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SAMMANDRAG  

Föreliggande uppsats berör den enskilda individens krisberedskap. Syftet består av att 

undersöka hur gruppen unga vuxna upplever ansvar för krisberedskap och 

krisberedskapsåtgärder. Målet med uppsatsen är att identifiera faktorer av vikt för att gruppen 

unga vuxna ska vidta krisberedskapsåtgärder. Faktorerna ämnar möjliggöra 

målgruppsanpassningar som bidrar till att öka gruppens förmåga att hantera samhällsstörningar. 

Arbetet har genomförts med en kvalitativ metodansats. Det empiriska materialet har samlats in 

med hjälp av sju stycken semistrukturerade samtalsintervjuer. Resultatet visar på tre faktorer 

som är av vikt för att gruppen unga vuxna ska vidta krisbredskapsåtgärder. Faktorerna utgörs 

av 1) Synen på ansvar för krisberedskap, 2) Upplevelsen av oro inför olika samhällsstörning 

samt 3) Tillgången till kunskap, information och kommunikation. Föreliggande uppsats resultat 

torde vara statsvetenskapligt relevant för ansvariga myndigheters möjligheter till 

kunskapsstyrning och kommunikation med enskilda individer. Uppsatsens slutsatser påvisar 

även behovet av fortsatt vidare forskning. 

Nyckelord: Krisberedskap, enskilda individer, samhällsstörning, krislitteracitet, empowerment 

och resiliens. 
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1 INLEDNING  

Nedan presenteras läsaren för uppsatsens ämne och vikten av studien. Definitioner och 

bakgrund följer därefter och ämnar ge läsaren en viktig förförståelse för resterande del av 

uppsatsen. Vidare presenteras arbetets problemformulering samt frågeställning och mynnar 

avslutningsvis ut i föreliggande uppsats syfte och mål.  

1.1 Introduktion 

Krisberedskap har blivit ett aktuellt ämne till följd av det försvårade säkerhetsläget i omvärlden. 

Naturens krafter slår ut viktiga samhällsfunktioner världen över. Digitaliseringens av dagens 

samhälle har skapat ett beroende till elektricitet och teknik. Utan elektricitet stannar samhällen 

upp och utsätts för en kraftig sårbarhet och sätts i beroendeställning.   

Medier har på senare tid rapporterat frekvent om krisberedskap. Vi har bland annat kunnat läsa 

om hur vi rustat ner vår trygghet (Helmerson, 2019a), om hur avsaknaden av kontanter gör oss 

sårbara (Schück, 2019) och om ansvaret kring krisberedskap (Helmerson, (2019c). 

Under våren har SVT visat en dokumentär i sex delar vid namn Nedsläckt land. Dokumentären 

är ett forskningsprojekt där tittarna får följa två deltagargrupper med olika förutsättningar 

medan grupperna sätts på prov under en fiktiv samhällsstörning (SVT, 2019). I Borlänge 

erbjuder ABF en kvällskurs i zombieöverlevnad. Kursen fokuserar på hur enskilda individer 

överlever i naturen och hur individer ska tänka när grundläggande funktioner i samhället inte 

längre fungerar som vanligt (ABF, u.å.). Krisberedskap ligger rätt i tiden och ovan nämnda 

visar på ett ökat intresse. 

Krisberedskap syftar till att upprätthålla samhällets grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter (MSB, 2009). Upprätthållandet av 

grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter är en 

viktig del för ett demokratiskt samhälle och utgör arbetets utomvetenskapliga samt 

statsvetenskapliga relevans. Krisberedskap sker på olika nivåer i samhället och berör alla 

enskilda individer på ett eller annat sätt. 
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Författarens personliga intresse för krisberedskap väcktes i samband med den frekventa 

medierapporteringen om ämnet under de senaste åren. Vid val av ämne till föreliggande 

kandidatuppsats kändes ämnet krisberedskap därför givet.  

1.2 Definitioner  

• Unga vuxna – Med unga vuxna avser författaren i föreliggande uppsats individer i 

åldern 25-35. 

• Krisberedskap – ”Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt 

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

förebygga, motstå̊ och hantera krissituationer” (SFS 2015:1052, 4§). 

