkludera forskning med fokus på resiliens. Resiliens är ett begrepp som 
många gånger avser förmåga att motstå större kriser på samhällsnivå och att återuppbygga 
samhället efter en kris. Det används dock också i en mer allmän betydelse där det också på 
individnivå betecknar förmåga till krisberedskap, vilket således fokuserats här. Utifrån 
studiens syfte och det uppdrag från MSB som ligger till grund för föreliggande 
litteraturstudie kommer rapporten att behandla följande teman: 

• Den enskilde. Vilka urval, kategoriseringar och förhållningssätt karaktäriserar 
forskning inom området vad gäller vem som ses som ”individen” och hur kan detta 
förstås? 
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• Extraordinära händelser. Vilka extraordinära händelser lyfts fram då individens 
ansvar och möjligheter vid extraordinära händelser beforskas och vad innebär det? 
Inom vilka geografiska miljöer har tidigare forskning genomförts inom detta 
specifika område och vilken betydelse har det för ett svenskt sammanhang? 

• Vetenskapliga perspektiv. Vilka vetenskapliga perspektiv och teorier ligger till grund 
för forskning om individens ansvar vid extraordinära händelser och vad innebär det 
för hur denna forskning kan förstås? Med vilka metoder har datamaterial samlats in, 
vilken typ av material analyseras och vilken typ av analyser har gjorts inom området 
och vilken betydelse har det för resultatens användbarhet och relevans? 

Analysen kommer särskilt att fokusera på hur individen förhåller sig till eget ansvar vad 
gäller extraordinära händelser. I relation till den strukturerade litteraturöversikten innebär 
detta att analysen kommer att lyfta fram teman som framstår som centrala i litteraturen och 
diskutera hur dessa kan bidra till fördjupad förståelse. 

Samhällsvetenskapliga perspektiv 
Här har vi utgått ifrån samhällsvetenskaplig riskforskning. Aspekter som då har varit 
särskilt relevanta att ta hänsyn till är betydelsen av sociala och kulturella sammanhang för 
hur individen förhåller sig till risk och tar eget ansvar för att förebyggande åtgärder (se till 
exempel Douglas & Wildavsky 1982, Lupton 1999, Lupton & Tulloch 2002, Tulloch & Lupton 
2003). Forskning som särskilt fokuserar sociala och kulturella sammanhang vad gäller hur 
individen förhåller sig till risk utgår ifrån att våra uppfattningar om risker kan ha att göra 
med vilket sammanhang vi befinner oss i (se till exempel Boholm 1998, Lupton 1999). Detta 
innebär att man fokuserar på hur människor upplever risker och i interaktion med varandra 
skapar gemensamma föreställningar om risk (Lupton 1999, Tulloch & Lupton 2003).  

I föreliggande rapport fokuseras den enskildes ansvar i relation till extraordinära händelser, 
ett begrepp utan entydig vetenskaplig definition. I ett svenskt sammanhang kan 
utgångspunkten tas i lagtext i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Där definieras extraordinära 
händelser som ”en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig risk i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting” (Lag 2006:544, 4§). I litteraturen 
används främst andra begrepp som risk, kris och katastrof. Inom den samhällsvetenskapliga 
riskforskningen definieras begreppet risk generellt till möjligheten att någonting ska hända, 
på kort eller lång sikt, vilket kan leda till negativa konsekvenser för någonting som 
gemensamt uppfattas som värdefullt. Mer konkret kan risk definieras så här: ”uncertainty 
about severity of the concequences (or outcomes) of an activity with respect to something 
that humans value” (Aven & Renn 2009:1) vilket tydligt känns igen i beskrivningen av 
begreppet extraordinära händelser.  
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Här fokuserar vi på den enskilde individens perspektiv på ansvar i relation till extraordinära 
händelser. Nyligen har forskare vid Nationellt centrum för krishanteringsstudier 
(CRISMART) undersökt ansvarsfrågan i stället med utgångspunkt i det offentligas 
perspektiv (se Asp & Sjölund 2014). Asp och Sjölund hade i sin rapport till syfte att belysa 
både det offentligas syn på den enskildes ansvarstagande och enskildas faktiska agerande i 
samband med händelser. De har visat att de enskildas ansvar ofta beskrivs i generella 
ordalag, även om ansvaret blivit något tydligare under 2000-talet. Asp och Sjölund visar 
även att bilden som ges i de offentliga dokumenten är ”att enskilda inom rimliga ramar ska 
vara förberedda och kunna hantera uppkomna situationer” (2014:1).  

Metod och genomförande 
Den litteraturöversikt och analys som gjorts här har utgått från tre analytiska steg: (1) urval 
av tidskrifter, (2) val av artiklar och (3) analys av vald litteratur. Dessa steg beskrivs i 
följande avsnitt. 

Urval av tidskrifter 
Tidskrifter som publicerar forskning om risk, kris, katastrofer med utgångspunkt i 
samhällsvetenskapliga perspektiv har valts ut som grund för föreliggande litteraturöversikt. 
Sådana tidskrifter har hittats genom manuella sökningar i databaser som redovisar 
vetenskapliga publikationer. Endast sådana tidskrifter som publicerar forskning efter 
kollegial granskning (peer review) inkluderades. Mot bakgrund av detta valdes följande 
risk-, kris- och katastrofforskningstidskrifter ut för litteraturöversikten (i bokstavsordning): 

• Accident analysis and prevention 
• Disaster Prevention and management 
• Disasters 
• Health, Risk & Society 
• International Journal of Disaster Risk Reduction 
• Journal of Contingencies and Crisis Management 
• Journal of Risk Research 
• Journal of Safety Research 
• Risk Analysis 
• Risk Management 
• Safety Science 

Tidskrifter av relevans för litteraturöversikten 
Efter den strukturerade genomgången visade det sig att relevant litteratur återfanns i sex 
stycken av dessa 11 tidskrifter: Disasters; Health, Risk & Society; International Journal of 
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Disaster Risk Reduction; Journal of Contingencies and Crisis Management; Journal of Risk 
Research och Risk Analysis.  

Val av artiklar 
Inom respektive tidskrift har strukturerade sökningar gjorts med fokus på de tre 
nyckelteman som studien fokuserar på: ansvar, förebyggande åtgärder och resiliens. Endast 
vetenskapliga artiklar, granskade enligt peer review har inkluderats i 
litteraturgenomgången. 

Till stöd för de strukturerade sökningarna skapades tre mallar. Inledningsvis inkluderades 
artiklar som innehöll något av begreppen risk, crisis eller disaster. Av de artiklar som 
innehöll något av dessa ord gjordes sökningar utifrån studiens tema: ansvar eller 
förebyggande eller resiliens. I det sista steget som gjordes med hjälp av sökord gjordes en 
genomgång av det återstående materialet med utgångspunkt i att artiklarna på något sätt 
skulle beröra individens ansvar. Till stöd för denna analys användes specifierade kriterier. 
Valda exkluderingskriterier innebar att litteratur som fokuserade på organisations- 
myndighets- eller policynivå; utbildning, risk- eller kriskommunikation eller vardagsolyckor 
har exkluderats ur sökningarna. Alla sökningar har gjorts i artiklar publicerade 2010–2014 
och nyckelord söktes i artiklarnas abstract.  

