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Abstrakt  

Syftet med denna kvalitativa studie har varit att undersöka hur unga vuxna, 20-25 år, bosatta i 

Stockholm uppfattar sitt eget ansvar vid en inträffad krissituation. Empirin till studien har 

samlats in via åtta semistrukturerade intervjuer.  Resultatet struktureras med hjälp av fem olika 

teman: ”osårbarhet”, ”förberedelser”, ”från tilltro till misstro”, ”information” och ”ansvar”. Med 

tillits- och motivationsteorier har vi sedan tolkat och försökt skapa en förståelse för hur unga 

vuxna uppfattar sitt eget ansvar utifrån dessa teman. Analysen visar att unga vuxna bosatta i 

Stockholm inte tar det ansvar eller har den beredskap som krävs för att kunna hantera en 

krissituation. Det framgår att unga vuxna saknar kunskap om vilka förberedelser som bör vidtas 

innan en krissituation och de saknar även insikt om hur en krissituation kan drabba dem. 

Resultatet visar att de marknadsförda informationskanalerna DinSäkerhet.se, Krisinformation.se 

och det nationella telefonnumret 113 13 inte är välkänt hos den studerade gruppen. Bristen i 

förberedelser och den låga ansvarskänslan vid en inträffad krissituation tolkar vi beror på dels 

intervjupersonernas ringa ålder, men även att unga vuxna i Stockholm har en stark tilltro till 

samhällets resurser vilket leder till att de inte tror att det är sannolikt att en större krissituation 

skulle drabba dem.  

 

Nyckelord: Unga vuxna, tillit, motivation, ansvar, kris.  

  



 

 

v  

 

Innehållsförteckning  

1. Introduktion .................................................................................................................................. 1 
1.1 Syfte och frågeställningar .................................................................................................................................. 1 
1.2 Avgränsningar ........................................................................................................................................................ 2 

2. Bakgrund......................................................................................................................................... 3 
2.1 Ansvar under kris .................................................................................................................................................. 4 

3. Tidigare forskning ....................................................................................................................... 6 
3.1 Motivation och förmåga att ta ansvar ........................................................................................................... 6 
3.2 Det offentliga och individen .............................................................................................................................. 7 
3.3 Säkerhetsåtgärder och trygghet ...................................................................................................................... 8 

4. Metod ............................................................................................................................................. 10 
4.1 Urval och rekrytering ....................................................................................................................................... 10 
4.2 Genomförande och analys .............................................................................................................................. 11 
4.3 Forskningsetiska överväganden .................................................................................................................. 12 
4.4 Tillförlitlighet och pålitlighet......................................................................................................................... 13 
4.5 Metoddiskussion ................................................................................................................................................. 13 

5. Teori .............................................................................................................................................. 15 
5.1 Tillit .......................................................................................................................................................................... 15 
5.2 Motivation ............................................................................................................................................................. 17 

6. Resultat och Analys .................................................................................................................. 19 
6.1 Osårbarhet ............................................................................................................................................................. 19 
6.2 Förberedelser ....................................................................................................................................................... 22 
6.3 Från tilltro till misstro ...................................................................................................................................... 24 
6.4 Information ........................................................................................................................................................... 26 
6.5 Ansvar ..................................................................................................................................................................... 28 

7. Diskussion ................................................................................................................................... 31 
7.1 Avslutande reflektion och framtida forskning ....................................................................................... 33 
7.2 Rekommendationer till MSB .......................................................................................................................... 34 

8. Referenser ................................................................................................................................... 36 

Bilaga 1: Intervjuguide ................................................................................................................ 39 

Bilaga 2: Informationsbrev ........................................................................................................ 40 
 



 

 

 

1. Introduktion  

I Sverige är vi många som lever väldigt bekvämt, vi är vana med tak över huvudet, värme 

inomhus och rent vatten i kranen. Vi lever ett väldigt modernt liv med nära tillgång till ny teknik, 

infrastruktur, fungerande telefoni och internet. Men vad händer när infrastrukturen slås ut, elen 

slutar fungera eller samhället drabbas av en krissituation som gör att vardagens bekvämligheter 

inte längre finns tillgängliga? Hur förberedda är Sveriges unga vuxna på att ta hand om sig själva 

när en krissituation inträffar? Vad vet de om sitt eget ansvar och vad tror de sig behöva när det 

oväntade inträffar och slår ut våra moderna bekvämligheter? I den inledande fasen av en kris 

har individen ett eget ansvar att ta hand om sig och sina anhöriga. Det handlar bland annat om 

att söka information om det inträffade men även att ha en beredskap för att skydda sig själv och 

sin egendom (Andersson 2014). 

Ett modernt samhälle som Sverige blir snabbt sårbart ifall någonting oförutsägbart och 

oväntat inträffar. En krissituation för en medborgare i samhället kan vara allt från att bryta 

benet, en storm som leder till strömlöshet eller att det blir krig. Riskerna är många och det kan 

tänkas att riskerna skiljer sig åt ifall individen är bosatt i storstad eller på landsbygd. Det 

sociologiska fenomen som studien belyser är unga vuxnas uppfattningar om sitt eget ansvar vid 

en inträffad krissituation. Detta ämnesområde anser vi är intressant för att det är aktuellt och 

uppmärksammat i media. Flera myndigheter har även visat ett intresse för området. Studien 

riktar in sig på unga vuxna i ålder 20-25 år som är bosatta i Stockholm.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte har tagits fram i samverkan med Enheten för den enskildes säkerhet på 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet med studien är att undersöka och 

belysa hur unga vuxna uppfattar sitt eget ansvar vid en inträffad krissituation. Vi kommer därför 

att rikta in oss på personer födda mellan år 1990-1995. Att uppmärksamma ansvaret hos den 

enskilde individen vid en krissituation är ett aktuellt ämne inom MSB men även inom andra 

myndigheter. Anering och Lindmark1 menar på att unga vuxna är en intressant målgrupp 

eftersom det finns ett intresse från MBS:s sida att undersöka hur unga vuxna har tillgodosett sig 

den marknadsförda informationen kring sitt eget ansvar. Vi valde detta område för att vi tror att 

vi har fått en ökad medvetenhet och en bredare kunskap i och med vårt val av utbildning samt 

att vi vill undersöka hur medvetna andra unga vuxna är. Vi hoppas på att studiens resultat kan 

ge öppningar för vidare studier på ämnet.  

 

                                                 
1 Stefan Anering & Göran Lindmark, MSB. Möte 2015-04-13.  
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Frågeställning:  

Hur uppfattar unga vuxna sitt eget ansvar vid en krissituation? 

 

1.2 Avgränsningar 

Studien inriktar sig på unga vuxna, 20-25 år, bosatta i Stockholm. Avgränsningen innebär att 

studien riktar in sig på individer som blev vuxna efter den kraftiga decentraliseringen av 

krishanteringen i samhället som skedde i slutet på 1900-talet och början av 2000-talet (Sparf 

2014, ss. 24-26). Avgränsningen att inrikta studien på individer bosatta i Stockholm baserades 

på tidigare forskning gjord av Enander (2005) där hon menar på att unga vuxna känner sig 

osårbara, och att de inte uppfattar att de är beroende av samhällets resurser. Hon säger bland 

annat att: ”Inom denna grupp tenderar man att uppfatta för mycket säkerhetstänkande som 

något negativt, man vidtar inte heller så många åtgärder.” (Enander 2005, s. 45). De individer 

vilka upplever sig som osårbara är enligt henne ofta bosatta i storstad. Därför är denna 

avgränsning intressant (Enander 2005, ss. 45-46).  

Studien bygger på ett empiriskt material bestående av kvalitativa intervjuer. Att 

avgränsa oss till kvalitativa intervjuer med denna grupp individer valde vi för att kunna göra 

djupare analys och få en bred förståelse för hur nuläget ser ut. Vi tror att studien kan resultera i 

bra information till MSB för hur de ska gå vidare med att belysa individens ansvars vid en 

krissituation. Vi hoppas att avgränsningen ger resultat som kan spegla intressanta aspekter 

vilket kan inspirera andra forskare att göra vidare studier där mer omfattande jämförelser kan 

göras.  
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2. Bakgrund 

Det finns många teorier om hur individen förhåller sig och agerar i samhället och hur samhället i 

sin tur påverkar och styr individen. Inom sociologin studeras huruvida individer skapar 

strukturer i samhället eller om samhällets strukturer formar individer. Det finns en del teorier 

om detta i ett modernt/postmodernt perspektiv, hur individualisering och modernitet påverkar 

och strukturerar både individer och samhälle samt vilka konsekvenser det får. Med 

individualisering menar vi i detta sammanhang hur individen har separerats från samhället. Hon 

har blivit självständig och fått ett ansvar att ta hand om sig själv. Individen får obegränsade 

valmöjligheter och står som ansvarig för sina handlingar och effekterna av dem (Bauman 2012, 

ss. 31-33). Individualiseringen innebär å ena sidan en frigörelse där sociala former och 

traditionella makt- och försörjningskontexter bryts upp. Å andra sidan innebär det förlorad 

trygghet då individen själv står som ansvarig för sina handlingar samtidigt som en ny typ av 

social tillhörighet skapas vilket ger en känsla av kontroll (Beck 2005, s. 208).  

Med begreppet modernitet menar vi hur samhället ständigt utvecklas och nya 

samhällsformer skapas. Bauman (2012) använder ofta begreppet flytande modernitet vilket kan 

tolkas som en metafor för hur samhället är som en flytande vätska. Vätska är aldrig konstant 

utan ändrar ständigt form (Bauman 2012, s. 2). Modernitet och individualisering i detta 

sammanhang visar alltså på hur individen påverkas av ett ständigt föränderligt samhälle och 

vilka effekter individens separation från samhället får.   

Ur ett makrosociologiskt perspektiv ämnar vi att belysa hur individen förväntas 

hantera kollektiva fenomen så som kriser. Vi kan alltså genom teorier om individualisering och 

modernitet närma oss en förståelse för hur individen påverkas av samhället. Strukturer och 

normer bygger upp, påverkar och styr vilka förväntningar som finns på individen att hantera en 

kris. En krissituation är en händelse som sker plötsligt, oväntat och oönskat, där beslut måste 

vidtas snabbt. Att händelsen inträffar är ofta inte så sannolikt men det leder till stora 

konsekvenser ifall den inträffar. Det är även tvetydigt varför en kris inträffar, vad effekterna blir 

och hur situationen skall lösas. En krissituation kräver hög prioritet för att minska effekterna, 

ekonomisk förlust och minska antalet dödsfall. Ifall åtgärder inte vidtas kan det leda till att 

situationen blir värre. En krissituation skapar även en signifikant psykologiskt stress för de 

utsatta (Lerbinger 2012, s. 9).  

Bauman (2012) beskriver den flytande moderniteten i vilken den rationella individen 

kommer att fokusera på att uppfylla mål och uppnå framgång (Bauman 2012, ss. 59-61). 

Individualiseringen och det som Bauman beskriver som den flytande moderniteten innebär att 

individen får en mängd valmöjligheter, hon får en frihet och en möjlighet att ta egna beslut. Detta 

får både positiva och negativa effekter: ”...the sweet taste of freedom to become anybody. This 
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sweetness has a bitter after-taste...” (Bauman 2012, s. 62). Den negativa effekten blir att den 

individualiserade individen känner oro och osäkerhet på grund av de obegränsade 

valmöjligheterna och det moderna flytande samhället gör att inget är ständigt eller komplett. 

Moderniseringen bidrar till en rad av nya samhällsrisker, exempelvis radioaktivitet, 

giftiga ämnen i luft, vatten och livsmedel som individer ofrivilligt utsätts för och vars 

konsekvenser är väldigt diffusa (Beck 2005, s. 33). Dessa nya risker medför en omstrukturering i 

ansvarssystemet. De nya hot och risker som uppstår i och med modernisering leder till en fråga 

om vem som skall vidta åtgärder. Ansvaret för hantering av hot och risker omdefinieras (Beck 

2005, s. 109). Individen måste i och med detta ta ett betydande större ansvar för sin egen 

säkerhet vid en kris. När ett större ansvar i och med individualiseringen läggs på individen själv 

skapas en oro. Individer har en tillit till samhället, vid en krissituation förväntar sig individen att 

myndigheter och övriga aktörer skall lösa och vidta åtgärder. Denna tillit är densamma vid 

individuella och personliga kriser som vid kriser på samhällsnivå. Det skapas en ny relation 

mellan individ och samhälle i den bemärkelsen att samhällskriser uppfattas som personliga 

kriser (Beck 2005, ss. 161-162). 