• Samhällsstörning - Ordet samhällsstörning har på senare tid i stor utsträckning ersatt 

ordet kris inom krisberedskapskontexten (Se 1.3.1 Samhällsstörning). Med kris avses 

”[…] en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar 

grundläggande värden och funktioner” (Prop. 2007/08:92, s.7). 

• Krislitteracitet – Litteracitet motsvarar engelskans literacy. Litteracitet fokuserar på de 

sammanhang där människor använder läsning och skrivning (Skolverket, 2017, s.11). 

Litteracitet omfattas inte enbart läsning och skrivning. Bilder och andra typer av tecken 

inkluderas också (Skolverket, 2017, s.40). Krislitteracitet utgör därför samtliga bilder 

och texter om krisberedskap och samhällsstörningar som enskilda individer omsätter.  

• Resiliens – Förmågan att på ett framgångsrikt sätt förhålla sig och återhämta sig inom 

rimlig tid efter en samhällsstörning (Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche & 

Pfefferbaum 2008, s.129). 

• Empowerment - En typ av positiv makt som möjliggör hjälp till självhjälp. Det innebär 

att makten kan ses som ett givande och tagande för att möjliggöra det önskvärda 

(Pellmer, Wramner, B & Wramner, H, 2012, s.17). 
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1.3 Bakgrund  

Nedan ges en introduktion av begreppen kris (samhällsstörning) samt krisberedskap. 

Avslutningsvis presenteras ett avsnitt om individens roll samt ansvar avseende krisberedskap. 

1.3.1  Samhällsstörning  

En kris beskrivs i Prop. 2007/08:92 (s.7) som: ”en händelse som drabbar många människor och 

stora delar av samhället och hotar grundläggande värden och funktioner”. 

Att använda ordet samhällsstörning istället för ord som olyckor, kriser eller krig möjliggör en 

gemensam grund för händelser och tillstånd som inverkar på samhällets grundläggande värden 

och funktioner. Att betrakta ett fenomen på olika sätt kan leda till ett långsammare agerande 

eller totalt avsaknad av agerande. En gemensam definition skapar bättre förutsättning för 

samarbete (MSB, 2018a, s.21). Följaktligen avser författaren hädanefter benämna kris som 

samhällsstörning i föreliggande arbete.  

Vad en samhällsstörning är har definierats på många olika sätt, men benämns ofta i två 

kategorier. Dels som naturlig samhällsstörning och dels som teknologisk samhällsstörning 

(Levac, Toal-Sullivan och O’Sullivan, 2012, s.726). Den senare benämns ibland också som 

mänskligt tillverkade samhällsstörningar (Daellenbach, Parkinson och Krisjanous, 2018, 

s.413). Andra forskare definierar istället samhällsstörning på tre sätt och skiljer då på 

teknologiska och mänskligt tillverkade samhällsstörningar (Norris et al., 2008, s.128). 

Samhällsstörningar, oavsett om det innefattar jordbävning, översvämningar, krig, terrorism 

eller pandemier, kan resultera i kortvariga, likväl som långvariga konsekvenser (Daellenbach 

et al., 2018, s.413).   

Förberedelser mot samhällsstörningar försvåras i och med att vi hela tiden står inför nya 

hotbilder. Inom krisberedskapskretsar pratas det om tre olika kategorier av hot. För det första 

det som kallas known knowns. Det innefattar hot eller samhällsstörningar som är kända. För det 

andra known unknowns vilket innefattar hot eller en händelse som uppfattas som möjlig, men 

oförutsägbar i förhållande till tid och plats. Sista kategorin av hot kallas unknown unknowns 

och innefattar en händelse som inte är tänkbar förrän den inträffar. Ett exempel på ett sådant 

hot var terrorattentatet 9/11, som efter händelsen numer kategoriernas som known unknowns. 

Samhällsstörningar i form av den sistnämnda kategorin är i princip omöjliga att förbereda för 

(Norris et al., 2008, ss.131-132).  
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Att vi ständigt står inför nya typer av hot problematiserar krisberedskap (Kaneberg, 2018, s.19). 