Redovisning av strukturerade sökningar 
Sökningarna i respektive tidskrift har lagts upp med sökord, enligt följande: 

Förebyggande. (risk OR crisis OR disaster) AND (preparedness OR prevention OR 
preventive OR risk reduction OR management) AND (household OR community OR citizen 
OR public OR individual OR personal) 

Ansvar. (risk OR crisis OR disaster) AND (responsibility OR duty OR liability OR public 
participation) AND (household OR community OR citizen OR public OR individual OR 
personal) 

Resiliens. (risk OR crisis OR disaster) AND (resilience OR safety OR protection OR security) 
AND (household OR community OR citizen OR public OR individual OR personal) 

Kvalitativ bedömning 
Som bilaga till rapporten finns en översikt över processen av urval för artiklar, relevanta för 
studien (se bilaga 1). Totalt antal träffar redovisas där inom respektive tema, för var och en av 
tidskrifterna enligt följande: (1) antal artiklar i tidskriften som har att göra med extraordinära 
händelser, (2) antal artiklar som därtill har ett individperspektiv och (3) antal av dessa 
artiklar som bedöms som relevanta för studiens syfte, efter läsning av abstract och 
bedömning utifrån specifika kriterier. Vissa artiklar inkluderas i flera olika teman då dessa 
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på ett naturligt sätt i viss mån överlappar. Totalt gav dessa strukturerade sökningar en 
fördjupad analys av 34 olika vetenskapliga artiklar som alla på ett tydligt sätt svarade mot 
studiens syfte att bidra med fördjupad förståelse för hur individen förhåller sig till eget 
ansvar vad gäller extraordinära händelser (se referenslista, bilaga 2). 

Analysmetod 
Efter genomgången av relevant litteratur, vilket i sig är att se som en viktig del av den analys 
som ligger till grund för resultat i föreliggande studie, genomfördes en tematisk 
innehållsanalys. 

De valda artiklarna (bilaga 2) lästes igenom för att få en känsla av vad de handlade om. 
Därefter lästes respektive artikel med utgångspunkt i studiens syfte. Denna analysprocess 
kan beskrivas som ett samtal där vi som forskare ”ställde frågor” till de artiklar vi läste. Den 
viktigaste frågan som ställdes till materialet var följande: Hur svarar artikeln på 
forskningsfrågan – hur förhåller sig individen till eget ansvar vad gäller extraordinära 
händelser? Denna övergripande och öppna fråga inkluderade också nyckelord för respektive 
artikel där vi frågade hur materialet kan beskrivas i relation till syftet i föreliggande studie 
och vilka teman som kan bidra till fördjupad kunskap om hur individen förhåller sig till eget 
ansvar vid extraordinära händelser. 

Förutom den mer övergripande läsningen med det öppna ”samtalet” om hur respektive 
artikel kunde hjälpa oss att förstå detta område ställdes också frågor till materialet med 
utgångspunkt i de olika temana. Detta innebär att ”samtalet” kom att beröra synen på 
individens ansvar och förebyggande åtgärder; hur individiden och/eller individnivån 
behandlas i litteraturen; vilka extraordinära händelser som lyfts fram och var (geografiskt) 
dessa studerats; vilka teorier och metoder som använts till grund för analys och resultat i 
respektive artikel och utifrån vilka vetenskapliga perspektiv analyser gjorts. 

Baserat på den analytiska processen vad gäller urval av litteratur (val av tidskrift, sökningar 
baserade på förutbestämda sökord, urval efter läsning av abstract och med stöd av specifika 
kriterier och analys av materialet med hjälp av innehållsanalys) följer här genomgången av 
litteraturen.  

Resultat: litteraturens utgångspunkter och 
innehåll 
Nedan följer en beskrivning av litteraturens huvudsakliga utgångspunkter och innehåll. 
Särskilt fokuseras här vilken typ av (extraordinär) händelse som studeras samt i vilken 
kontext (t.ex. land eller värdsdel) forskningen är genomförd. Vi ger även en redogörelse för 
vilka vetenskapliga perspektiv, ämnestillhörigheter och metodologiska angreppssätt som 
förekommer i litteraturen. 
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Få studier om mindre omfattande händelser  
Litteraturgenomgången visar att de händelser som litteraturen relaterar till i hög 
utsträckning kan kategoriseras som omfattande naturkatastrofer. Det finns studier som utgår 
ifrån en allmän skrivning om naturkatastrofer, utan att definiera någon specifik risk (Alam & 
Rahman 2013; Eiser et al 2012; Tol 2014). Många studier fokuserar en specifik typ av 
naturhändelse vilken är särskilt vanligt förekommande i ett område, eller vilken det finns 
ökad risk för på en speciell plats, till exempel en ökad risk för översvämningar till följd av 
pågående höjning av havsytan (Harvatt, Petts & Chilvers 2010; Terpstra 2011).  

I materialet framstår jordbävningar (Jones, Aryal & Collins 2013; Hosseini et al 2014; 
Ainuddin, Mukhtar & Ainuddin 2014; Tekeli-Yesil et al 2010; Ainuddin, Routray & Ainuddin 
2013; Paul & Bhuiyan 2010; Wang et al 2012; Becker et al 2013; Ainuddin & Routray 2012; 
Tuohy, Stephens & Johnston 2014; Fois & Forino 2014), översvämningar (Jones, Aryal & 
Collins 2013; Harvatt, Petts & Chilvers 2010; Ferdinand et al 2012; Terpstra 2011; Hiwasaki et 
al 2014; Mavhura et al 2013) och orkaner/cykloner (Jones, Aryal & Collins 2013; Kim & Kang 
2010; Greenberg et al 2014; Hiwasaki et al 2014; Joerin et al 2012; Barrios 2014) som särskilt väl 
studerade inom ramen för det specifika fält som granskats här. En del studier berör också 
torka och skogsbränder (McNeill et al 2013; Hiwasaki et al 2014).  

Även om naturhändelser framstår som särskilt väl beforskade inom området återfinns också 
studier som relaterar till andra typer av extraordinära händelser, som krig och terrorism 
(Wood et al 2012; Boehm, Enoshm & Shamai 2010). I några fall studeras också omfattande 
trafikolyckor (Verroen, Gutterling & de Vries 2013), gifter (Feng et al 2014) och smittor 
(Mieulet & Clayes 2014).  

Även utifrån ett svenskt sammanhang är naturkatastrofer relevanta att återkoppla till också i 
termer av extraordinära händelser. Vid en översiktlig genomgång av hur kommuner i 
Sverige exemplifierar extraordinära händelser ser vi till exempel att sådant som kraftiga 
snöoväder, översvämningar, ras och nederbörd lyfts fram. Något som skiljer de händelser 
som lyfts fram i litteraturen och de som kommuner i Sverige använder som exempel är att 
kommunerna särskilt visar på betydelsen av naturhändelser i relation till avbrott i olika 
typer av samhälleliga funktioner, som exempelvis avbrott i värmeförsörjning, vatten, 
elförsörjning och telekommunikation. Den litteratur vi funnit fokuserar i stället den specifika 
naturhändelsen och berör i lägre grad vilken effekt det har för specifik samhällelig 
infrastruktur och den enskildes ansvar att förebygga problem som följer av sådana 
situationer. Tidigare forskning relaterar mer implicit till infrastrukturproblem till följd av 
olika större händelser vilket märks i hur man talar om förebyggande insatser hos 
allmänheten. Därtill är det viktigt att notera att många av de studier som inkluderas i denna 
översikt har genomförts i sådana delar av världen och/eller i lokalsamhällen av sådan 
karaktär att det endast i låg grad förekommer väl utbyggd infrastruktur.  
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Vad vi sett här är att en stor del av den forskning som inkluderats i föreliggande studie 
återkopplar till olika stora naturhändelser, till exempel jordbävningar och orkaner. Detta 
återspeglas också i var datainsamling genomförts. En stor del av det material som ligger till 
grund för den forskning som vi granskat har samlats in länder där naturkatastrofer är 
vanligt förekommande.  