 

2.1 Ansvar under kris 
Idag finns det en mängd olika sätt för individen att skaffa sig kunskap om ansvar och hur varje 

individ ska agera vid en krissituation. DinSäkerhet.se, Krisinformation.se och kommunernas 

hemsidor är exempel på informationskanaler vilka marknadsförs som väsentliga för att finna 

information. Dessa finns både som webbsidor och på olika sociala medier. DinSäkerhet.se drivs 

av MSB som är den myndighet i Sverige vilken ansvarar för frågor om skydd mot olyckor, 

krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret sträcker sig från innan en olycka eller kris uppstår till 

arbetet efter en olycka eller kris har inträffat. Syftet med DinSäkerhet.se är att sprida kunskap 

om förebyggande olycksarbete och hur den enskilda individen kan förbereda sig på att hantera 

en kris. För att undersöka vilka förberedelser och vilket ansvar den enskilda individen förväntas 

ta vid en krissituation har vi studerat innehållet på webbsidan DinSäkerhet.se.  

Utöver de praktiska tips som DinSäkerhet.se ger för att klara en krissituation finns det 

information om det egna ansvaret och det gemensamma ansvaret. Under vårt gemensamma 

ansvar går det att läsa om att ett stort ansvar ligger på det offentliga. Vi kan även läsa att 

enskilda individer har det grundläggande huvudansvaret för att skydda sig själva. Det finns inte 

reglerat i lagtext vart det egna ansvaret slutar och det offentliga tar vid, det kan variera 

beroende på situation och förmåga. Barn, äldre och sjuka har inte samma förmåga att hantera en 

krissituation (Andersson 2014). Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) utgår från att 

varje enskild individ har ett eget ansvar att skydda sig själv och sin egendom, men det är en 

lagmässig gråzon som är svår att reglera i text. Det innebär att varje enskild individ har ett eget 
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ansvar att vidta och bekosta de åtgärder som krävs för att både förebygga och minska de skador 

som kan uppstå vid en olycka, både på sig själv och på sin egen egendom. Först efter att 

individen har genomfört de grundläggande åtgärderna kan det offentliga bistå med stöd 

(Andersson 2014). 

DinSäkerhet.se belyser fyra olika delar av det egna ansvaret. Den första delen handlar 

om att alla ska vara medvetna och förberedda på att det kan ske händelser som kan leda till att 

förutsättningarna för vardagen förändras. Exempel på det kan vara att det inte går att använda 

datorn, kylskåpet, telefonen eller olika transportmedel. Den andra delen innebär att alla 

individer ska vara medvetna om att vid stora påfrestningar i samhället så riktas resurserna först 

till de svaga i samhället som inte själva kan ta sitt ansvar. Detta medför att i ett inledande skede 

av en krissituation måste individen räkna med att klara sig utan stöd från samhället (Årskog 

2014). I det egna ansvaret ingår även att aktivt informera sig om vad myndigheter och andra 

aktörer gör för att hantera händelsen. Det ingår i det egna ansvaret att följa instruktioner och 

råd från myndigheter genom att följa de kanaler som används för att förmedla information vid 

en krissituation. Exempel på informationskanaler är: radions P4, Krisinformation.se och det 

nationella telefonnumret för information vid en kris (113 13). Den sista delen innebär att 

individer ska ha en grundläggande beredskap för att klara tillgången på vatten, mat och värme i 

inledningen av en kris. Vid ett avbrott i vatten- och elförsörjning ska friska och starka individer 

klara sina och sina anhörigas behov tills det att de kan få hjälp av samhället (Årskog 2014). Det 

offentliga ansvaret innebär bland annat att el- och telekommunikation, vattenförsörjning, 

infrastruktur och sjukvård fungerar under både vardag och kris. För att det offentliga ska 

fungera förutsätts att alla individer tar sitt ansvar. Det offentliga ansvarar även för att ge 

individen de förutsättningar som krävs för att hantera olika situationer, det kan röra sig om 

utbildning och information (Andersson 2015). 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Motivation och förmåga att ta ansvar 
Tidigare forskning visar på teorier kring individens eget intresse att förbereda sig på 

krissituationer med fokus på motivation. Wall (2014) har visat att flera olyckor och 

krissituationer skulle kunna undvikas om individen tog ett större ansvar att förbereda sig för det 

värsta. I studien belyses motivation som en viktig aspekt för att nå framgång i att få individen till 

att bli ansvarstagande, och därmed minska effekten av krissituationer genom förberedelser 

(Wall 2014, s. 126). Resultatet visar att det finns ett samband mellan motivation eller 

omotivation och den grad av åtgärder som individen åtar sig för att förhindra olyckor och 

förbereda sig för kriser i hemmet (Wall 2014, ss. 132-133).  

Författaren för en diskussion om individens ansvar och hur motivation skapas för att 

individen själv skall förbereda sig för att hantera olyckor och kriser, vilket är en intressant 

infallsvinkel i vår studie. Denna forskning belyser och kan förklara varför vissa individer tar ett 

större ansvar till att själva vara förberedda på en krissituation (Wall 2014, s. 125). Sambandet 

mellan förberedelser inför att hantera en kris och motivation gör att detta är en relevant 

forskningsaspekt att titta på i vårt fall, eftersom vi genom detta kan förstå det egna ansvaret hos 

individer. Ur en annan synvinkel mot vad som motiverar individen till att ta ansvar, studeras 

vilka kroppsliga och sociala orsaker som kan skapa reduktion i individens förmåga och möjlighet 

att ta eget ansvar för sin egen säkerhet (Sparf 2015, s. 7).  

Forskningen har visat att tre komponenter ses som centrala i diskussionen om 

individers förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet. Dessa är privatekonomi, hälsa och socialt 

nätverk. Komponenterna samverkar och påverkar varandra och resultatet visar tydligt hur de 

påverkar graden av vidtagna säkerhetsåtgärder (Sparf 2015, ss. 13-14). Forskningen belyser 

frågan om vad individen faktiskt skall ta ansvar för. Resultatet visar att individer sällan pratar 

om kriser eller katastrofer när frågor om risker ställs. Det som intervjupersonerna relaterar till 

är sjukdomstillstånd, trafikolyckor, arbetslöshet och tillgång till mat och vatten snarare än större 

samhälleliga risker eller störningar (Sparf 2015, s. 16).  

Sparf (2015) pekar på en sårbarhet och att de individer som står utanför ett socialt 

nätverk löper större risk att hamna utanför räddningsinsatser eller gå miste om information, 

oavsett om de valt social isolering frivilligt eller inte (Sparf 2015, s. 14). Individens bostadsplats 

ses också som en relevant och viktig aspekt när det gäller förmåga att ta ansvar, även där pratar 

forskaren om sårbarhet och riskutsatthet. Val av bostadsplats påverkar sårbarheten och därmed 

möjligheter och förmåga att ta ansvar. Forskaren förklarar att boendet både ses som en trygghet 

och belastning (Sparf 2015, ss. 15; 30).  

Individens hälsa studeras ur två psykologiska aspekter. De aspekter som främst 

påverkar förmågan att ta ansvar är låg stresströskel och ensidig uppmärksamhetsriktning. 
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Stress kan bidra till psykisk ohälsa och med ensidig uppmärksamhetsriktning menar forskaren 

att individer med psykisk ohälsa fokuserar mycket på sitt eget tillstånd vilket leder till att hon 

har svårt att ta in information från omvärlden. Lider individen av psykisk ohälsa oavsett om det 

är permanent eller inte, så prioriteras den egna säkerheten lågt eller kan uppfattas som helt 

irrelevant (Sparf 2015, ss. 25-28). Individers hälsa i relation till de sociala aspekterna påverkar 

ansvarstagandet. Den stabila välfärden diskuteras i form av ökad individualisering och ökat 

antal människor som lever i en utsatt omgivning. Ekonomiskt stöd från välfärden ses som den 

enda möjlighet till förmåga att ta ansvar hos individer som lever med små marginaler. God 

ekonomi är viktigt dels för känslan av trygghet men det är även visat att god ekonomi ökar 

förmågan ta ansvar för sin egen säkerhet (Sparf 2015, ss. 29- 30). 

I relation till Wall (2014) bör alltså en diskussion föras om individens möjlighet och 

förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet. Motivationsfaktorer har visat sig vara avgörande 

men samtidigt finns andra faktorer som bevisligen spelar in. Denna forskning är intressant för 

vår studie för det belyser aspekter som påverkar frågan om ansvarstagande. När vi studerar hur 

unga vuxna bosatta i Stockholm uppfattar sitt eget ansvar vid en krissituation bör vi ha i åtanke 

vad som kan spela in och vilka möjligheter och förmågor dessa individer har att ta ansvar.  

 

3.2 Det offentliga och individen  
Annan forskning belyser hur offentliga aktörer ser på gränsdragningarna mellan ansvaret hos 

offentliga aktörer och den enskilda individens ansvar vid en kris. Forskningen beskriver vilka 

förväntningar som finns på den enskilda individens krisberedskapsförmåga (Asp 2015, s. 3). Det 

Asp (2015) har kommit fram till är att det finns en generell förväntan att den enskilda individen 

ska klara sig själv under tre dygn. Hon förväntas kunna försörja sig med vatten, värme, mat och 

information och bör hjälpa sina medmänniskor med förnödenheter vid behov. Det finns även en 

förväntan på att individen skall ta ansvar genom att följa instruktioner och råd från offentliga 

aktörer och ha kunskap om risker (Asp 2015, s. 3).  

Synen på vilket ansvar den enskilda bör ta påverkas av vilken krissituation som råder. 

Vid elavbrott bör den enskilde ta ett större eget ansvar än vid exempelvis ett terrorattentat. Det 

görs även en skillnad på äldre och yngre samt om individen är bosatt på glesbygden eller har 

närhet till grannar. Forskningen visar på att den enskildes ansvar inkluderar att ta del av 

information i form av ”viktigt meddelande till allmänheten”(VMA) och söka egen information om 

händelsen. Detta innebär även att följa råd från myndigheter. En majoritet av offentliga aktörer 

som studerats anser att den enskildes ansvar även innefattar att ha kunskap om de hot och 

risker som kan finnas i ens närområde (Asp 2015, ss. 34-35). Det som öppnar för vår 

forskningsfråga och gör ämnet intressant att forska vidare på är att Asp (2015) inte undersöker 

hur individen agerar eller vilket ansvar denne skulle ta vid en krissituation (Asp 2015, ss. 5; 43).  
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En aspekt som relaterar till ansvarsfrågan är individens förväntningar på samhället, 

myndigheter och staten. För att förstå individens uppfattning om sitt eget ansvar vid en 

krissituation kan dennes förväntningar på samhället tas i beaktning. Tidigare forskning kring 

individens agerande vid krissituationer gjord på Försvarshögskolan visar på dessa aspekter 

(Asp & Sjölund 2014). Vilken grad och på vilket sätt den enskilde skall ta ansvar beskrivs 

bristfälligt i offentliga dokument. Detta leder till att det blir svårt för den enskilde individen att 

ta det ansvar som det offentliga förväntar sig att hon gör i en krissituation. I relation till detta har 

den enskilde höga förväntningar på samhällets resurser och att det offentliga skall skydda och 

stötta individen vid en krissituation (Asp & Sjölund 2014, s. 99).  

Asp och Sjölunds rapport (2014) visar på att det i offentliga dokument sätts stor tilltro 

till att kunskap och information kring olyckor, kriser och risker skall leda till att enskilda 

förbereder sig på att hantera kriser och olyckor. Dock visar resultatet på att kunskap i regel inte 

leder till att säkerhetsåtgärder vidtas och att den enskilde inte per automatik förbereder sig 

(Asp & Sjölund 2014, s. 98). Aspekter som istället ses som avgörande för ansvarstagandet och i 

vilken grad den enskilde förbereder sig är social inkludering, inkomstnivå, personliga rutiner 

och hur den enskilde ser på det offentligas ansvar. Forskningen visar på att ungdomar generellt 

vidtar färre säkerhetsåtgärder (Asp & Sjölund s. 98) vilket gör det intressant för oss att vidare 

forska på unga vuxnas uppfattning om sitt eget ansvar.  