Komplexiteten gällande samhällsstörningar har ökat i samband med att omvärlden förändras. 

Miljöhotet, det förändrande geopolitiska läget och ekonomisk tillväxt är några delar som är 

väsentliga i sammanhanget. Komplexa samhällsstörningar är därför politiska händelser och 

krisberedskap behöver därför hanteras på samhällets samtliga nivåer, även hos den enskilda 

individen (Kaneberg, 2018, s.21). 

1.3.2 Krisberedskap  

Svensk krisberedskap har under lång tid byggt på tre principer: 

1. Ansvarsprincipen innebär att det ansvar som förfogas över vid normala situationer även 

besitter samma ansvar när samhället utsätts för störningar.  

2. Närhetsprincipen innebär att samhällsstörningen ska behandlas så nära som möjligt där 

den inträffat och på så låg organisatorisk nivå som möjligt.  

3. Likhetsprincipen innebär att en samhällsstörning ska hanteras på samma sätt oavsett 

samhällsstörningens storlek (MSB, 2009).  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2016) föreslog efter skogsbranden i 

Västmanland 2014 till regeringen att följande tre principer bör gälla för krisberedskap:  

1. Ansvarsprincipen, likt ovan, innebär att det ansvar som förfogas över vid normala 

situationer även besitter samma ansvar när samhället utsätts för störningar. 

2. Samverkansprincipen reglerar aktörers samverkan. Samverkan är grundläggande för att 

säkerställa att resurserna används mest effektivt. 

3. Handlingsprincipen uppmanar aktörer att handla i osäkra situationer, snarare än att 

avvakta.  

Ansvarsprincipen är den gemensamma nämnaren och den mest intressanta principen ur den 

enskilda individens perspektiv. Ansvarsprincipen visar att enskilda individer som i normala fall 

klarar sig själva, även förväntas göra det under samhällsstörningar.  

1.3.3 Enskilda individens roll och ansvar  

Den enskilda individens roll och ansvar inför, under och efter en samhällsstörning har visat sig 

vara otydlig. Vid en undersökning på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och 
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beredskap (2018b) ansåg 90% att det är rimligt att myndigheterna ansvarar för att hjälpa till vid 

en samhällsstörning. I Kanada ansåg 53 % att myndigheterna bör ansvara för hushållens 

krisberedskap (Levac et al., 2012, s.727). I skrivelsen 2009/10:124 (s.37) poängterar regeringen 

angelägenheten i att informera och tydliggöra förhållandet mellan myndigheters och enskilda 

individers ansvar. Vidare förklaras den enskilda individens skyldighet till förberedelse:  

Även om det allmänna har ett omfattande ansvar för samhällets övergripande 

funktionalitet vid allvarliga händelser är det viktigt att framhålla att den enskilda 

individen har en skyldighet, och därför behöver vara förberedd, att kunna hantera 

sin egen situation och de omedelbara behov som kan uppstå̊ (Skr. 2009/10:124, 

s.16). 

Tidigare forskning belyser vikten av tydlig information som även kan mottas av personer med 

lägre litteracitetsförmåga (Levac at al., 2012, s. 730).  

Även i Prop. 2013/14:144 (s.29) anges den enskilda individens ansvar. Ansvaret åläggs den 

enskilda individen till och med att den enskilde inte längre klarar av det. Den enskilda individen 

ska ha tillräcklig beredskap för att klara av sin egen försörjning under 72 timmar.  

I Ds 2017:66 (s.164) föreslog sittande försvarsberedning att individer ska ha en beredskap för 

att klara sig på egen hand under sju dygn. Försvarsberedningen understryker vikten av 

förberedelse samt vikten av samarbete enskilda individer emellan för att klara av att tillgodose 

grundläggande behov under sju dygn. 

Förberedelse är dynamiskt och kräver justeringar efter hur sociala kontexter ändras. Idag 

rekommenderas enskilda individer att ha en god krisberedskap när det kommer till vatten, mat, 

värme och kommunikation (Levac et al., 2012, s.730). 