Forskning genomförd i Europa har gjorts i England (Harvatt, Petts & Chilvers 2010) och 
Nederländerna (Tol 2014; Terpstra 2011) och relaterar till risker med avseende på höjd 
havsnivå och översvämningar till följd av detta. Andra studier i västvärlden har gjorts i 
särskilt utsatta områden i USA (Kim & Kang 2010; Wood et al 2012) respektive på Nya 
Zeeland (Tuohy, Stephens & Johnston 2014, Becker et al 2013). Därtill finns flera studier 
gjorda där datainsamlingen gjorts på olika tropiska öar. På Martinique och Franska Guinea 
har man studerat risk för denguefeber (Mieulet & Clayes 2014) och i Karibien har 
naturhändelser typiska för regionen studerats som översvämningar, jordbävningar och 
orkaner (Ferdinand et al 2012). De många studierna som handlar om jordbävningar 
återspeglas också geografiskt i materialet där flera studier finns gjorda i Iran (Hosseini et al 
2014), Pakistan (Ainuddin, Kumar & Ainuddin 2014; Ainuddin, Routray & Ainuddin 2013) 
och Turkiet Tekeli-Yesil et al 2010) samt i Bangladesh (Paul & Bhuiyan 2010), Nepal (Jones, 
Aryal & Collins 2013) och Kina (Wang et al 2012). 

Vad som är viktigt att komma ihåg vad gäller var tidigare studier genomförts är att mycket 
forskning har gjorts i områden med svag ekonomi där befolkningen är fattig och 
infrastrukturen utbyggd i låg utsträckning. Detta innebär att de risker med naturhändelser 
som ofta fokuseras i svenska sammanhang, nämligen effekter på infrastrukturen, har mindre 
bäring i dessa sammanhang.  

Perspektiv på individens ansvar 
De undersökta studiernas vetenskapliga perspektiv återkopplar till tidigare riskforskning 
och teorier kring risk såsom risk acceptance (Tol 2014), riskkommunikation (Verroen et al 
2013), risk och kultur (Benadusi 2014), samt riskperception (Feng et al 2014; Kim & Kang 
2010; Terpstra 2011) och i vissa fall även governance (Jones et al 2013), krishantering 
(Hosseini et al 2014) och riskhantering (Murendo et al 2011). Några av studierna fokuserar 
även på teori kring tillit (Terpstra 2011; Feng et al 2014). 

Ett återkommande teoretiskt perspektiv i de undersökta studierna är riskperception. Detta 
visar hur de deltagande individerna upplever risk i kontrast till det egna ansvaret vid 
extraordinära händelser (se till exempel Mcneill et al 2013) men de flesta av studierna 
fokuserar till stor del på det insamlade datamaterialet. De teoretiska aspekterna nämns i de 
flesta av studierna men de är förhållandevis sekundära och när de nämns är det i många fall 
i den avslutande diskussionen. Detta kan tolkas som att området kring specifikt individens 
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ansvar vid extraordinära händelser är ett förhållandevis outgrundat ämne som ännu inte 
förankrats i teoretiska resonemang.   

Vi har funnit att det återfinns ett brett spektrum av metodologiska ansatser i de för studien 
relevanta artiklarna. De undersökta studierna baseras främst på enkätundersökningar, 
djupintervjuer och till viss del observationer, men även sammanställningar av tidigare 
studier och forskningsöversikter har återfunnits. Dock bör det nämnas att stor vikt i 
studierna ligger i kvantifierbar data som samlats in via enkätstudier. I dessa fall har 
undersökningarna en betydligt högre andel respondenter gentemot de studier som fokuserar 
på intervjuer. Vissa av enkätstudierna har som komplement även utfört intervjuer med 
individer som drabbats av extraordinära händelser alternativt boende i katastrofområden 
(Ferdinand et al 2013; Alam & Rahman 2013). I allmänhet har det empiriska materialet getts 
stor tyngd då ett undersökande förhållningssätt till det studerande området framhävs i 
många fall. Ett antal av de studier där det empiriska materialet består av intervjuer har också 
en mer beskrivande karaktär (Tol 2014; Ainuddin et al 2014) där författarna beskriver och 
utvärderar sitt datamaterial och skapar implementeringar för att stärka hushållens 
krisberedskap. Enkätstudierna innehar i flera fall ett analyserande perspektiv där författarna 
teoretiserar det insamlade datamaterialet för att skapa exempelvis policys kring community 
resilience eller ramverk kring ageranden hos allmänheten vid extraordinära händelser (se till 
exempel Ainuddin & Routray 2012). 

I det undersökta materialet förefaller det sig att individens perspektiv och upplevelser kring 
katastrof och extraordinära händelser ges mest utrymme i de studier som fokuserat på 
intervjuer samt observation. Här visar materialet på mer utförliga redogörelser kring 
individens ansvar i kontrast till ett flertal av enkätstudierna vilka snarare fokuserar på 
samhällsnivå. 

Analys 
I det här avsnittet har vi valt att fokusera vid ett antal områden som framträder särskilt 
tydligt i litteraturen för att utifrån dessa föra en fördjupad diskussion. De områden som 
diskuteras här är: synen på de drabbade, betydelsen av plats, information och 
kommunikation, sociala och socioekonomiska aspekter samt synen på den enskilde. 
Analysen avslutas med en diskussion kring resiliensbegreppet och vikten av att enskilda 
individers ansvar, återhämtning och moståndskraft förstås i relation till det omgivande 
samhället och dess ansvar för samhällelig krisberedskap. 

Fokus på de drabbade 
Ett av de kriterier som användes vid urval av litteratur till föreliggande studie var att 
litteraturen på något sätt skulle ha ett individperspektiv. Det har varit vanligt i tidigare 
samhällsvetenskaplig riskforskning att man då intresserat sig för särskilt sårbara grupper. 
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Även i det material som vi analyserat här finns en sådan tendens, då särskilt knuten till 
sårbarhet i termer av att leva inom ett särskilt drabbat område. I den analyserade litteraturen 
tycks man särskilt ha intresserat sig för allmänheten inom områden som kontinuerligt 
drabbas eller riskerar att drabbas av mycket stora händelser (jordbävningar, 
översvämningar, terrorism, orkaner). Allmänhetens perspektiv återfinns också i studier av 
sådana extraordinära händelser som är mer vanligt förekommande i ett svenskt 
sammanhang. Bland dessa finns forskning som ger ett individperspektiv på skogsbränder, 
stora trafikolyckor och kritiska störningar i infrastruktur. Förutom att allmänheten definieras 
som sårbar utifrån boendemiljö och de risker som är förknippade med den specifika platsen 
utgår också flera studier ifrån en idé om att personer som lever på en viss plats också har 
särskilda kunskaper vilka är av särskilt vikt för förbättrad krisberedskap. Med denna 
utgångspunkt har ett par studier gjorts där urbefolkningar inom specifika områden studerats 
(Hiwasaki et al 2014). Vad vi ser här är att sårbarhet definieras utifrån den plats individen 
lever på, snarare än utifrån individen själv. Detta innebär att litteraturen brister med 
avseende på sådana analyser som har att göra med hur variation i krisberedskap kan 
kopplas till social stratifiering exempelvis utifrån socioekonomisk status och klass, genus 
eller andra maktperspektiv som kan synliggöras med hjälp av intersektionella perspektiv.  