 

3.3 Säkerhetsåtgärder och trygghet  
Risk- och säkerhetsfrågor uppfattas olika av olika individer i samhället. Vissa söker aktivt 

information om olika risker och lyssnar till larmrapporter medan andra rycker på axlarna och 

upplever olika risker som överdrivna. En variabel som generellt ökar intresset för risk- och 

säkerhetsfrågor är ålder (Enander 2005, s. 41). En tydlig skillnad syns på säkerhetsvanor och 

säkerhetsbeteende där den grad av utförda säkerhetsåtgärder ökar ju äldre individen blir. 

Åtgärder upplevs även som mer meningsfulla ju äldre individen blir medan yngre upplever olika 

säkerhetsåtgärder som besvärliga (Enander 2005, s. 41). Synen på samhällets sårbarhet stiger 

med åldern. Äldre personer är i större utsträckning mer engagerade i säkerhetsfrågor och sin 

egen säkerhet. Yngre personer visar ett mindre engagemang och bedömer även att de inte 

påverkas i så stor utsträckning av större händelser i samhället (Enander 2005, s. 41). En faktor 

som har betydelse för hur människor agerar i olika händelser är de förväntningar som individen 

har på omgivningen. Om individen anser att det är tufft att ha en brandsläckare så är det större 

chans att individen äger en brandsläckare. Detta resonemang är framförallt vanligt bland yngre 

människor (Enander 2005, s. 41). 

Genom detta synsätt delas individer in i olika grupper beroende på deras 

bakgrundsvariabler och andra förutbestämda variabler. Detta görs för att förstå hur olika 
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grupper hanterar vardagsrisker (Enander 2005, s. 45). I analysen framkommer hur två olika 

grupper, starka och svaga, förhåller sig till att vidta säkerhetsåtgärder. Den starka gruppen kan 

delas in i de som är positiva till säkerhetsåtgärder och de som är negativa till säkerhetsåtgärder 

(se figur 1 nedan). Den positiva gruppen består av individer vilka är resursstarka, trygga och har 

ett samhällsengagemang. Gruppen vidtar många säkerhetsåtgärder och har säkerhetsinriktade 

vanor (Enander 2005, s. 45).  

 

Fig. 1: Upplevd trygghet i förhållande till vidtagna säkerhetsåtgärder  

 

Fig. 1 hämtad från Enander 2005, s. 46. 

 

Den negativa gruppen är också stark, skillnaden är att gruppmedlemmarna uppfattar 

sig som osårbara och vidtar därmed inte lika många säkerhetsåtgärder. Denna grupp består av 

yngre män, högutbildade och stadsbor medan den positiva gruppen består av individer med 

yrkesmässig erfarenhet av olyckor och olycksarbete (Enander 2005, s. 45). Den svaga gruppen 

består även den av en grupp vilka är positiva till säkerhetsåtgärder och en grupp vilka är 

negativa mot säkerhetsåtgärder. Den positiva gruppen upplevs som sårbara men riskmedvetna 

och består till stor del av kvinnor, äldre och troende.  Den negativa gruppen ser sig som maktlösa 

då de ofta saknar resurser för att vidta olika säkerhetsåtgärder och har en låg tilltro till sina egna 

möjligheter att påverka den egna situationen (Enander 2005, s. 46).  
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4. Metod  

4.1 Urval och rekrytering 
För att besvara forskningsfrågan har vi gjort ett urval på personer som är födda 1990-1995 (20-

25 år). Anledningen till just denna urvalsgrupp är att det finns ett intresse från MSB:s sida att 

undersöka hur medvetna unga vuxna är om sitt eget ansvar och om hur myndighetens 

information kring förberedelser för krissituationer når ut till den åldersgruppen. Unga vuxna i 

åldern 20-25 år är en intressant åldersgrupp som MSB i framtiden kommer lägga stort fokus på. 

Det finns en hypotes om att unga vuxna är mindre förberedda på att hantera en krissituation 

eftersom de inte levt under krigstiden och samtidigt är mer beroende av den nya moderna 

tekniken som influerar samhället2.  

Å andra sidan finns tankar om att unga vuxna känner sig osårbara, och inte är beroende 

av samhällets resurser (Enander 2005, ss. 45-46). Denna beskrivning av de osårbara gör det 

även intressant att begränsa urvalet till personer som bor i Stockholm. Anledningen till detta är 

dels att dem som uppfattar sig som osårbara ofta är bosatta i storstad (Enander 2005, ss. 45-46) 

och dels att viss tidigare forskning visar att personer bosatta på landsbygden oftare utsätts för 

störningar i infrastrukturen och på detta vis har en större beredskap för att klara sig utan 

samhällets resurser (Asp 2015, ss. 17; 25; Asp & Sjölund 2014, s. 96).  

Det ovannämnda gör att vi ser goda argument för vårt val av urvalsgrupp, det kan ge 

öppningar för vidare forskning inom området och intressanta aspekter kan framkomma i 

intervjuerna. Det är även ett intressant urval då MSB uttryckt att det är svårt att nå ut till dessa 

individer3.  Det finns därför anledning för att undersöka hur unga vuxna förhåller sig till dessa 

frågor för att myndigheten i framtiden skall kunna utveckla sina kommunikationssätt med unga 

vuxna.  

För att hitta intervjupersoner har vi annonserat på Facebook och bett personer dela 

annonsen för att nå ut till så många som möjligt, vilket ledde till att ett flertal personer anmälde 

sig som intresserade av att delta i studien. Anledningen till att vi valde Facebook som 

annonsplats var att vi ansåg Facebook vara ett bra forum för att nå ut till så många unga vuxna 

som möjligt (Ahrne & Svensson 2011, s. 23). Vi begränsade antalet intervjupersoner genom att 

göra ett bekvämlighetsurval vilket innebar att vi valde intervjupersoner efter vilka som det var 

praktiskt möjligt och genomförbart att intervjua. Vi gjorde samtidigt ett strategiskt urval där vi 

strävade efter att hälften av intervjupersonerna skulle vara män och hälften kvinnor och alla 

uppvuxna i Stockholm (Trost 2005, s. 120). Detta resulterade i att vi intervjuade åtta personer, 

fyra kvinnor och fyra män.  

                                                 
2 Stefan Anering & Göran Lindmark, MSB. Möte 2015-04-13. 
3 Stefan Anering & Göran Lindmark, MSB. Möte 2015-04-13. 
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4.2 Genomförande och analys 
Intervjuerna genomfördes på olika platser. Vi strävade hela tiden efter att genomföra 

intervjuerna i mindre rum för att skapa en personlig atmosfär. Merparten av alla intervjuer 

genomfördes på caféer. Intervjuerna tog mellan 20 minuter och 30 minuter. Intervjuformen som 

använts i denna studie var semistrukturerad, vilket innebär att en intervjuguide (Bilaga 1) 

gjordes på förhand men endast som ett stöd till intervjun med inledande frågor, sonderande 

frågor, direkta frågor och indirekta frågor (Kvale & Brinkmann 2009, s. 150-151). Under 

intervjuernas gång ställdes följdfrågor och frågeföljden ändrades beroende på 

intervjupersonernas svar. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan för vidare analys 

(Öberg 2011, s. 66). 

Analysmetoden vi använt är meningskoncentrering vilket är en modell som fokuserar 

på innehållet i intervjun och koncentrerar dess innebörd till korta formuleringar och ord. 

Modellen består av fem olika moment. Först läste vi igenom hela intervjun för att få en känsla för 

helheten av materialet. Därefter fastställdes de naturliga meningsenheterna, genom att ta fram 

den relevanta informationen i förhållande till frågeställningen. I det tredje momentet tog vi fram 

de teman som dominerades av de olika meningsenheterna och grupperade meningsenheterna 

utifrån intervjupersonernas synvinkel. Sedan ställdes frågor till meningsenheterna som 

framkommit. Slutligen samanställdes intervjuns centrala delar i en redogörande berättelse 

(Kvale & Brinkmann 2009, ss. 223-224).  

Ett hermeneutiskt synsätt har används i studien, vilket innebär att forskaren försöker 

förstå det bakomliggande fenomenet. Forskaren studerar och tolkar objektet och försöker förstå 

grundbetingelserna för den mänskliga existensen (Patel & Davidson 2003, s. 28). Moderna 

hermeneutiska forskare menar på att en förståelse för människors livsvärld, handlingar, och 

livsyttringar kan tolkas på samma sätt som texter och språk. Till skillnad från ett positivistiskt 

perspektiv fokuserar hermeneutiken på förståelsen för andra människor och vår egen 

livssituation. Människors olika intentioner och avsikter uttrycker sig i handling och språk vilket 

går att tolka och skapa en förståelse kring (Patel & Davidson 2003, s. 29).  

Det som kännetecknar det hermeneutiska synsättet är att forskaren studerar 

fenomenet subjektivt. Hon har en förståelse kring sin egen livsvärld, och sina erfarenheter, 

kunskaper, intryck och känslor vilket ses som en tillgång snarare än ett hinder. Detta hjälper 

forskaren att tolka och förstå forskningsobjektet, samt helheten i forskningsproblemet. 

Hermeneutiken fokuserar på att förstå helheten som summan av delarna och ställer dessa i 

relation till varandra. Forskaren kan även pendla mellan objektet och subjektets synvinkel 

genom att ställa sig själv som subjekt till forskningsobjektet; detta för att nå en så fullständig 

förståelse som möjligt (Patel & Davidson 2003, ss. 29 - 30). 

Vi har valt detta perspektiv för att kunna använda vår kunskap inom ämnet på ett 

gynnsamt sätt, våra tidigare erfarenheter upplever vi som en tillgång. Vi uppfattar i enlighet med 
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Patel och Davidson (2003) vår kunskap och förförståelse som ett verktyg vilket vi använt genom 

hela studien (Patel & Davidson 2003, s. 30) Vi har använt våra tidigare erfarenheter som en 

tillgång i intervjuerna och i analyserandet av resultatet. Den vetenskapliga kunskapen som 

införskaffats speglar forskarens idéer, upplevelser och förnuft (Patel & Davidson 2003, s. 18). 

Det vetenskapliga förhållningssättet motiveras genom att vår kunskap, våra tidigare 

erfarenheter och upplevelser ger oss en förutsättning att gå djupare in i tolkningen av 

intervjupersonernas utsagor.  

Vi har valt att använda oss av abduktion som förklaringsmodell. Abduktion är en 

modell som blandar induktion, vilken utgår ifrån empirin, och deduktion, som utgår ifrån teori 

(Alveson & Sköldberg 2014, ss. 55-56). Genom att använda oss av abduktion har vi kunnat tolka 

uttalanden från enskilda intervjupersoner utifrån övergripande mönster hos samtliga 

intervjupersoner. Analysen av empirin har sedan kombinerats med teorier och tidigare 

forskning för tydliggöra vilka mönster som kan besvara frågeställningen i studien (Alveson & 

Sköldberg 2014, s. 56). Under studiens process har en blandning av teorier och empiri används 

för att kontinuerligt tolka intervjupersonernas uttalanden för att skapa ett nyanserat resultat.  

 

4.3 Forskningsetiska överväganden  
Intervjupersonerna blev redan innan intervjuerna informerade om vad studien skulle handla om 

och hur materialet skulle användas. Detta gjordes för att intervjupersonerna skulle få en mental 

förberedelse inför intervjun och på ett bättre sätt kunna överväga om de ville medverka i 

studien eller inte. Intervjupersonerna fick inte de specifika intervjufrågorna i förväg men fick 

information om vilka områden frågorna berörde. De gav sitt samtycke att medverka i studien 

och blev informerade om att de kunde avsluta intervjun när som helst och att de hade rätt att 

dra sig ur studien ifall de ville. De blev även informerade om att de kunde välja att inte svara på 

specifika frågor utan att behöva ge en anledning till varför (Kvale & Brinkmann 2009, s. 87). 