1.4 Problemformulering och frågeställning 

Krisberedskap på alla nivåer har blivit en allt viktigare del i samhället på grund av de 

ekonomiska följder och antal påverkade människoliv som samhällsstörningar idag medför på 

olika sätt. Trots samhällsstörningarnas omfattande konsekvenser har det inte ägnats stor 

uppmärksamhet i forskningssammanhang. Forskning gällande krisberedskap på den enskilda 

individens nivå är eftersatt och flertalet forskare trycker på vikten av vidare forskning inom 

området (Levac et al., 2012, s.726; Donahue, Eckel och Wilson, 2014, s.90). För att få fler 

individer och hushåll att förbereda sig för samhällsstörningar behöver anpassad information 
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riktas till olika grupper. Unga i förhållande till gamla och män i förhållande till kvinnor är 

exempel på grupper som skulle få bättre utfall om informationen anpassades (Larsson och 

Enander, 1997, s.20).  

Svårigheten att identifiera avgörande faktorer till förberedelse inför samhällsstörningar har 

resulterat i att forskare nu även inkluderar en form av inriktad marknadsföring i sin forskning 

om krisberedskap. Inkluderingen är ett försök att öka förståelsen för olika grupper av enskilda 

individer samt styra målinriktad information anpassad för grupperna för att få krisberedskapens 

robusthet och resiliens på den enskilda individens nivå att öka (Daellenbach et al., 2018).  

Undersökningar kring krisberedskap har hittills lärt oss hur vi agerar efter en samhällsstörning. 

På viket sätt en individ förbereder sig för en samhällsstörning, och i huvudsak av vilket skäl, är 

forskarna inte överens om. Avsaknaden av kunskapen problematiserar tjänstemäns och 

policyskapares arbete att förbättra krisberedskap på den enskilda individens nivå (Donahue et 

al., 2014, s.105), vilket återigen visar på arbetets statsvetenskapliga relevans. 

Tidigare studier har genomförts på bland annat studenters krisberedskap (Johansson, 2018; 

Evegård, 2018). Levac et al. (2012, s.730) menar att ansvar för andra och boendeform kan 

påverka vidtagandet av krisberedskap. Även erfarenheter av tidigare samhällsstörningar har 

visat sig bidra till ökad avsikt att förbereda sig (Donahue et al., 2014, s.925).  

Att undersöka en grupp som ansvarar för andra eller för sitt boende i större utsträckning än 

studenter är därför relevant. Uppsatsen kommer att inriktas på gruppen unga vuxna. Således 

avser föreliggande uppsats belysa följande övergripande forskningsfråga: Vilka faktorer 

upplever unga vuxna vara av vikt för att de ska vidta krisberedskapsåtgärder?  

1.5 Syfte och mål 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur gruppen unga vuxna upplever ansvar för 

krisberedskap och krisberedskapsåtgärder.  

Målet med föreliggande uppsats är ta fram centrala faktorer för krisberedskapsåtgärder. De 

upplevda faktorerna avser öka kunskapen avseende gruppen unga vuxna samt möjliggöra 

målgruppsanapassning som i förlängningen ämnar bidra till att öka gruppens kapacitet att 

hantera samhällsstörningar. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Nedanstående avsnitt redogör för arbetets teoretiska referensram. Initialt presenteras teorin 

om planerat beteende. Referensramen omfattas vidare av begreppet resiliens. Begreppet 

behandlas till en början av individuell resiliens och övergår sedan till kollektiv resiliens. 

Slutligen redogör författaren för makt i form av empowerment.  

2.1 Teori om planerat beteende  

Teorin om planerat beteende är en teori som är vanligt förekommande vid säkerhetsstudier 

(Enander, 2005). Individens intention är det centrala i teorin. Ajzen (2005, s.117) beskriver 

intention som en funktion av tre huvudvariabler. 1) Attityd gentemot beteende, 2) Subjektiv 

norm samt 3) Uppfattad beteendekontroll. De tre huvudvariablerna beskriver tre möjliga sätt 

för varför en individ troligen vidtar åtgärder gällande ett visst beteende.  

Attityden gentemot beteendet är den första av tre huvudvariabler. Attityden till utfallet av 

handlingen avgör inställningen till beteendet. Om en individ tror att utfallet av en handling är 

positiv kommer attityden gentemot beteendet också vara positiv. Detsamma gäller när utfallet 

förväntas vara negativt, då är även attityden gentemot beteendet negativt (Ajzen, 2005, s.118).  