Förutom studier baserade på urval av personer vilka lever i särskilt drabbade områden så 
har också andra kategoriseringar gjorts i litteraturen. Exempelvis förekommer studier där 
man gjort skillnad på organiserad respektive oorganiserad allmänhet (Jones et al 2013) och 
informerad respektive icke-informerad allmänhet (Tol 2014). Specifika grupper har också 
studerats, ett exempel på detta är en studie som fokuserar på jordbrukare. I detta fall avser 
studien också en sådan händelse som är särskilt kritisk för just jordbrukare, nämligen torka 
(Murendo et al 2011) I endast ett fall hittar vi tidigare forskning inom vald litteratur som tar 
sin utgångspunkt i ålderskategorisering. I den studie som återfinns i materialet görs en 
analys av äldres (66–86 år) beredskap inför jordbävningar Tuohy, Stephens & Johnston 2014).  

Betydelsen av plats för hur individen förhåller sig till risk och 
ansvar 
Analysen av den litteratur som ligger till grund för denna forskningsöversikt har visat att 
individen ofta studeras i termer av befolkningen inom ett särskilt drabbat område. Detta 
innebär att platsen har haft stor betydelse för hur urval har gjorts. Betydelsen av plats för hur 
individen förhåller sig till risk har tidigare lyfts fram (se till exempel Backett-Milburn & 
Harden 2004, Parkes 2007, Wall 2009a, Wall 2009b).  

Att utgå ifrån plats kan alltså ses som relevant i sammanhanget. Vad som dock är problemet 
här är att den litteratur som granskats tycks vara förhållandevis blind för andra typer av 
variationer inom allmänheten. Detta innebär att allmänheten i hög utsträckning behandlas 
som en homogen grupp i de studier som gjorts. I vissa fall görs åtskillnad mellan olika 
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grupper, men då i direkt relation till olika former av krisberedskapsinsatser. Exempel på 
detta är hur man studerat personer som valt att engagera sig i frivilliga grupper för 
krisberedskap (organiserad allmänhet) (Jones et al 2013) eller hur man tittat närmare på 
skillnader mellan personer ur allmänheten som deltagit i någon slags utbildningsprogram 
(”informerad allmänhet”) och personer vilka inte deltagit (”oinformerad allmänhet”) (Tol 
2014). I dessa fall bygger alltså intresset för variationer i befolkningen på en idé om att 
förutsättningar för krisberedskap har att göra med organisering och/eller utbildning.  

Relevant forskning visar att vad gäller ansvar hos individen gentemot det egna hemmet så 
handlar det främst om möjligheter till förebyggande åtgärder före, under och efter 
extraordinära händelser. Tidigare erfarenheter av extraordinära händelser samt upplevd oro 
och sannolikhet att åter utsättas för liknande händelser påverkar individens förebyggande 
åtgärder (McNeill et al 2013).  

Allmänhetens förebyggande åtgärder som rör det egna hemmet vid extraordinära händelser 
behandlas ur ett individperspektiv men även i förhållande till den kringliggande sociala 
kontexten och samhällets förebyggande åtgärder (se till exempel McNeill et al 2013; Kim & 
Kang 2010; Becker et al 2013). Framför allt behandlas förebyggande åtgärder hos allmänhet 
som bor i områden som tidigare drabbats av kris eller katastrof såsom skogsbränder 
(McNeill et al 2013), jordbävningar (Ainuddin et al 2014; Tuohy et al 2014), orkaner (Kim & 
Kang 2010), eller terrorism (Wood et al 2012).  

Information och kommunikation 
En viktig aspekt vad gäller individens förebyggande åtgärder gentemot det egna hemmet 
vid extraordinära händelser är möjligheten att ta del av information som kommuniceras av 
samhället (Kim & Kang 2010; Wood et al 2012). Wood et al (2012) visar att samhällets 
kommunicerande och informerande av potentiella risker samt hur de skall hanteras främjar 
hur individen vidtar förebyggande åtgärder för att skydda det egna hemmet. Forskningen 
menar att information kring själva risken inte ger samma positiva effekter som information 
baserad på möjliga åtgärder kring den aktuella risken. Spridningen av denna typ av 
information baseras dels på observerad information där individen ser och tar del av åtgärder 
som andra i samhället har tagit och därefter anammar dessa, men också mottagen 
information där man mer uttalat påvisar vilka lämpliga åtgärder som kan tas för att skydda 
det egna hemmet (Wood et al 2012).  

Vidare menar även Mcneill et al (2013) som fokuserar sin forskning på boende i områden 
som drabbats av skogsbränder i Australien att information och kommunikation är 
avgörande faktorer. De boende inom dessa områden är väl informerade av den 
australiensiska staten kring förebyggande åtgärder vid eventuell skogsbrand. Berörda 
hushåll uppmanas att antingen evakuera sitt hem eller att stanna kvar och vidta åtgärder för 
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att skydda det egna hemmet vid händelse av skogsbrand. Ansvarsfrågan blir då, i det senare 
alternativet, till stor del koncentrerat till det egna hemmet. Huruvida de olika alternativen 
leder till en positiv utgång där det egna hemmet kan räddas bygger till stor del på 
kommunikation och information kring möjliga åtgärder (McNeill et al 2013). Individens 
tolkning och meningsskapande av den tillgängliga informationen skapar tankegångar som i 
sin tur genererar potentiella möjligheter kring ansvar och förberedande åtgärder kring det 
egna hemmet (Becker et al 2013) 

Sociala och socioekonomiska aspekter 
Forskning visar att individens möjligheter kring att vidta åtgärder, före och under 
extraordinära händelser men också efter, varierar och till viss del påverkas av 
socioekonomiska aspekter (se till exempel Ainuddin et al 2013; Wang et al 2012).  Wang et al 
(2012) belyser dessa aspekter utifrån hushåll i Kina. Studien fokuserar på hushållens 
möjligheter och villighet att teckna försäkringar som ersätter förluster i hemmet vid 
extraordinära händelser. Deltagare som var bosatta i mindre välbärgade områden visade en 
lägre villighet att teckna försäkringar på grund av brist av ekonomiska resurser. Detta visar 
att socioekonomiska aspekter såsom inkomst och utbildning korrelerar med nivån av 
riskmedvetenhet, möjligheter till förebyggande åtgärder samt riskperception (se till exempel 
Ainuddin, Kumar & Ainuddin 2013; Kim & Kang 2010). Även ålder anses spela roll i graden 
av förberedande åtgärder gentemot det egna hemmet (McNeill et al 2013) Däremot visar 
Wang et al (2012) på skillnader i deltagarnas upplevelser vad gäller statens ansvar gentemot 
hushåll i katastrofdrabbade områden. Boende i mer sannolikt drabbade områden förväntade 
sig i högre grad att staten ska ta ansvar för deras förluster och vidta åtgärder som rör det 
egna hemmet och kringliggande samhälle än de boende i mindre drabbade områden. 
Resonemanget stöds av McNeill et al (2013) som i sin forskning menar att individer som till 
stor del förväntar sig att staten skall ta ansvar för att skydda hushåll vid extraordinära 
händelser och inte känner ett eget ansvar i stor utsträckning har låg nivå av egen 
förberedelse.  De individer som i stället känner ett stort eget ansvar kommer sannolikt att 
vidta förebyggande åtgärder vid händelse av framtida katastrofer. Vidare visar forskning att 
graden av tillhörighet och delaktighet till grannskapet inte påverkar individens 
förebyggande åtgärder gentemot det egna hemmet vid naturkatastrofer såsom orkaner (Kim 
& Kang 2010). Däremot menar Kim & Kang (2010) att om individen har starka band till 
grannskapet ger det positiva effekter på deltagande i aktiviteter under pågående katastrof.  