Intervjuerna var konfidentiella, det vill säga att informationen från intervjuerna i 

största möjliga mån, inte går att härleda till en specifik intervjuperson. Identiteten på 

intervjupersonerna presenteras inte i studien och det insamlade materialet avidentifierades 

innan det analyserades. På detta sätt säkerställdes att uttalandena inte kan leda tillbaka till 

intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 88-89). 

De negativa konsekvenserna som kunde uppstå hos intervjupersonerna bedömdes som 

små. Vi anser även att de vetenskapliga fördelarna med studien överväger de potentiella 

negativa konsekvenserna hos intervjupersonerna. Intervjuaren hade en grundläggande kunskap 

inom området vilket ledde till att intervjuaren kunde förebygga möjliga etiska överträdelser i 

intervjusituationen.  
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Forskningens oberoende kan hotas både uppifrån och nedifrån, det vill säga av både 

finansiärer/uppdragsgivare och deltagare av studien (Kvale & Brinkmann 2009, s. 91). Studien 

hade inga finansiärer, dock har forskningsfrågan och urval diskuteras med två nyckelpersoner 

på MSB. Gemensamt med dessa personer har forskningsfråga och avgränsningar bestämts. 

Därefter har studien genomförts utan påverkan från MSB. Forskarens oberoende kan även hotas 

nedifrån. Om forskaren kommer intervjupersonerna för nära finns det en risk att forskaren 

övertar intervjupersonens perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009, s. 91). 

 

4.4 Tillförlitlighet och pålitlighet  
Reliabilitet och validitet är två begrepp som ofta används för att säkerställa studiers 

tillförlitlighet och att studiens syfte besvaras. Flera forskare menar dock att dessa begrepp är 

anpassade för kvantitativa forskningsstudier (Fejes & Thornberg 2011, s. 219). Istället har vi 

valt att använda oss av begreppet kvalitet vilket innebär att forskaren säkerställer att studien 

genomförs noggrant och systematiskt. Detta har vi gjort genom att reflektera över om syfte och 

frågeställning är anpassade för en kvalitativ studie. Vi har även reflekterat över om 

datainsamlingsmodell, analysmetod, teorier och tidigare forskning stämmer överens med 

studiens syfte och frågeställning. Till slut så har vi granskat att resultatet stämmer överens med 

forskningsfrågan och säkerställt att inte resultatet har glidit ifrån ämnet (Fejes & Thornber 

2011, ss. 217-218). 

 

4.5 Metoddiskussion  
Syftet med studien är att undersöka hur unga vuxna bosatta i Stockholm upplever sitt eget 

ansvar vid en inträffad krissituation. Att studera någons upplevelser, känslor och hur någon 

resonerar kring ett fenomen görs enklast med en kvalitativ studie (Ahrne & Svensson 2011, s. 

12). Styrkorna med vårt metodval är att intervjupersonerna får större utrymme under en 

intervju att beskriva sina upplevelser och med egna ord berätta hur de tänker (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011, s 56). 

Styrkan i att göra en semistrukturerade intervjuer är att det öppnar upp för följdfrågor 

som kan leda till djupare förståelse för vad intervjupersonerna berättar, det ger även möjlighet 

för intervjupersonerna att utveckla sina svar där följdfrågor ställs (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 

139-140). Att göra intervjuer möjliggör att intervjuaren får god kontakt med intervjupersonerna 

vilket vi anser är styrka snarare än en svaghet. En god relation mellan intervjupersonen och 

forskaren kan leda till att intervjupersonen känner sig säkrare i att berätta med egna ord hur de 

upplevt saker och ting (Ahrne & Svensson 2011, s. 17).  

Svagheterna med att göra en kvalitativ studie på detta område är att det inte går att 

göra någon generalisering. Det är även svårt att se skillnader mellan grupper. Att göra en 
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jämförelse mellan olika grupper i samhället hade kunnat ge ett intressant resultat. Det hade vart 

intressant att jämföra olika åldersgrupper med varandra men även att se om uppfattningen 

kring sitt eget ansvar vid en kris skiljer sig mellan unga vuxna bosatta i olika storstäder. Hade en 

kvantitativ metod valts hade det funnits möjlighet att nå ut till fler personer (Patel & Davison 

2003, ss. 109-110). Nackdelen hade dock varit att det hade vart svårt att få djupare insikt i 

intervjupersonernas berättelser och beskrivning om fenomenet. Att välja kvalitativ metod och 

semistrukturerad intervjuform har vi gjort med fördel för att kunna förstå och tolka 

intervjupersonernas uttalanden på djupet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43). På så vis kan vi 

genom intervjupersonernas berättelser förstå hur de uppfattar sitt eget ansvar vid en inträffad 

krissituation.  
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5. Teori  

I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier vi använt oss av i denna studie. Vi har 

tillämpat Miztals (1996; 2011) teori om tillit och Ryan och Deci (2000) teori om motivation. Med 

dessa två teorier hoppas vi kunna förstå hur unga vuxna bosatta i Stockholm uppfattar sitt eget 

ansvar vid en inträffad krissituation. Begrepp som är betydelsefulla för analysen kommer att 

vara kursiverade första gången de nämns i varje kapitel. Vi har valt att sätta de engelska 

begreppen inom citattecken för att göra läsningen enklare.  

 

5.1 Tillit  
Tillit har studerats inom sociologin ur flera perspektiv. Å ena sidan har forskare antytt att tillit 

handlar om individens känslor och värderingar, tilliten existerar inom individen själv. Å andra 

sidan finns närmanden av begreppet på en samhällsnivå, där tillit ses som ett kollektivt attribut 

som skapas av sociala institutioner och reformer (Misztal 1996, s. 14). Ytterligare ett perspektiv 

handlar om tillit som en mekanism vilket utmanar gränserna mellan mikro- och makronivå. Tillit 

är ett socialt kapital vilket upprättas och upprätthålls av medlemmar i samhället. Utifrån detta 

perspektiv kan tillit studeras ur människors förväntningar, men kan endast tillfullo förstås ur 

både ett psykologiskt plan och en institutionell nivå. Detta leder till en möjlighet att se hur tillit 

skapas både på mikro och makronivå (Misztal 1996, s. 13-14). 

Misztal (1996) definierar tillit som en social mekanism vilket förklaras genom 

individers övertygelser och motivationer. Att ha tillit är densamma som att förvänta sig att 

resultatet av någons avsedda åtgärder vill tillfredsställa oss eller leva upp till våra förväntningar 

(Misztal 1996, ss. 9-10). Misztal (2011) menar även att både sårbarhet och tillit är komplexa och 

problematiska begrepp vilka är relaterade till varandra. Begreppen har blivit dominanta i 

dagens samhälle genom vilka sociala problem kommuniceras till allmänheten (Misztal 2011, ss. 

358-359). Tillit är det som håller familjer, samhällen och organisationer ihop och på sent 90-tal 

blev begreppet även populärt i relation till begreppet risk. Tidigare teorier om risksamhället 

sammankopplar tillitsbegreppet med risk och tillitsteorier går därför enligt Misztal inte att 

särskilja från teorier om risk (Misztal 2011, s. 359). 

De hot och faror som skapats under den modena epoken tvingar individer att förhålla 

sig till osäkerheter och risker som existerar i samhället, det skapar en känsla av sårbarhet hos 

individen (Misztal 2011, s. 360). Sårbarhet och tillit förklaras alltså som komplexa och 

multidimensionella begrepp. Tillit, sårbarhet och risk kan förklaras som sammanlänkade i en 

cirkel, alla påverkar varandra och graden av tillit och sårbarhet styrs av riskens utformning 

(Misztal 2011, s. 363).  Komplexiteten gör att individen ses som en del av ett samhälle där 

förväntningar exempelvis på myndigheter och andra resurser i samhället kan påverka 
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individens tillit, därmed påverkas även individens uppfattade sårbarhet. En individ eller aktörs 

sårbarhet skapar utrymme för tillit, medan tillit i sin tur ökar sårbarheten (Misztal 2011, s. 363). 

En diskussion förs kring relationen mellan tillit och sårbarhet. Misztal (2011) nämner 

en teori om tre principer för att minska sårbarheten vilken kan bidra till att öka samhällets 

välfärd. De tre principerna som tas upp är ”responsibility”, ”promising” och ”forgiveness”. Dessa är 

baserade på tre olika former av sårbarhet och är direkt kopplade till tillit. Den första formen av 

sårbarhet är baserad på hur vi förhåller oss till och är beroende av andras godhet men ger även 

en insikt om individers självständighet (Misztal 2011, ss. 367-369). Sårbarheten minskas med 

principen “responsibility” vilken innebär att individen tar ansvar för andra. Genom att 

förtroendefullt ge omsorg och bry sig om en annan person och ta ansvar och visa medvetenhet 

om hur beroende individer är av varandra, skapas solidaritet vilket minskar sårbarheten och ger 

en känsla av tillit (Misztal 2011, s. 368).  

Den andra principen “promising” bygger på sårbarhet associerat med osäkerhet kring 

människors agerande. Principen innebär att skapa en kognitiv tillit till legala system, 

myndigheter eller samhället i sig. Det handlar om att skapa en förståelse för sin relation till 

andra och att individen är beroende på ett eller flera sätt av samhället. Konstruerade 

förväntningar som delas av alla inblandade parter skapar säkerhet utan att underminera 

individers frihet (Misztal 2011, s. 369). Ett löfte kräver ett gemensamt förtroende och en lojalitet 

för att individen skall kunna förlita sig på att löftet upprätthålls. Ett brutet löfte är omoraliskt 

och leder till att förtroendet bryts. Principen leder till minskad sårbarhet genom tillit till att ens 

förväntningar upprätthålls. Förväntningarna skapar en trygghet och en tillit andra parters goda 

vilja vilket stärker individen. “Promising” reducerar den oro och osäkerhet som annars skulle 

uppta individens vardag (Misztal 2011, ss. 370-372).  

Den tredje sårbarheten baseras på tidigare ageranden och erfarenheter som inte går att 

återkalla. Principen “forgiveness” förklaras som en generell tillit vilken i regel existerar i 

moralisk och social ordning (Misztal 2011, s. 375). Förlåtelse frigör individen från det som inte 

går att ta tillbaka och skapar ett samarbete mellan den som förlåter och den som blir förlåten. 

För att uppnå förlåtelse krävs att individen som skall bli förlåten visar att denne är värdig tillit 

och att den som förlåter måste vara villig att lita på personen i framtiden. Att välja att förlåta 

leder till framtida tillit vilket i sin tur leder till förtroende och stark moral (Misztal 2011, ss. 373-

374).  

Teorin ger oss en möjlighet att studera och förstå problemet med hjälp av tillit. De tre 

principerna som presenteras belyser tillit och sårbarhetsbegreppen ur både ett makro- och 

mikroperspektiv vilket ger intressanta synvinklar. Att använda detta teoretiska ramverk gör att 

ansvarsfrågan kan belysas ur flera intressanta aspekter. Vi har valt att använda oss av tillitsteori 
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för att vi anser det är en bra teori som kan hjälpa oss att förstå i vilken utsträckning individen 

väljer att ta ansvar vid en krissituation.  

 

5.2 Motivation  
Motivation är något som finns hos alla individer och innebär förmågan att agera. Den som saknar 

motivation saknar kraft och inspiration för att utföra olika handlingar. De flesta teorier om 

motivation handlar om att motivation är ett enhetligt fenomen, att motivationen endast finns i 

en sort och varierar från lite motivation till stor motivation (Ryan & Deci 2000, s. 54). Ryan och 

Deci (2000) menar att det inte bara finns olika styrkor av motivation utan även olika former av 

motivation. De skiljer på två olika former, inre motivation och yttre motivation (Ryan & Deci 

2000, s. 54). Inre motivation grundar sig på saker som individen tycker är intressanta eller 

roliga och den yttre motivationen grundar sig på saker som leder till ett synbart resultat (Ryan & 

Deci 2000, s. 55). Ryan och Deci (2000) delar in den yttre motivationen i fyra olika delar extern 

reglering, påtvingad reglering, identifiering och integrerad reglering. Ryan och Deci (2000) 

introducerar även en tredje form av motivation. Motsatsen till motivation är enligt dem 

omotivation vilket är ett tillstånd där individen saknar incitament att agera (Se fig. 2) (Ryan & 

Deci 2000, ss. 61-62). 

 

Fig. 2 Motivationsteori 

 

Fig. 2 hämtad från Ryan & Deci 2000, s. 61. 
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Med motivationsteorin kan vi analysera och förstå hur ansvar för sin egen och andras 

krisberedskap kan skapas. De olika typerna av motivation kan förklara hur förmågan att agera 

uppkommer och vad som är de bakomliggande delarna i motivationen. Vi har valt att belysa 

resultatet med denna teori eftersom tidigare forskning visar på att motivation är en viktig aspekt 

för att uppnå framgång i att få individer till att bli ansvarstagande (Se avsnitt 3.1, s. 6).  
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6. Resultat och Analys 

Utifrån analysen framkom tydligt fem olika teman som direkt kan kopplas till frågeställningen. 

Vi kommer presentera resultat och analys utifrån dessa teman: (1) osårbarhet, (2) förberedelse, 

(3) från tilltro till misstro, (4) information och (5) ansvar. I tema 1 ”osårbarhet” presenterar vi 

intervjupersonernas uppfattning om kriser och i vilken utsträckning de tror sig kunna drabbas 

av en kris. Vidare presenterar vi i tema 2 ”förberedelser” hur intervjupersonerna tänker och 

resonerar kring förberedelser för att hantera en kris och vilka skillnader de tror att det finns 

mellan storstad och landsbygd. I tema 3 ”från tilltro till misstro” belyser vi intervjupersonernas 

upplevda känslor kring förtroende för myndigheter och andra statliga aktörer, medan i tema 4 

”information” beskriver vi vilken information intervjupersonerna förväntar sig få och vilken 

information de kan tänkas behöva vid en krissituation. Slutligen presenteras 

intervjupersonernas tankar kring sitt eget ansvar och vilka förväntningar de tror finns på dem 

själva i tema 5 ”ansvar”.  

Intervjupersonerna har ofta haft liknande svar och uppfattningar om de ställda 

frågorna. Intervjuguiden (bilaga 1) var uppbyggd semistrukturerat med olika teman, dock är det 

inte samma teman som resultatet presenteras efter. I detta avsnitt kommer vi först presentera 

ett påstående eller en sammanfattning av den centrala kärnan i varje tema. Sedan presenterar vi 

stöd till detta genom empiri i form av direkta citat från intervjuerna. Vi visar sedan hur vi har 

tolkat intervjupersonernas uttalande och hur resultatet kan belysas av den tidigare forskningen 

och valda teorier. I detta kapitel benämner vi intervjuare med ”IV” och intervjuperson med ”IP”. 

Siffrorna vid citaten är oberoende från intervjuordningen (Se avsnitt 4.3, s. 12).  

 

6.1 Osårbarhet 

När vi ställer frågan “kan du ge exempel på olika krissituationer i samhället som du kan drabbas 

av?” får vi väldigt olika svar. Intervjupersonerna nämner kriser som handlar om bränder, 

trafikolyckor, kriser kopplade till arbetet, terroristattentat, jordbävningar, gasutsläpp, 

översvämningar och krig. Exempel som nämns är skogsbranden i Fagersta 2014, jordbävningen i 

Japan 2011 och utbrottet av cryptosporidium i Östersund 2010. Flera intervjupersoner tyckte 

dock att det var svårt att definiera en krissituation: 

 

IP 2: ”Med kris så känner jag att det är mer större katastrofer, men vad skulle kunna 

hända här i Sverige? Ja, terroristattentat eller jordbävning, händer väl inte så ofta, eh 

sjukt stora oväder stormar som har varit mycket i södra Sverige. Krig känns inte så 

relevant just nu.” 
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IP 3: ”Kris kan vara lite allt möjligt, allt ifrån att det sker en brand eller så i skolan så 

man behöver evakueras till kanske någon olycka i trafiken, typ bilolycka. Sen finns det 

jättemycket som kan hända men det är frågan hur stor sannolikheten är.” 

 

I likhet med Sparf (2014) så tolkar vi att intervjupersonerna inte har en klar bild av vad en 

krissituation är för dem då de sällan tänker på ämnet. Vi tolkar vårt resultat som att det speglar 

tidigare forskning när en diskussion kring risker förs. Risker och kriser som tas upp i 

intervjuerna är snarare olyckor eller mindre händelser än större kriser som drabbar hela 

samhället (Sparf 2014, s. 16). 

Intervjupersonerna beskriver att det känns osannolikt att större avbrott i infrastrukturen 

skulle inträffa i en storstad. Intervjupersonerna tror inte heller att risken är stor att större kriser 

ska inträffa.  

 

IP 3: ”Och antagligen om jag har fått det här så är jag ju länkad till grannarnas 

avlopp, vatten och el så dem lär ju också inte ha tillgång till det. Så det är ju ingen idé 

att springa och knacka på hos dem. Men jag skulle ju tvivla på att hela stadsdelen 

skulle, att hela staden har tappat det här, så kanske då ta bilen och åka någon 

annanstans och få tillgång till el och vatten tillsvidare”. 

 

IP 8: ”Jag bor i en storstad och förväntar mig att det ska fixa de, elen kanske kan vara 

borta en kort tid, men inte så länge att jag får problem. Och vattnet funkar ju jämt, det 

är ju inte sannolikt att något sånt händer”. 

 

I dessa citat kan vi tolka att intervjupersonerna upplever sig som osårbara. Vi kan förstå detta 

genom tidigare forskning som belyser att synen på samhällets sårbarhet förändras med åldern. 

Yngre personer visar ofta ett lägre engagemang till samhället än vad äldre personer visar. Yngre 

personer tror inte att de påverkas av kriser i samma utsträckning som äldre personer tror att de 

gör (Enander 2005, s. 41). 

Annan tidigare forskning visar på att individens ansvarstagande är relaterat till effekten av 

olyckan eller krissituationen. Wall (2014) beskriver att flera olyckor skulle kunna förhindras om 

individen tog ett större ansvar för sin egen säkerhet och därmed kan sårbarhet och osäkerhet 

minska. Motivation beskrivs som en viktig faktor för uppnå framgång i att individer skall ta 

ansvar (Wall 2014, s. 126). I det empiriska materialet och i vår analys har vi dock inte sett att 

motivation uttryckligen styr ansvarstagandet. Vi kan ändå förstå resultatet genom begreppet 

omotivation (Se avsnitt 5.2, s. 17). Intervjupersonerna känner inte ett intresse för sin egen 

säkerhet eller för sitt eget ansvar. De värderar inte handlingen att förbereda sig då de i likhet 
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med Enander (2005) inte känner sig sårbara (Enander 2005, s. 45). Vi kan även förstå att 

intervjupersonerna inte tar ansvar då de inte tror att det är sannolikt att en kris inträffar. Detta 

kan förstås som omotivation hos intervjupersonerna då handlingen ”att ta ansvar” förlorar sitt 

värde (Ryan & Deci 2000, ss. 54, 61). Genom dessa teoretiska synsätt får vi förståelse för att 

både intervjupersonernas ålder och brist på motivation påverkar ansvarskänslan och speglas i 

resultatet. 

I motsats till det ovannämnda beskriver intervjupersonerna att de tror att personer 

bosatta i en storstad generellt är mer sårbara. Vi tolkar att anledningen till denna uppfattning är 

att det bor fler människor på liten yta i en storstad. I analysen kan vi utläsa att det även finns en 

uppfattning om att det är olika risker som drabbar storstäder och landsbygd. Analysen visar att 

intervjupersonerna tror att omfattningen av en krissituation även blir annorlunda eller värre i 

en storstad. Vår tolkning är att de å ena sidan känner sig osårbara, de upplever det som 

osannolikt att någonting skulle kunna inträffa. Å andra sidan beskriver intervjupersonerna att 

de tror att det finns fler risker med att bo i en storstad, vår uppfattning är att sårbarheten de 

beskriver inte gäller dem själva.  

 

IP 3: “Det är mer rörelse i storstäder så jag skulle gissa eller tro att det är större risker 

i storstaden än på landsbygden… Det skulle kunna vara att i storstäder, det finns så 

mycket mer som kan inträffa. Till exempel vattenläckage eller någon ställning som 

rasar ute på gatan…” 

 

IP 5: “Ja, jag kan ju tänka mig att det finns fler olika risker ju fler människor man 

samlar. Och olika industrier eller funktioner så finns det fler riskmoment.” 

 

IP 7: “Jag tror att man är som mer sårbar, typ som här i Stockholm, det är fler 

människor som bor här, det kan hända mer grejer … det påverkar i alla fall fler 

personer, då blir det typ en större kris än på landsbygden.” 

 

Många människor på liten yta ställer större krav på tilliten till andra människor. Principen 

”Promising” (Se avsnitt 5.1 s. 16), bygger på sårbarhet som förknippas med hur människor 

agerar i olika situationer. Det handlar om att skapa en förståelse för att ens relation till andra 

kan påverka samhället (Misztal 2011, s. 269). Vår förförståelse för att varje individ påverkar 

samhället gör att vi kan tolka empirin i linje med denna princip. Med denna teoretiska synvinkel 

kan vi förstå hur intervjupersonerna tror sig påverkas av sin omgivning. Analysen visar att 

intervjupersonerna tror att storstäder blir mer sårbara i och med antalet invånare, men vår 

tolkning är att intervjupersonerna fortfarande känner sig trygga då de själva känner hög tillit (Se 
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avsnitt 5.1, s. 15). Analysen visar att intervjupersonerna inte tror att de kommer utsättas för en 

större krissituation och att de känner sig osårbara.  

 

6.2 Förberedelser 

Ur resultatet kan vi utläsa att intervjupersonerna har en gemensam uppfattning om att personer 

bosatta på landsbygden är bättre förberedda för olika krissituationer. Det centrala i temat är att 

förberedelser för en krissituation tycks bero på vart individen är bosatt. 

 

IP 3: “Jag skulle tro att landsbygden är mer förberedda på att klara sig utan vatten och 

elektricitet å sådär. Jag tror att vi storstadsbor är vana vid att det alltid är tillgängligt, 

så jag tror att vi är lite mer lata och litar på elbolagen att de löser det … Medan 

landsbygden kanske är lite mer beredda på att sådana incidenter kanske händer.” 

 

IP 1: “De som bor ute på landet har ofta mer resurser att klara sig flera veckor… Och 

det har man ju även sett när man skickar ner linjemontörer … där man har gått ut i 

skogen och hittar personer som bott ute i skogen, i sina villor, och de har klarat sig 

flera veckor utan internet, el och vatten. Medan i storstaden blir det ett helt annat 

kaos…” 

 

IP 5: “På landsbygd kanske man är lite inställda på att kunna ta hand om dom risker 

man har i sitt närområde…“ 

 

Det finns en uppfattning om att personer bosatta på landsbygden är bättre förberedda på en 

kris. Detta kan förstås i likhet med Enanders (2005) beskrivning om de osårbara. Personer 

bosatta i storstad antyds inte vidta säkerhetsåtgärder i samma utsträckning som personer 

bosatta på andra platser (Enander 2005, s. 45). Vi kan även förstå detta genom motivationsteori 

(Se avsnitt 5.2 s. 17): Att en person tar större ansvar för sin egen säkerhet än vad en annan 

person gör kan förklaras genom yttre motivation (Se avsnitt 5.2 s. 17). Yttre motivation grundar 

sig i vilket resultat handlingen får. En person som högt värderar sin säkerhet och anser sig ha ett 

stort behov av att förbereda sig på att hantera en krissituation känner större motivation än en 

person som inte känner att handlingarna har samma värde (Ryan & Deci 2000, s. 61). Av 

analysen kan vi tolka att personer bosatta i en storstad inte förväntas känna samma värde eller 

behov i att förbereda sig.  