Vad gäller sociala och socioekonomiska aspekter visar analysen att forskningsområdet har 
att vinna på att i högre utsträckning visa på hur krisberedskap varierar mellan personer av 
olika kön, utifrån utbildningsnivå, i relation till ekonomi, utifrån familjeförhållanden som 
huruvida man lever tillsammans med någon partner och/eller med barn etcetera. Sådana 
studier förkommer dock i mycket låg grad inom forskningen i detta specifika 
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forskningsområde. Något som också är svagt inom området är forskning som särskilt 
problematiserar olika stratifierande strukturer i samhället, som kön, klass och etnicitet. Vad 
gäller denna typ av strukturer, och betydelsen av dessa för den enskildes ansvar vad gäller 
extraordinära händelser, framträder dock en artikel särskilt starkt, då den problematiserar 
genusstrukturer i relation till den enskildes ansvar och förebyggande insatser (se Alam & 
Raham 2013). Utöver redovisad litteratur hade forskningsområdet vunnit på mer 
sofistikerade analyser med intresse för betydelsen av olika typer av privilegier och 
maktförhållanden baserade exempelvis på socioekonomisk status och klass eller med 
genusteoretiska utgångspunkter (jämför med Butler 1999). 

Synen på den enskilde 
Ytterligare en aspekt som är relevant att ta hänsyn till vad gäller den enskilde är hur 
individen ges utrymme i materialet. I många fall har studier gjorts där datamaterial samlats 
in direkt från den enskilde, genom enkäter, intervjuer och observationer. Det är också relativt 
vanligt att forskningen återkopplar till olika typer av projekt som genomförts med deltagare 
ur allmänheten. Hur man i den litteratur som analyserats här förhåller sig till individen 
skiljer sig dock åt. I vissa fall ses allmänheten som en grupp som måste hanteras och 
undervisas där forskningen syftar till att bidra med lösningar på de problem som uppstår 
när allmänheten inte har tillräckliga förutsättningar för att göra det ”de borde” (se till 
exempel Hosseini et al 2014; Ainuddin, Uzma & Ainuddin 2014) eller där man ser det som 
problematiskt att allmänheten inte följer rekommendationer, av olika skäl (se till exempel 
Mieulet & Clayes 2014): 

While local residents were aware of the awareness-raising messages, they did 
not really follow their recommendations” (Mieulet & Clayes 2014:12).  

Slutligen finns sådana studier där individen ses som särskilt kompetent och allmänheten 
betraktas som en grupp vars erfarenheter måste tas till vara för att stärka samhällets 
krisberedskap. I många av dessa fall undersöks olika projekt vilka syftar till att organisera 
allmänheten för förbättrad krisberedskap (Tol 2014; Hosseini et al 2014). I syfte att öka 
organiseringsgraden i allmänheten har till exempel individens motivation till sådana 
aktiviteter studerats (Jones, Aryal & Collins 2013) och man har visat sådant som att när 
individen inte själv har någon direkt erfarenhet av den händelse som avses är motivationen 
mindre för att vidta egna förebyggande insatser (Harvatt, Petts & Chilvers 2010). 
Gemensamt för dessa olika studier, oavsett inriktning, att de baseras på en grundläggande 
idé om att organisering bidrar till ökad effektivitet i krisberedskap på lokal nivå (se till 
exempel Jones Aryal & Collins 2013). 

Vad vi ser här är alltså att de studier som gjorts i många fall syftat till förändring på olika 
sätt. Även när den enskilde ses som kompetens och i besittning av särskilt relevant kunskap 
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görs insatser till förändring, i första hand genom olika typer av organisering. Här menar vi 
att hur man förhåller sig till individen i tidigare forskning också säger någonting om hur 
området för krisberedskap i relation till extraordinära händelser kan förstås. Vad vi ser här 
är en tendens att individen ses som inaktiv och som ett problem som måste hanteras. Vi ser 
också med detta spår av den stora policyförändring som skett över tid där allt större ansvar 
läggs på individen för att öka samhällets resiliens (för en genomgång av ansvar/policy, se 
Asp & Sjölund, 2014).   

Den enskildes ansvar, återhämtning och motståndskraft vid 
extraordinära händelser 
I den genomgångna litteraturen studeras enskilda individers ansvar och möjligheter i 
samband med extraordinära händelser många gånger i termer av resiliens (se till exempel 
Boin & McConnell 2007; Aiunuddin & Routray 2012; Ferdinand et al 2012; Joerin et al 2012; 
Benadusi 2014) där begreppet huvudsakligen refererar till individers och samhällens 
förmåga till återhämtning efter extraordinära händelser. Till exempel har resiliens definierats 
som ”the qualities or characteristics that allow a community to survive following a collective 
trauma” (Sherrieb, Norris & Galea 2010:228). I förlängningen har resiliens även kommit att 
användas för att beskriva individers och samhällens krisberedskap, eller motståndskraft i 
mer allmän bemärkelse. I ett riskreducerande utbildningsprogram riktat till allmänheten, 
initierat av EU, beskrivs till exempel resiliens i termer av ökad medvetenhet och bättre 
beredskap (Benadusi 2014). 

Användningen av resiliensbegreppet är omfattande och förkommer inom flera discipliner så 
som statsvetenskap, sociologi, psykologi och geografi. Begreppet används också för att 
beskriva allmänhetens återhämtningsförmåga i samband med en rad olika kriser så som 
kritiska infrastrukturstörningar (Boin & McConnell 2007), orkaner (Barrios 2014), 
jordbävningar (Ainuddin & Routray 2012; Fois & Forino 2014) och översvämmningar (Joerin 
et al 2012; Mavhura et al 2013). Några studier belyser särskilt betydelsen av lokal kunskap för 
lokalsamhällets förmåga till förebyggande, hantering och återhämtning i samband med 
extraordinära händelser (Mavhura et al 2013; Hiwasaki et al 2014). Endast ett fåtal studier 
använder resiliensbegreppet för att studera individers bristande förmåga till förebyggnad 
och återhämtning (Joerin et al 2012). 

Resiliens diskuteras ofta i relation till sårbarhet, där de båda begreppen beskrivs ha ett 
dialektiskt förhållande (Ferdinand et al 2012; Ainuddin & Routray 2012; Usamah et al in 
press). Ferdinand et al. (2012) visar på hur relationen mellan sårbarhet och resiliens är 
särskilt komplex i ekonomiskt utsatta samhällen, samhällen som beskrivs som internt 
resilienta men externt sårbar. Här visar forskarna hur sårbarhet både främjar och hämmar 
resiliens, genom att ekonomiskt utsatta grupper har internt starka relationer som stärker 
deras krisberedskap, men svaga externa relationer till omgivande myndigheter och 
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organisationer vilket förstärker deras sårbarhet och skapar dåliga förutsättningar för 
krisberedskap. Att det finns ett samband mellan individers ekonomiska resurser och deras 
möjligheter till beredskap och ansvarstagande vid extraordinära händelser visar även 
Mavhura et al. (2013): 

Communities in an area with low flooding and with strong socio-economic base such 
as education and income were more likely to cope with flood impacts compared to 
those communities in areas with high and sudden flooding and weak socio-economic 
base (Mavhura et al 2013:38). 