Intervjupersonerna ger uttryck för att omfattningen av en krissituation blir mer 

omfattande i en storstad, de beskriver även att hjälpen antagligen kommer snabbare. Vår 

tolkning är att det finns en generell tillit till att åtgärder och hjälpinsatser prioriteras i 
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storstäder. Vi tolkar att uppfattningen hos intervjupersonerna är att personer på landsbygd 

känner ett större ansvar att klara sig själva och ta hand om sin mark. Detta på grund av att det 

tar längre tid att få hjälp, men för att storstadsinvånare beskrivs som mer beroende av 

exempelvis el, vatten, och infrastruktur. 

 

IP 4: “Jag tror att det skulle bli värre om elen gick i en storstad än om elen gick i en 

småstad… för att jag tror att i storstäder är man, om man får säga det, lite mer 

primitiva på den delen. Jag tror man är lite mer kunnig i en småstad. För i en småstad 

kan fler såna här situationer inträffa än vad jag tror kan hända i en storstad...” 

 

IP 7: “Jag tror att storstäder är mer prioriterade, det borde kanske inte vara så, men ja 

vi är ju fler så vi får nog hjälp fortare, det är ju en annan närhet, det borde gå fortare 

att få hjälp i alla fall…” 

 

IP 2: “Bor man i en storstad gör nog myndigheter och politiker något åt det snabbare 

än vad man prioriterar en småstad tror jag… Eh, för antalet påverkade människor, 

tror jag.” 

 

Den tilltro som intervjupersonerna känner till att hjälp skall komma snabbt vid en inträffad 

krissituation tolkar vi leder till brist på förberedelser vilket skapar en sårbarhet. Vi kan förstå 

denna sårbarhet med “responsibility” (se avsnitt 5.1, s. 16).  I likhet med principens innebörd 

tolkar vi att intervjupersonerna känner tilltro till andra aktörers goda vilja och att de upplever 

en känsla av att vara beroende av hjälpinsatser (Misztal 2011, s. 368). Tilltron till andra 

personers goda vilja hjälper oss att förstå att intervjupersonerna tror att snabb hjälp kommer att 

infinna sig vid en krissituation. Å andra sidan beskriver de att förberedelser för att hantera en 

krissituation ligger närmare till hands ifall förväntningarna är att hjälpen tar lång tid.  

Vi kan även med vår förkunskap se en koppling till principen “promising” genom vilken 

tillit skapas när konstruerade förväntningar uppfattas lika av alla inblandade parter (Se avsnitt 

5.1, s. 16).  En kognitiv tillit skapas när myndigheter och andra statliga aktörer delar 

förväntningarna om att hjälpinsatser förväntas komma snabbt samt att de delar förståelsen för 

att personer bosatta i storstad därmed är mindre förberedda på att klara den inledande fasen av 

krisen själva.  

Förväntningarna på hjälpinsatser eller att myndigheter och andra aktörer skall vidta 

åtgärder skapar både tillit och sårbarhet (Misztal 2011, s. 363). Det finns stora förväntningar på 

det offentliga, men det kräver samtidigt att individen själv vidtar förberedande åtgärder och det 

är diffust vart ansvarsgränsen mellan individen och det offentliga går (Andersson 2014). Det 
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finns även förväntningar från det offentliga att individen skall klara ett visst antal dygn själv 

innan åtgärder eller hjälpinsatser kommer (Asp 2015, s. 3). Vi tolkar att denna förväntning inte 

uppfattas av intervjupersonerna. Analysen visar att intervjupersonerna förväntar sig att 

hjälpinsatser skall komma snabbt, och snabbare ifall individen är bosatt i en storstad. 

 

6.3 Från tilltro till misstro 

Intervjupersonerna beskriver att de har en stor tilltro till myndigheter och andra statliga 

aktörer. Analysen visar att det finns en tilltro till myndigheter och statliga aktörer tills det att 

motsatsen är bevisad. Flera av de intervjuade beskriver att de har ett lägre förtroende för 

centrala funktioner så som Utrikesdepartementet (UD) och regeringen framförallt efter hur 

tsunamikatastrofen 2004 hanterades. Intervjupersonerna beskriver att tilliten till myndigheter 

och statliga aktörer kan minska om det finns misstankar om att de inte kan utföra sina uppdrag 

korrekt. Det kan vara att myndigheter eller andra statliga aktörer saknar kunskap, resurser eller 

förståelse för det som har inträffat.  

 

IV: ”Kan du beskriva ett exempel på när du känt misstro till myndigheter och andra statliga 

aktörer?  

 

IP 2: ”Jag tänker på Thailandkatastrofen då man inte hade någon aning om vad som 

hade hänt och man kanske inte brydde sig så mycket. Och sen inser man att det var en 

tsunami, Laila Freivalds visste ju inte ens vad det var för något.” 

 

IP 5: ”Det är väl om det finns anledning att misstänka att det inte skulle fungera, 

antingen om det faktiskt händer något och det inte går som det är tänkt eller att det 

visar sig att det inte finns någon plan. Att det inte finns resurser för det.” 

 

Tillit är en social mekanism som handlar om övertygelser och motivation. När våra 

förväntningar infrias eller när vi får ett väntat resultat skapas ett förtroende för motparten 

(Misztal 1996, ss. 9-10). Detta återspeglas i resultatet då intervjupersonerna menar att de har 

tilltro till myndigheterna och statliga aktörer tills det att förtroendet är brutet. Analysen visar att 

intervjupersonerna känt misstro till myndigheter, framförallt UD och regeringen, eftersom de 

inte uppfyllt deras förväntningar kring hur en katastrof hanterats.  

Ett löfte kräver ett gemensamt förtroende för att löftet ska upprätthållas. Det 

gemensamma förtroendet och en förståelse för de delade förväntningarna skapar en säkerhet. 

Ett brutet löfte eller felaktig information kan leda till att förtroendet bryts (Misztal 2011, ss. 369-

370). Vi tolkar utifrån intervjupersonernas beskrivning, att det var detta som hände med deras 
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tillit till myndigheterna, framförallt UD och regeringen efter tsunamikatastrofen. När tilliten 

bryts skapas en känsla av sårbarhet och individen kan känna oro (Misztal 2011, s. 370). För att 

återskapa tillit och social ordning efter att ett förtroende brutits kan vi förstå delar av analysen 

genom “forgiveness” (Se avsnitt 5.1, s. 16). Nytt förtroende skapas genom att förlåta motparter 

för tidigare händelser (Misztal 2011, 373-374). Det återspeglas i empirin då intervjupersonerna 

beskriver att myndigheter och statliga aktörer har blivit bättre på att hantera stormar. En tillit 

för samhällets resurser har alltså återupprättats. 

 

IP 2: ” Jag tycker att man blivit väldigt bra på när det kommer stormar, efter Gudrun i 

alla fall. När jag bodde i Karmar 2012 eller 2013 då var man ute väldigt tidigt med att 

det här kommer att hända. Hellre att man överdriver lite än underdriver. Det kanske 

inte vart lika farligt som det kunde ha blivit, men man var förberedd och hade tagit in 

personal som kunde hjälpa till och det löste sig på ett bra sätt. Att alla var förberedda 

var jäkligt viktigt.” 

 

Intervjupersonernas utsagor visar på ett mönster i hur känslan av tillit kan återskapas och kan 

förklaras genom principen “promising”. Oro och sårbarhet minskar när individens förväntningar 

tydligt beskrivs och delas av alla inblandade parter, då byggs en tillit till människors goda 

potential upp (Misztal 2011, ss. 370-372). Vi tolkar att myndigheter och andra statliga aktörer 

har förstått vilka förväntningar som finns på dem från allmänhetens sida i detta sammanhang. 

Denna förståelse har lett till i likhet med ”promising” att en tillförlitlighet och lojalitet har 

skapats. I analysen framkommer att tidigare erfarenheter och myndigheters förmåga att skapa 

kognitiv tillit minskar känslan av sårbarhet (Misztal 2011, ss. 370; 373-374).  

Upplevd misstro och återupprättad tillit tolkar vi även beskrivs av intervjupersonerna i 

form av tillit till polismyndigheten. Det beskrivs som en myndighet vilka intervjupersonerna har 

stort förtroende för. Vi tolkar att förklaringen till polismyndighetens förtroende hos 

intervjupersonerna grundar sig i bland annat deras aktivitet på sociala medier. 

 

IP 1: ”Det skulle väl vara via polisens aktiva engagemang på Facebook, när de 

samarbetar med Missing People så ger de även ut information om att personen är 

hittat och allt är bra.” 

 

IP2: ”Är det något större väntar de och samlar information och gör sen en 

presskonferens som de gjorde i Linköping när någon knäppis som tagit ihjäl någon 

våldsamt. Då väntar man och samlar information istället för att gå ut med något halv 

lurt på en gång.” 
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Enligt Misztal (2011) kan vi förstå resultatet genom att intervjupersonernas förväntningar har 

infriats och att polismyndigheten genom sociala medier har skapat en närhet till samhället 

(Misztal 2011, ss. 9-10). I analysen kan vi utläsa att intervjupersonerna tycker att 

polismyndigheten är duktiga på att ge återkoppling om olika händelser. Vi tolkar att när polisen 

gör presskonferenser istället för att gå ut med korta meddelanden tidigt om en händelse stärks 

känslan av att informationen tillförlitlig. Den tillit som intervjupersonerna känner till 

polismyndigheten kan vi förstå i likhet med genom principen “promising” (Misztal 2011, ss. 370-

372). Intervjupersonernas förväntningar upprätthålls när de känner att de får sanningsenlig 

information och återkoppling från polismyndigheten. Vi tolkar även att tilliten minskar känslan 

av sårbarhet och osäkerhet då en förståelse för polisens arbete skapas. En kognitiv tillit i likhet 

med Misztal byggs upp som reducerar oro och ovisshet som annars skulle vara centralt i 

intervjupersonernas vardag (Misztal 2011, ss. 369-372). 

 

6.4 Information 

Ett tydligt tema som framkom i analysen var information. Temat speglar både vad 

intervjupersonerna vill ha och behöver för information men även hur de söker och får 

information, vilka kanaler som de använder. Det intressanta med tanke på vår studie är att ingen 

av intervjupersonerna nämnde webbsidor eller sociala medier som Krisinformation.se, 

DinSäkerhet.se, MSB, eller kommunens hemsida som informationskanal där de sökte 

information vid en inträffad händelse eller kris. Vi tolkar att intervjupersonerna inte visste vart 

informationen skulle komma ifrån men att de troligtvis skulle söka information på internet eller 

fråga personer i sitt sociala nätverk. Analysen visar att många av intervjupersonerna visste vad 

VMA var och sa att det brukar dyka upp meddelanden på radio och tv om det är något allvarligt 

som har hänt. 

 

IP 2: “Internet, men det kan ju hända att det ligger nere också. Hesa Fredrik, den där 

tutan om det är större katastrofer. Är det P1 som har såna sändningar? Radion i alla 

fall, tv om det fungerar ... jag skulle börja med att söka mig till internet, fungerar inte 

det… Vad skulle jag göra då? Ringa mamma haha. Ja, det skulle jag nog göra faktiskt.” 

 

IP 6: “...ringa en vän eller någon som jag tror har bättre koll än jag. Men jag vet inte 

om jag skulle ringa en myndighet, jag har inte en aning om vart jag skulle vända 

mig…“ 
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IP 4: “Allt beror på krissituationen. Om all telekommunikation, all el, allt sån där är 

nere då skulle jag nog säga att jag pratar med grannar och ser om dom har hört 

något. Och så börja arbeta sig framåt på den vägen.“ 

 

Från den offentliga sidan finns det förväntningar att individen skall ta ett visst ansvar i att söka 

information själv om den inträffade händelsen, de ska även följa de instruktioner som ges. Det 

ligger i individens ansvar att ta reda på och söka information om det inträffade (Asp 2015, s. 3; 

Årskog 2014). Analysen visar att intervjupersonerna skulle söka information, dock upplever vi 

inte att de skulle söka information på de kanaler som det offentliga hade förväntat sig. Vi tolkar 

att intervjupersonerna upplever att det är alltid någon annan som besitter mer information än 

vad de själva gör. Detta går i linje med det Enander (2005) beskriver: att äldre oftast har ett 

större engagemang för att sin egen säkerhet och att de känner att de är bättre förberedda för att 

hantera något oförutsägbart (Enander 2005, s. 41). Det kan förklara varför intervjupersonerna 

skulle ringa någon i deras sociala nätverk, sin mamma eller en vän istället för att vända sig till 

offentliga sidor på exempelvis internet eller ringa 113 13.  

Vi kan även förstå resultatet med hjälp av begreppet omotivation (Se avsnitt 5.2, s. 17). 

Vi tolkar att intervjupersonerna inte har kunskap om vart information skall sökas, därmed kan 

de känna att informationssökning inte kommer att resultera i ett önskvärt utfall. Omotivation 

beskrivs av Ryan och Deci (2000) som resultatet av att en individ inte känner sig behörig att 

utföra en aktivitet eller att aktiviteten inte får önskat resultat (Ryan & Deci 2000, s. 61).  

På frågan vilken information som intervjupersonerna upplevde att de behövde för att både 

klara sig och förbereda sig för att hantera en kris, svarade majoriteten att de behöver 

information om vad som hänt och hur de ska förhålla sig i den rådande situationen.  

 

IV: “Vilken information behöver du för att förbereda dig inför en krissituation eller 

hantera en inträffad krissituation?” 

 

IP 1: “Oj, det har jag ingen koll på. Inte alls.” 

 

IP 6: “Jag skulle behöva information om hur risksituationen ser ut. Jag skulle inte 

kunna bedöma hur pass farligt det är…” 

 

IP 5: “Ja jag tror att man får någon sorts grundläggande orientering typ av händelsen. 

Huvudsakligen om man ska förhålla sig på något specifikt sätt…“  
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Analysen visar att intervjupersonerna tror att informationen kommer automatiskt, oavsett 

informationskanal. Vår uppfattning är dock att intervjupersonerna inte känner att det är deras 

ansvar att ta reda på informationen. Utifrån det teoretiska ramverket kan vi förstå resultatet 

genom att intervjupersonerna känner tillit till samhället (Misztal 2011, s. 359). 

Intervjupersonernas tillit till samhället skapar enligt Misztal (2011) ett beroende av samhällets 

resurser vilket leder till att sårbarheten ökar hos individerna (Misztal 2011, s. 260). Vi tolkar att 

intervjupersonerna behöver information för att kunna agera på ett säkert sätt. Utan information 

anser inte intervjupersonerna att de kan bedöma hur farlig en situation är eller vilka nödvändiga 

åtgärder de behöver vidta. Intervjupersonerna förlitar sig på att de kommer att få den 

informationen som de behöver för att klara av och hantera en krissituation. Vi tolkar att 

intervjupersonerna har skapat en kognitiv tillit till legala system i likhet med principen 

“promising” (Misztal 2011, s. 369). 

 

6.5 Ansvar 

Vi ställde frågor som handlade om vilka förväntningar som intervjupersonerna tror finns på dem 

själva när en krissituation inträffar. Majoriteten av intervjupersonerna gav uttryck för att inte 

vilja vara i vägen, eller ansåg att de bör hålla sig undan. Samtidigt så kan vi utläsa i analysen att 

många av intervjupersonerna vill hjälpa till och upplever att det är en del i deras eget ansvar. 

 

IV: “Vad tror du att det finns för förväntningar på dig som medborgare ifall en 

krissituation inträffar?” 

 

IP 2: “Att man ska vara uppmärksam och behövs det hjälp vill man självklart hjälpa till 

det tror jag alla förväntar sig. Men behövs det inte hjälp så ska man hålla sig undan 

istället, så det inte blir för rörigt. Jag har ingen kompetens så jag vet inte hur mycket 

jag kan hjälpa till, men jag kanske kan hjälpa grannen…“ 

 

IP 3: “Hjälpa till skulle jag väl, beroende på om jag inte är skadad så är det väl att 

hjälpa andra … Hjälpa till skulle jag tro, inte vara i vägen om det är så, vara 

behjälplig” 

 

IP 1: “Att jag hjälper andra personer runt omkring mig, att jag ser till att aktivt delta i 

informationsspridning till andra...” 

 

Att intervjupersonerna känner ett ansvar för att hjälpa andra personer oavsett hur eller på vilket 

sätt kan förstås med principen “responsibility”. Intervjupersonerna tar ansvar för andra, en 
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balansgång skapas mellan omsorg, självkänsla och respekt (Misztal 2011, s. 368). Med vår 

förförståelse om ämnet kan vi förstå att intervjupersonerna känner ett ansvar gentemot sina 

medborgare och när något oväntat inträffar vill de minska effekterna och vara behjälpliga. Ett 

tydligt mönster kan utläsas i resultatet där intervjupersonerna tar ansvar och visar medvetenhet 

och förståelse för hur beroende individer är av att hjälpa varandra i en krissituation. Vi kan 

förstå detta då det enligt Misztals (2011) teori skapas solidaritet när individer visar förståelse 

och omsorg. Solidaritet leder till att känslan av sårbarhet minskar och ger en ökad känsla av 

tillit, både till andra medmänniskor och till samhället i stort (Misztal 2011, s. 368). Det centrala i 

detta tema tolkar vi är att intervjupersonerna beskriver att deras största ansvar är att ta hand 

om andra och hjälpa andra.  

Intervjupersonernas svar går i linje med det som står på DinSäkerhet.se. Människor 

skall ta ansvar för sig själva och sina anhöriga (Årskog 2014). Vi tolkar att intervjupersonerna 

skulle hjälpa eller ta hjälp av sin familj och andra närstående personer i första hand. Vår 

uppfattning är att intervjupersonerna upplever det som en självklarhet att hjälpa sina anhöriga 

snarare än något tvång utifrån, vilket vi tolkar går i linje med de krav som ställs på individen 

(Årskog 2014). I likhet med principen ”responsibility” och omsorg för andra personer kan vi 

förstå resultatet med yttre motivation, att intervjupersonerna upplever det som en självklarhet 

att hjälpa sina anhöriga. Integrerad reglering (Se avsnitt 5.2, s. 17) innebär att individen känner 

motivation genom att handlingen tydligt går i linje med hennes behov och värderingar (Ryan & 

Deci 2000, s. 62). Vi tolkar att intervjupersonerna känner ett ansvar i att hjälpa sina anhöriga då 

de värdesätter dessa personer högt.  

Som nämnts ovan beskriver intervjupersonerna att deras ansvar innefattar att hjälpa 

sina anhöriga vid en krissituation. Analysen visar å andra sidan att de intervjuade inte upplever 

att det finns några förväntningar på dem vid en inträffad krissituation.  

 

IP 7: “Förväntningar på mig... nä vet inte... tror inte det finns direkt, jag tänker att 

ansvaret ligger ju inte på mig att lösa situationen, det är ju typ andra, staten, eller 

militären som måste göra, de som har kompetens.” 

 

IP 6: “Jag tror inte att jag har något övergripande ansvar att lösa situationen, det tror 

jag nog snarare är att hålla sig lugn och invänta räddningspersonalens instruktioner. 

Jag tänker att jag inte har något ansvar utöver mig själv och de närmsta... “ 

 

Av det ovannämnda kan vi tolka att intervjupersonerna inte känner att de besitter 

kompetens att kunna hjälpa till och därför inte känner att det finns några större 

förväntningar på dem som medborgare. Brist på att ta ansvar kan vi förstå genom det Ryan 



 

 

30  

och Deci (2000) förklarar som omotivation. Om personerna saknar kunskap eller inte 

känner sig behöriga att utföra en handling leder det till brist på motivation, vilket i det här 

fallet leder till låg ansvarskänsla (Ryan & Deci 2000, s. 61). Detta speglas tydligt i resultatet, 

det finns en vilja att hjälpa till men då intervjupersonerna inte anser sig besitta kunskap och 

befogenheter lägger de över ansvaret på andra aktörer i samhället.   
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7. Diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur unga vuxna bosatta i Stockholm uppfattar 

sitt ansvar vid en krissituation. Ämnet är aktuellt då MSB visat ett intresse för att undersöka hur 

unga vuxna har tillgodosett marknadsförd information kring individens eget ansvar (Se avsnitt 

1, s. 1). Resultatet är dock inte bara intressant för MSB utan för alla aktörer som är verksamma 

inom området och arbetar för en ökad individuell krisberedskap. Vi har kommit fram till flera 

olika aspekter som kan påverka unga vuxnas ansvarskänsla och i vilken utsträckning de 

förbereder sig på att hantera en krissituation. 

Vi valde unga vuxna bosatta i Stockholm för att den urvalsgruppen intresserade oss 

mest, och närheten till just Stockholm gjorde att studien kändes genomförbar.  Hade en annan 

urvalsgrupp valts är det möjligt att resultatet fått ett annat utfall. Vi kan diskutera huruvida unga 

vuxna bosatta Göteborg upplever sitt ansvar vid en krissituation på samma sätt som unga vuxna 

bosatta i Stockholm gör. Vi tror dock att skillnaden i uppfattningen kring ansvarsfrågan 

storstäder emellan inte är så stor. Vi anser att aspekten att unga vuxna kanske inte tidigare har 

behövt ta ansvar för sin egen säkerhet är mer avgörande än om individen är bosatt i Stockholm, 

Göteborg eller exempelvis Malmö.  

Vi tror att även att aspekter som tidigare erfarenheter kring förtroende för 

myndigheter och andra statliga aktörer har en stor betydelse. Har individen blivit sviken eller 

känt misstro till samhällets resurser tidigare och en tilltro därefter aldrig återskapats tror vi att 

ansvarskänslan kan skilja sig åt mellan unga vuxna snarare än i vilken storstad hon är uppvuxen. 

Utan att säga att en generalisering kan göras tror vi att resultatet kan vara överförbart på andra 

unga vuxna. Framförallt med motivering att unga vuxna kanske inte har vart med om så många 

krissituationer och att de därför inte upplever ett behov att ta ansvar. Vår uppfattning är att om 

de bor hemma läggs ansvaret över på anhöriga. Att undersöka en annan åldersgrupp hade kunna 

resultera i ett annat utfall och ett annorlunda resultat, dock var unga vuxna den grupp individer 

som vi och MSB diskuterade fram var mest intressant att studera (Se avsnitt 1.1, s. 1).  

Hur individen förhåller sig till samhällets strukturer och hur samhället i sin tur formas 

av individer är en ständigt pågående diskussion. Teorier om individualiseringen och 

moderniteten leder till ytterligare diskussion om hur individen blir självständig och får ett större 

ansvar om sin egen säkerhet vilket skapar osäkerhet och oro (Beck 2005, s. 208; Bauman 2012, 

ss. 31-33). Individen blir således även ansvarig för sin egen säkerhet i en krissituation, hon 

förväntas förbereda sig för komplexa risker, nya risker som kommer till följd av 

individualiseringen. Ansvarsfrågan har varit fokus i denna studie och syftet har varit att få en 

uppfattning om hur unga vuxnas uppfattning om sitt eget ansvar vid en inträffad krissituation 

ser ut. 
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Kraven på att individen skall ta ett eget ansvar kring sin egen säkerhet i förhållande till 

den tilltro och de förväntningar som finns på samhällets resurser skapar en komplexitet. 

Tidigare forskning belyser aspekten att ansvarsfrågan är diffus (Asp 2015, s. 3) och analysen 

visar att det finns brister i hur samhället upplyst unga vuxna om vart gränserna mellan 

individens ansvar och det offentligas ansvar går. Analysen visar att intervjupersonerna 

beskriver hög tilltro för samhällets resurser. Vi anser att en hög tilltro till myndigheter och 

andra aktörer leder till att ansvarskänslan blir låg. Den komplexa balansgången mellan ansvar 

och tillit tror vi är ett sätt att förstå att ansvarsfrågan och att gränsdragningen mellan det 

offentliga och individen är så diffus.  

Tidigare forskning visar att graden av förberedelser och ansvarstagande har ett 

samband med hur motiverad individen är för att hantera en kris. En individ som har hög 

motivation genomför fler förberedelser för att kunna hantera en krissituation (Wall 2014, s. 