I en annan studie visar Usamah et al (in press) hur sårbarhet inte nödvändigtvis skapar 
dåliga förutsättningar för individers motståndskraft, eftersom sårbara grupper många 
gånger har en ”inbyggd motståndskraft” som resulterat ur en syn på katastrofer som 
ständigt närvarande i vardagen samt starka sociala band så väl internt som externt till 
omgivande organisationer och myndigheter. Faktorer, eller ”kvaliteter”, som anses göra 
enskilda individer mer motståndskraftiga, beskrivs ofta vara sådana faktorer som finns i ett 
lokalsamhälle, eller inom en specifik gemenskap, redan innan det drabbas av en kris eller 
katastrof (se till exempel Norris et al 2008) och som därför även antas prägla individers eller 
lokalsamhällets förmåga till återhämtning. Forskningen kring resiliens utgår således från en 
relativt statisk syn på människor och samhällen som konstanta före, under och efter en 
extraordinär händelse. Barrios (2014) kritiserar denna typ av forskning och hävdar tvärtom 
att: 

(…) communities are not static or neatly bounded entities that remain constant 
before, during and after a disaster; rather, communities take on shape and qualities 
depending on the relationships in which they engage with government agencies and 
aid organizations before and after a disaster (Barrios 2014:329). 

För att illustrera resiliensens dynamiska karaktär och hur motståndskraft inte nödvändigtvis 
bygger vidare på redan existerande faktorer eller sociala relationer använder sig Barrios av 
exempel från två olika lokalsamhällens återhämtningsfaser efter att orkanen Mitch drabbade 
södra Honduras 1998. De båda samhällena existerade varken som sociala eller geografiska 
enheter innan orkanen utan uppstod som en effekt av det gemensamma 
återhämtningsarbetet. Denna process initierades av överlevande med hjälp av 
hjälporganisationer och lokala myndigheter. De båda lokalsamhällenas kapaciteter och 
återhämtningsförmåga tog med andra ord form först efter orkanen Mitch och präglades till 
stor del av det omgivande sociala och politiska landskapet. Barrios (2014) konstaterar också 
väsentliga skillnader i de båda samhällenas återhämtningsförmåga och förklarar dessa med 
hjälp av maktrelationerna mellan invånarna och de lokala myndigheterna, där en mer jämlik 
maktbalans tycks främja lokalsamhällets återhämtningsförmåga. 
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En stor del av resiliensforskningen innehåller implikationer och förslag till stärkt resiliens för 
individer och samhällen (Boin & McConnell 2007; Ainuddin & Routray 2012; Joerin et al. 
2012), implikationer som grundar sig i olika styrmedel som lagstiftning och policies snarare 
än i en kunskap om individers faktiska förmåga till återhämtning och beredskap. Ainuddin 
och Routray (2012) är kritiska till existerande resiliensramverk, och den starka fokuseringen 
på implementering av olika policies, som de menar är anpassade efter västvärldens 
livsvillkor och ideologier. De menar att resiliens i allra högsta grad är kontextbundet och att 
policies därför behöver anpassas efter olika kontexter, något som gör det i stort sett omöjligt 
att ”applicera” olika generaliserade ramverk. Benadusi (2014) problematiserar på ett 
liknande sätt det faktum att resiliens många gånger initieras av och bygger på offentliga 
policies och ramverk, snarare än allmänhetens kunskaper och livsvillkor, och menar därför 
att: 

”(…) it is essential to also involve the population in identifying the specific threats 
inherent in their local context and the most appropriate solutions for mitigating 
them” (Benadusi 2014:175). 

Betydelsen av omgivningen för att förstå den enskildes 
ansvarstagande och motstånd 
Barrios (2014) menar att forskningen kring resiliens hittills har studerat så väl individer som 
gemenskaper och ”samhällen” som frikopplade, eller dekontextualiserade, från sin socio-
politiska omgivning. Med hjälp av uttrycket “politically and epistemically charged 
relationships” understryker Barrios, som en kritik riktad mot tidigare resiliensforskning, att 
individers och samhällens förmåga till återhämtning till stor del präglas av deras relationer 
till ansvariga myndigheter och hjälporganisationer samt att dessa relationer äger rum i ett 
specifikt socialt och politiskt landskap. Mer specifikt så visar Barrios bland annat hur 
invånarnas agerande, i termer av återbyggande av lokalsamhället, efter orkanen Mitch 
uppstod som en reaktion mot ansvariga myndigheters bristande insatser. Boin och 
McConnell (2007) argumenterar på ett liknande sätt för att individers och hushålls ansvar för 
återhämtning aktualiseras, och spelar en avgörande roll, i situationer där samhällets 
krisberedskap av någon anledning inte räcker till. I en annan text hävdar Boin et al (2010) till 
och med att medborgares ökade ansvar är en konsekvens av nedskärningar i välfärdsstaten 
och en förutsättning för att säkra medborgares säkerhet och trygghet i relation till en alltmer 
urholkad samhällelig krishantering. Mer än en slags inneboende förmåga till återhämtning 
tycks enskilda individers resiliens präglas av er större social och politisk kontext, samt 
ansvariga myndigheters agerande eller icke-agerande.  

Allmänhetens förmåga till återhämtning efter en extraordinär händelse har också beskrivits i 
termer av motstånd mot ansvariga myndigheters, ofta bristfälliga, insatser (Barrios 2014; Fois 
& Forino 2014). I Fois och Forinos (2014) studie vägrade en grupp invånare i en by som 



 17 

drabbats hårt av jordbävning att ta emot statlig hjälp för att istället själva initiera 
återuppbyggandet av ett hållbart lokalsamhälle. I Barrios (2014) studie var det framförallt 
myndigheternas oförmåga att agera snabbt som bidrog till att invånarna själva initierade 
återuppbyggnaden av det lokalsamhälle som totalförstörts av orkanen Mitch. 

En viktig aspekt av den politiska kontext som omger resiliensbegreppet är 
utbildningssatsningar riktade till allmänheten med syfte att ”making individuals and local 
commuities more reactive and better equipped to cope with catastrophe” (Benadusi 
2014:175). Det tycks alltså finnas en föreställning om att resiliens är något som skall läras, där 
allmänheten skall utbildas till att bli mer motståndskraftig: ”Definitions of resilience 
explicitly reference learning: ’learning to bounce back’. ’learning resourcefulness’, and 
’learning from past disasters for better future protection” (Benadusi 2014:179). Sådana 
utbildningar bygger inte bara på en föreställning om den ansvarsfulla och aktiva 
medborgaren, det är likväl ett av de grundläggande syftena bakom den här typen av 
utbildningsinsatser att utbilda allmänheten till att bli goda och ansvarsfulla medborgare 
(Benadusi 2014). Det finns en kritik riktad mot att den här typen av utbildningar i 
förlängningen friskriver offentliga myndigheter från ansvar för att istället förskjuta ansvaret 
för trygget och säkerhet på enskilda individer (Klein 2008; Benadusi 2014). Snarare än 
fortsatta satsningar på, och forskning kring, policy implikationer och utbildningssatsningar 
för att stärka allmänhetens beredskap och återhämtningsförmåga tycks det finnas ett behov 
av att närma sig resiliens ur ett botten-upp perspektiv, där det är individers och gruppers 
behov, kunskaper och förmågor som får utgöra utgångspunkten snarare än olika styrmedel. 

Slutsatser  
I det här avsnittet har vi, utifrån resultat och analys av litteraturen, identifierat tre områden 
vilka i lägre grad gavs utrymme i samhällsvetenskapligforskning publicerad 2010–2014. 
Dessa områden var händelser av mindre omfattning, intersektionella studier med fokus på 
betydelsen av social stratifiering samt ett synliggörande av individen och de behov som 
denne själv definierar.  

En stor del av den forskning som inkluderades i anlaysen här återkopplade till olika stora 
naturhändelser, till exempel jordbävningar och orkaner. En stor del av det material som 
ligger till grund för den forskning som vi granskat har samlats in länder där naturkatastrofer 
är vanligt förekommande. Detta innebär att många av de studier som inkluderas i denna 
översikt har genomförts i sådana delar av världen och/eller i lokalsamhällen av sådan 
karaktär att det endast i låg grad förekommer väl utbyggd infrastruktur. Forskning som i 
längre grad fanns med i föreliggande litteraturstudie var således analyser med fokus på den 
enskildes förmåga att hantera vardagen i händelse av exempelvis ett längre strömavbrott 
eller vid omfattande avbrott i radio- och telekommunikationen.  
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Vidare noterades att den litteratur som analyserats här fokuserade på särskilt sårbara 
grupper. Analysen visade att sårbarhet främst relaterades till att leva inom ett särskilt 
drabbat område. Det innebär att allmänheten inom områden som kontinuerligt drabbas eller 
riskerar att drabbas av mycket stora händelser (jordbävningar, översvämningar, terrorism, 
orkaner) fick särskilt stort utrymme i de studier som granskats. Detta innebär också att 
sårbarhet definierats utifrån den plats individen lever på, snarare än utifrån individen själv. 
Vår slutsats är således att litteraturen som analyserats här i lägre grad biragit med analyser 
som har att göra med hur variation i krisberedskap kan kopplas till social stratifiering 
exempelvis utifrån socioekonomisk status och klass, genus eller andra maktperspektiv.  

Slutligen konstaterar vi utifrån den genomgångna litteraturen att enskilda individers ansvar 
och möjligheter i samband med extraordinära händelser många gånger anlyserats i termer av 
resiliens med fokus på policy och utbildningssatsningar för att stärka allmänhetens 
beredskap och återhämtningsförmåga. Trots att den forskning som analyserats här har haft 
ett tydligt individperspektiv menar vi att individen har varit förvånande osynlig.  

Den litteratur som låg till grund för föreliggande litteraturstudie var hämtad från 
samhällsvetenskaplig riskforskning publicerad 2010–2014. Vi vet att de perspektiv vilka här 
uppmärksammats som i lägre grad synliggjorda fått utrymme i forskning som skett därefter. 
Inom Risk och krisforskningscentrum, Mittuniversitetet, har till exempel studier genomförts 
med tydligt fokus på individens hantering av långvariga strömavbrott till följd av storm 
(Kvarnlöf & Wall 2021; Wall & Kvarnlöf 2019; Heidenstrom & Kvarnlöf 2018) och 
intersektionella perspektiv har lyfts fram för att synliggöra betydelsen av social stratifiering 
för individens förutsättningar att hantera kriser (Kvarnlöf & Montelius 2020; Giritli Nygren 
et al. 2020; Olofsson et al. 2016). Det är därför viktigt att de resultat och slutsatser som 
presenteras här förstås i relation till de avgränsningar i tid vilka låg till grund för just denna 
litteraturstudie.  

Tack 
Denna studie finansierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 
avdelningen för inriktning av forskning. Kontaktpersoner på MSB har varit Peter Green och 
Per Sundström.  
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Disaster prevention and 
management 

35 13 7 
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   Totalt = 88 
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Disaster Risk Reduction 

2 2 1 

Journal of Contingencies and 
Crisis Management 

19 10 4 

Journal of Safety Research 6 5 0 

Environment and behavior 0 0 0 

   Totalt = 14 

 



 23 

Resiliens 
Tidskrift Antal träffar 

(risk OR crisis OR 
disaster) AND 
(resilience OR 
safety OR 
protection OR 
security) 

Individnivå 
AND (household 
OR community 
OR citizen OR 
public OR 
individual OR 
personal) 

Relevanta artiklar 
Kvalitativ 
bedömning efter 
läsning av abstract 

Accident analysis and 
prevention 

339 86 0 

J. of Risk Research 109 46 5 

Safety Science 290 65 0 

Health, Risk & Society 33 19 0 

Risk Analysis 141 51 13 

Risk Management 1065  11 2 

Disaster prevention and 
management 

15 9 3 

Disasters 81 32 14 

International Journal of 
Disaster Risk Reduction 

43 28 18 

Journal of Contingencies and 
Crisis Management 

49 21 7 

Journal of Safety Research 188 5 0 

   Totalt = 62 

 
       
  



 24 

Bilaga 2, Litteraturlista 
Referenslistan nedan redovisar resultatet av den strukturerade litteratursökning som gjorts i 
valda tidskrifter och består därmed av den litteratur som har utgjort underlaget för den 
litteraturöversikt och analys som redovisats i rapporten. 

1. Ainuddin, Syed & Routray, Jayant Kumar. (2012) Community resilience framework for 
an earthquake prone area in Baluchistan. International Journal of Disaster Risk 
Reduction, 2: 25–36. 

2. Ainuddin, Syed; Routray, Jayant Kumar & Ainuddin, Shabana. (2013) People’s risk 
perception in earthquake prone Quetta city of Baluchistan. International Journal of 
Disaster Risk Reduction.  

3. Ainuddin, Syed; Mukhtar, Uzma & Ainuddin, Shabana. (2014) Public perception about 
enforcement of building codes as risk reduction strategy for seismic safety in Quetta, 
Baluchistan. International Journal of Disaster Risk Reduction, 9: 99–106. 

4. Alam, Khurshed & Rahman, Md. Habibur. (2014) Women in natural disasters: A case 
study from southern coastal region of Bangladesh. International Journal of Disaster 
Risk Reduction. 8:68–82. 

5. Anh, Tran Tuan; Phong, Tran Van Giai & Mulenga, Martin. (In press). Community 
consultation for climate resilient housing: A comparative case study in Vietnam. 
International Journal of Disaster Risk Reduction. 

6. Barrios, Roberto E. (2014) ’Here, I’m note at ease’: Anthropological perspectives on 
community resilience. Disasters, 38(2): 329–350. 

7. Becker, Julia S.; Paton, Douglas; Johnston, David M. & Ronan, Kevin R. (2013) Salient 
Beliefs About Earthquake Hazards and Household Preparedness. Risk Analysis, 33(9): 
1710–1727. 

8. Benadusi, Mara. (2014) Pedagogies of the unknown: Unpacking ’culture’ in disaster 
risk reduction education. Journal of Contingencies and Crisis Management, 22(3): 174–
183. 

9. Boehm, Amnon; Enoshm, Guy & Michal, Shamai. (2010) Expectations of grassroots 
community leadership in times of normality and crisis. Journal of Contingencies and 
Crisis Management, 18(4): 184–194. 

10. Eiser, J. Richard; Bostrom, Ann; Burton, Ian; Johnston, David M.; McClure, John; Paton, 
Douglas; van der Pligt, Joop & White, Mathew P. (2012) Risk interpretation and action: 
A conceptual framework for responses to natural hazards. International Journal of 
Disaster Risk Reduction, 1: 5–16. 