126). Vårt resultat visar snarare ett samband mellan tillit till samhällets resurser och individens 

ansvarskänsla att hantera en krissituation. Ju högre tillit till samhället desto mer beskriver 

intervjupersonerna att de räknar med att få hjälp under en kris. Utan att göra en generalisering 

på populationen tolkar vi att hög tillit leder till att unga vuxna har en sämre förmåga att hantera 

en krissituation på egen hand och att deras känsla av att behöva ta eget ansvar blir låg. Å andra 

sidan så tror vi att det finns en mängd olika aspekter som påverkar vilken nivå av förberedelser 

unga vuxna tar för att kunna hantera en krissituation, vilka vi kommer beröra nedan. Vår 

uppfattning är dock att tillit är en av de aspekterna som spelar störst roll i vilket ansvar unga 

vuxna känner och vilken grad av förberedelser de vidtar.  

Resultatet och analysen kan förstås genom effekterna av individualiseringen. Individen 

har separerats från tidigare samhällsstrukturer och tvingas bli mer självständig och ansvarig för 

sina egna handlingar, i det här fallet ansvaret för sin egen säkerhet. Komplexa risker och 

osäkerhet som följd av moderniteten anser vi leder till ett behov av tillit. I ett modernt komplext 

samhälle med stor osäkerhet och många risker tror vi tillit till myndigheter, andra aktörer och 

samhället i stort är ett måste för att sårbarhet, osäkerhet och oro inte ska bli outhärdligt. Vi kan 

se ett resultat av detta i analysen då intervjupersonerna beskriver en tillit till samhällets 

resurser eftersom de själva inte besitter kunskap om risker eller hur hantering av en 

krissituation går till.  

Å andra sidan visar resultatet en känsla av osårbarhet hos intervjupersonerna. Detta 

kan även förstås som en följd av individualiseringsprocessen. Individen känner sig som en 

produkt av det individualiserade samhället, hon är frigjord, självständig och känner att hon 

klarar sig själv och har förmågan att forma sitt liv oberoende av samhällets resurser. 

Intervjupersonernas känsla av osårbarhet och deras utsagor om att det är osannolikt att en 

större kris inträffar anser vi även kan leda till att det egna ansvarstagandet blir lågt.  
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Resultatet visar att intervjupersonerna inte skulle söka information om sitt eget ansvar, 

kunskap om olika krissituationer eller hur de bäst förbereder sig på att hantera en oförutsedd 

händelse på de marknadsförda informationskanalerna Krisinformation.se och DinSäkerhet.se. 

Inte heller skulle de använda sig av kommunens hemsida eller ringa det nationella 

telefonnumret vid en kris, 113 13, vilka vi anser är viktiga källor till information vid en inträffad 

krissituation. Flera av intervjupersonerna nämner hur de kan få information via VMA men de 

saknar kunskap om vart de kan söka mer fördjupad information om en kris inträffar. Vi anser att 

det är problematiskt att unga vuxna saknar kunskap om vart de kan hitta information om hur de 

förbereder sig inför en kris och hur de söker information om en inträffad krissituation.  

Å ena sidan kan vi förstå detta genom att intervjupersonernas ålder påverkar. De 

kanske inte har varit med om någon större krissituation på grund av deras ringa ålder och 

därmed inte har behövt söka information. Å andra sidan kan det tyckas att unga vuxna är 

uppvuxna med internet på ett helt annat sätt än en äldre generation vilket borde vara en fördel. 

Vi antar att denna åldersgrupp ofta är väl insatta i sociala medier och därför funderar vi på om 

marknadsföringen för dessa informationskanaler inte helt nått ut. Ur ett annat synsätt går det att 

diskutera huruvida unga vuxna så som beskrivits i tidigare forskning (Se avsnitt 3.2, s. 7) inte 

uppfattar det som coolt eller tufft att söka kunskap eller följa dessa medier (Enander 2005, s. 

41). Denna aspekt tror vi dock är mindre sannolik med tanke på intervjupersonernas uttalanden 

om att de följer polismyndigheten på sociala medier.  

 

7.1 Avslutande reflektion och framtida forskning  
Vi anser att unga vuxna bosatta i Stockholm inte har den beredskap som förväntas av dem, det 

kan vi delvis styrka genom informationen från hemsidan DinSäkerhet.se (Se avsnitt 2.1, s. 4) 

men även att vårt resultat går i linje med tidigare forskning. Vi upplever att det saknas kunskap 

om hur unga vuxna själva kan bli drabbade av en krissituation. Vår uppfattning är även att det 

saknas kunskap om den grundläggande beredskapen som behövs för att hantera en 

krissituation. Detta tror vi delvis beror på intervjupersonernas ringa ålder. Tidigare 

forskningsresultat om ålders inverkan på intresse och ansvar för individuell krisberedskap 

stärker detta antagande (Enander 2005, s. 41; Asp 2015, ss. 34-35). Å andra sidan kan vi 

reflektera över hur mycket unga vuxna har behövt ta ansvar för sin egen säkerhet tidigare. 

Många har kanske precis flyttat hemifrån eller fortfarande bor hemma vilket vi anser kan ha en 

stark påverkan på ansvarskänslan. Har individen aldrig behövt fundera över sin egen säkerhet 

tidigare tror vi att medvetenheten kring risker och kriser är låg vilket vi tror leder till en känsla 

av osårbarhet och brist på förberedande åtgärder.  

Intervjupersonernas svar har tydligt berört tillitsbegreppet och vi har kunnat göra 

direkta kopplingar till teorierna. Vi kan dock se att en kvantitativ metod hade kunnat resultera i 
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en intressant jämförelse mellan olika grupper. Å andra sidan har denna studie inte sökt svar på 

varför det kan finnas skillnader i ansvarstagandet mellan olika grupper utan studien har snarare 

sökt en djupare förståelse för hur nuläget inom gruppen unga vuxna bosatta i Stockholm ser ut.  

Undersökningen som vi gjort ger insikt i hur unga vuxna bosatta i Stockholm uppfattar 

sitt eget ansvar vid en inträffad krissituation. Resultatet visar att unga vuxna inte har samma 

insikt om sitt eget ansvar som myndigheterna förmedlar via DinSäkerhet.se och andra 

informationskanaler. Det öppnar upp för vidare forskning hur myndigheter ska nå ut med 

information till unga vuxna. För att skapa en tydligare bild av problematiken bakom unga vuxnas 

ansvarstagande, inte bara i Stockholm, skulle en större studie behöva genomföras. Det finns 

även en öppning för kvantitativa studier vilket skulle ge en bredare förståelse för problematiken. 

Vi anser att vårt resultat har lett till en hypotes att unga vuxna inte tar det ansvar för sin egen 

säkerhet som det offentliga och myndigheterna förväntar sig att de gör. Detta skulle kunna testas 

i en större studie. 

 

7.2 Rekommendationer till MSB 
 Vi anser att MSB behöver öka marknadsföringen för DinSäkerhet.se, Krisinformation.se 

och 113 13 och rikta fokus mot unga vuxna. Ingen av intervjupersonerna nämnde någon 

av dessa informationskanaler som källa på frågan vart de skulle söka information om en 

inträffad krissituation. Vi ser därför att MSB borde satsa mer på att marknadsföra dessa 

kanaler till unga vuxna. Marknadsföringen bör fokusera på att unga vuxna kanske aldrig 

har behövt förbereda sig eller behövt ta ansvar för sin egen säkerhet tidigare.  

 

 Att rikta kampanjer mot skolan tror vi ökar sannolikheten att nå ut till fler unga 

personer. Genom att gå ut i skolor kan myndigheten nå ut till ungdomar tidigt och 

därmed öka medvetenheten hos dem. Vi anser att MSB bör arbeta för att få skolan att 

utbilda ungdomar i krisberedskap.  

 

 Fortsätta forska på detta område och göra en bredare studie på varför det kan finnas 

skillnader i varför individer uppfattar sitt eget ansvar olika.  

 

 Vi tror att MSB med fördel kan öppna upp för en diskussion hur man skulle kunna öka 

antalet följare på informationssidorna DinSäkerhet.se och Krisinformation.se på sociala 

medier. Vi rekommenderar MSB att föra kampanjer om dessa informationskanaler för att 

öka intresset hos unga vuxna att följa DinSäkerhet.se och Krisinformation.se på sociala 

medier. Genom att höja ”status” eller få unga vuxna att uppfatta det som ”coolt” att följa 

dessa sociala medier tror vi medvetenheten kring förberedelser och ansvar kan öka. 
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 Vår uppfattning är att MSB är en myndighet som är ganska osynlig. Vi tycker att 

myndigheten med fördel kan arbeta för att bli mer synlig för att öka tilliten hos 

allmänheten. MSB skulle kunna tydliggöra vilket deras ansvarsområde är för att öka 

medvetenheten ute i samhället.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  

 
Allmänna frågor: 
Ålder? 
Kön? 
Hur bor du? 
Vilken är din högsta avslutade utbildning? 
 
Inledande frågor: 
Kan du ge exempel på olika krissituationer i samhället som du skulle kunna drabbas av? 
Tror du att det finns fler risker med att bo i storstad än på landsbygden, på vilket sätt, 
varför/varför inte?  
 
Tema 1, information: 
Vid en inträffad krissituation kan du behöva få information, hur kan du få information om vad 
som gäller vid en inträffad krissituation? 
 Vad tror du att du får för information när en krisartad händelse har inträffat? 
 Kan du ge något exempel på när du fått information om en inträffad händelse? 
Berätta hur du tror att du kan få information om hur du klarar dig igenom en krissituation?  
 
Tema 2, förberedelser: 
Kan du ge exempel på hur du skulle kunna förbereda dig inför olika krissituationer? 
Vad tror du att det finns för förväntningar på dig som medborgare ifall en kris inträffar?  

Kan du ge exempel på vad du skulle kunna göra när en kris eller en olycka 
inträffar?  

Vad tror du att det finns för skillnader i förberedelser hos personer som bor på 
glesbygd/landsbygd kontra storstad?  
 

Tema 3, tillit till samhället: 
Beskriv ditt förtroende för myndigheter och andra statliga aktörer?  

Kan du ge ett exempel på när du känt tillit eller misstro till myndigheter och 
statliga aktörer? 

På vilket sätt tycker du att samhället ska hjälpa dig vid en större olycka eller kris?  
 
Tema 4, Hjälpa andra 
Vilken relation har du till dina grannar?  

Tror du att det är viktigt att ha en relation till sina grannar vid en krissituation? 
Varför/varför inte? 
Hur tror du relationen till grannar eller andra personer i närområdet skiljer sig åt 
om man bor i storstad eller på landsbygden? 

Tänk dig att el och vattenförsörjning slutar fungera, kan du ge exempel på hur du kan förbereda 
dig för att klara dig ett par dygn utan det?  

Vad tror du att du kan tänkas behöva för hjälp från andra eller samhället?  
Vad tror du att du får för hjälp från andra och/eller myndigheter andra statliga 
aktörer?  

 Vilka tror du kommer att hjälpa dig?  
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 
Du har valt att delta i en studie om krisberedskap och ansvar, deltagandet kommer resultera i en 
C-uppsats som skrivs på Mittuniversitetet. Uppsatsen kommer att vara offentlig handling och 
kommer även att delas med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  
 
Alla svar i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att bara vi kommer att 
ha tillgång till svaren. Dina svar kommer inte kunna härledas tillbaka till dig i uppsatsen. 
Intervjun kommer att spelas in men endast vi kommer att ha tillgång och kunna lyssna på 
svaren. Du har rätt att läsa igenom intervjun innan vi använder den i C- uppsatsen, om så önskas 
kan du skicka ett mail till någon utav oss. Du som deltagare har rätt att avbryta ditt deltagande 
när du vill utan att förklara varfo r. Du kan också avstå̊ att svara på en eller flera frågor i 
intervjun och du har också̊ ra tt att ta del av resultatet av studien na r den a r klar. 
 

Caroline Cammerfelt, caca1206@student.miun.se 
Viktor Thörn, vith1200@student.miun.se 
 
Handledare: 
Mikael Linnell, mikael.linnell@miun.se 
 
Härmed bekräftar jag att jag har blivit informerad om mina rättigheter, att allt är konfidentiellt 
och jag har rätt att avbryta studien när som helst. 
 
 
___________________________________________________________________________  
Underskrift 
 
___________________________________________________________________________  
Namn 
 
___________________________________________________________________________  
E-mail 
 
___________________________________________________________________________  
Ort och datum   
 
 
 