11. Esteban, Miguel; Tsimopoulou, Vana; Mikami, Takahito; Yun, Nam Yi; Suppasri, 
Anawat & Shibayama, Tomoya (2013) Recent tsunamis events and preparedness: 
Development of tsunami awareness in Indonesia, Chile and Japan. International 
Journal of Disaster Risk Reduction, 5: 84–97. 



 25 

12. Feng, Tianjun; Keller, Robin; Wu, Ping & Xu, Yifan. (2014) An empirical study of the 
toxic capsule crisis in China: Risk perceptions and behavioral responses. Risk Analysis, 
34(4): 698–710. 

13. Ferdinand, Idelia; O’Brien, Geoff; O’Keefe, Phil & Jayawickrama, Janaka. (2012) The 
double bind of poverty and community disaster risk reduction: A case study from the 
Caribbean. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2: 84–94. 

14. Fois, Francesca & Forino, Giuseppe. (2014) The self-built ecovillage in L’Aquila, Italy: 
Community resilience as a grassroots response to environmental shock. Disasters, 
38(4): 719–739. 

15. Greenberg, Michael R.; Winer, Marc D.; Noland, Robert; Herb, Jeanne; Kaplan, 
Marjorie & Broccoli, Anthony J. (2014) Public support for policies to reduce risk after 
hurricane Sandy. Risk Analysis, 34(6): 997–1012. 

16. Harvatt, Joanne; Petts, Judith & Chilvers, Jason. (2011) Understanding householder 
responses to natural hazards: Flooding and sea-level rise comparisons. Journal of Risk 
Research, 14(1): 63–68.       

17. Hiwasaki, Lisa; Luna, Emmanuel; Syamsidik & Shaw, Rajib. (2014) Process for 
integrating local and indigenous knowledge with science for hydro-meteorological 
disaster risk reduction and climate change adaption in costal and small island 
communities. International Journal of Disaster Risk Reduction, 10: 15–27. 

18. Hosseini, Kambod Amini; Hosseini, Maziar; Izadkhah, Yasamin O.; Mansouri, Babak & 
Shaw, Tomoko. (2014) Main challenges on community-based approaches in earthquake 
risk reduction: Case study of Tehran, Iran. International Journal of Disaster Risk 
Reduction, 8: 114–124. 

19. Joerin, Jonas; Shaw, Rajib; Takeuchi, Yukiko & Krishnamurthy, Ramasamy. (2012) 
Assessing community resilience to climate-related disasters in Chennai, India. 
International Journal of Disaster Risk Reduction, 1: 44–54. 

20. Jones, Samantha; Aryal, Komal & Collins, Andrew. (2013) Local-level governance of 
risk and resilience in Nepal. Disasters, 37(3): 442–467. 

21. Kim, Yong-Chang & Kang, Jinae. (2010) Communication, neighbourhood belonging 
and household hurricane preparedness. Disasters, 34(2): 470–488. 

22. Mavhura, Emmanuel; Manyena, Siambabala Bernard; Collins, Andrew E. & Manatsa, 
Desmond. (2013) Indigenous knowledge, coping strategies and resilience to floods in 
Muzarabani, Zimbabwe. International Journal of Disaster Reduction, 5: 38–48. 

23. McNeill, Ilona M.; Dunlop, Patrick D.; Heath, Jonathan B.; Skinner, Timothy C. & 
Morrison, David L. (2013) Expecting the unexpected: Predicting physiological and 
psychological wildfire preparedness from perceived risk, responsibility, and obstacles. 
Risk Analysis, 33(10): 1829–1843. 



 26 

24. Mieulet, Elise & Claeys, Cécilia. (2014) The implementation and reception of policies 
for preventing dengue fever epidemics: A comparative study of Martinique and French 
Guyana. Health, Risk & Society. 

25. Murendo, Conrad; Keil, Alwin & Zeller, Manfred. (2011) Drought impacts and related 
risk management by smallholder farmers in developing countries: Evidence from 
Awash River Basin, Ethiopia. Risk Management, 13(4): 247–263 

26. Paul, Bimal Kanti & Bhuiyan, Rejuan Hossain. (2010) Urban earthquake hazard: 
perceived seismic risk and preparedness in Dhaka City, Bangladesh. Disasters, 34(2): 
337–359. 

27. Tekeli-Yesil, Sidika; Dedeoglu, Necati; Braun-Fahrlaender, Charlotte & Tanner, Marcel. 
(2010) Factors motivating individual to take precautionary action for an expected 
earthquake in Istanbul. Risk Analysis, 30(8): 1181–1195. 

28. Terpstra, Teun. (2011) Emotions, trust, and perceived risk: Affective and cognitive 
routes to flood preparedness behavior. Risk Analysis, 31(10): 1658–1675. 

29. Tol, Jan van. (2014) Dutch risk and responsibility programme. Some research into 
citizens’ views on a proportionate handling of risks and incidents. Journal of Risk 
Reserach. 

30. Tuohy, Robyn; Stephens, Christine & Johnston, David. (2014) Older adults’ disaster 
preparedness in the context of the September 2010–December 2012 Canterbury 
earthquake sequence. International Journal of Disaster Risk Reduction, 9: 194–203. 

31. Usamah, Muhibuddin; Handmer, John; Mitchell, David & Ahmed, Iftekhar. (In press). 
Can the vulnerable be resilient? Co-existence of vulnerability and disaster resilience: 
Informal settlements in the Philippines. International Journal of Disaster Risk 
Reduction. 

32. Verroen, Stephan; Gutterling, Jan M. & de Vries, Peter W. (2013) Enhancing self-
protective behavior: Effiacy beliefs and peer feedback in risk communication. Risk 
Analysis, 33(7): 1252–1264. 

33. Wang, Ming; Liao, Chuan; Yang, Saini; Zhao, Weiting; Liu, Min & Shi, Peijun. (2012) 
Are people willing to buy natural disaster insurance in China? Risk awareness, 
insurance acceptance, and willingness to pay. Risk Analysis, 32(10): 1717–1740. 

34. Wood, Michele M.; Mileti, Dennis S.; Kano, Megumi; Kelley, Melissa M.; Reagan, 
Rotrease & Bourque, Linda B. (2012) Communicating actionable risk for terrorism and 
other hazards. Risk Analysis, 32(4): 601–615. 

 

 



Mid Sweden University 2022
ISBN 978-91-89341-90-6
www.miun.se/rcr


	Individens ansvar och möjligheter vid extraordinära händelser: en litteraturstudie
	Introduktion
	Samhällsvetenskapliga perspektiv

	Metod och genomförande
	Urval av tidskrifter
	Tidskrifter av relevans för litteraturöversikten
	Val av artiklar
	Redovisning av strukturerade sökningar
	Kvalitativ bedömning
	Analysmetod

	Resultat: litteraturens utgångspunkter och innehåll
	Få studier om mindre omfattande händelser
	Perspektiv på individens ansvar
	Analys
	Fokus på de drabbade
	Betydelsen av plats för hur individen förhåller sig till risk och ansvar
	Information och kommunikation
	Sociala och socioekonomiska aspekter
	Synen på den enskilde
	Den enskildes ansvar, återhämtning och motståndskraft vid extraordinära händelser
	Betydelsen av omgivningen för att förstå den enskildes ansvarstagande och motstånd

	Slutsatser
	Tack
	Referenser
	Bilaga 1: Sammanställning av sökningar
	Förebyggande
	Ansvar
	Resiliens

	Bilaga 2, Litteraturlista