Hur personer av betydelse för en individ uppfattar beteendet beskrivs av den subjektiva normen. 

Om betydelsefulla personer i omgivningen värderar beteendet högt gör det personen i fråga mer 

benägen att genomföra handlingen (Ajzen, 2005, s.118).  

Möjligheten att utföra en handling utifrån svårighetsgrad, tidsperspektiv, pengar och kunskap 

sammanfattas under termen uppfattad beteendekorntroll. Uppfattad beteendekontroll omfattar 

såväl tidigare erfarenheter som förväntande hinder. Om en individ tror sig inneha rätt kunskap 

och resurser bör det resultera i intentionen att genomföra handlingen (Ajzen, 2005, s.118). 
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Figur 1 Teori om planerat beteende. Inspirerat av Ajzen (2005).  

2.2 Resiliens  

Resiliens är ett begrepp med många definitioner. Den mest förekommande definitionen 

innefattar förmågan att på ett framgångsrikt sätt förhålla sig och återhämta sig inom rimlig tid 

efter en samhällsstörning (Norris et al., 2008, s.129; Viverita, Kusumastuti, Husodo, Suradi och 

Danarsari, 2014, ss.18-19). 

Krisberedskap för enskilda individer och hushåll omfattas av kunskap om risker relevanta för 

den enskilda individen och dess närområde, utveckla en personlig beredskapsplan, innehav av 

ett första hjälpen-kit samt inneha ett förråd av mat, konserver, vatten, värme och medicin 

motsvarande varje lands rekommendationer. Andra synsätt inkluderar även att öva på en 

beredskapsplan och vara medveten om närområdets beredskapsplan (Levac et al., 2012, s.730).  

För att få resilienta individer och resilienta samhällen krävs tre parametrar. 1) Robusthet, 2) 

Redundans och 3) Rapiditet. Robusthet i sammanhanget står för möjligheten att stå emot en 

spridd skara olika störningar. Resiliens är inte uppnått om enskilda individer enbart lyckas stå 

emot en viss typ av samhällsstörningar. Redundans är ett annat ord för överflöd. Enskilda 

individer behöver exempelvis se till att reservkraft finns för att kunna stå emot och återhämta 

sig från en samhällsstörning. Avslutningsvis krävs rapiditet, vilket innebär förmågan att snabbt 
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samordna resurser för att förhindra eller minska skador av en samhällsstörning (Norris et al., 

2008, s.134). 

Community resilience som begrepp är problematiskt med tanke på ordet Communitys vida 

betydelse. Vanligtvis beskrivs begreppet som en geografisk enhet (Norris et al., 2008, s.129; 

Viverita et al., 2014, ss.18-19). 

Resilienta individer genererar inte nödvändigtvis i resilienta samhällen. Samhällsstörningar 

drabbar inte enbart enskilda individer, utan hela samhällen. Därför krävs det att de drabbade 

enskilda individerna möter samhällsstörningen tillsammans. Kollektiv resiliens är därför av 

extra värde i krisberedskapskontexten (Norris et al., 2008, s.145). 

För att nå kollektiv resiliens behöver aktörerna se över sårbarheter och begränsa sårbarheterna. 

Det kan göras genom att exempelvis omfördela ekonomiska resurser. Lokala enskilda 

individers medverkan är nödvändig. Enskilda individer behöver samspela och öva innan en 

samhällsstörning för att på ett effektivt sätt möta samhällsstörningen, med tillit till varandra. 

Det är också av stor vikt att upprätthålla sociala nätverk där enskilda individer kan bidra med 

och utbyta resurser och information inom nätverket. Det viktigaste är att de enskilda individerna 

har en plan samt har en reservplan för när ursprungplanen inte fungerar. Det krävs flexibilitet, 

god kommunikation och samspelta enskilda individer för att möta en helt okänd 

samhällsstörning (Norris et al., 2008, s.137-145). 

Samtidigt som forskarna menar att resilienta enskilda individer är något att sträva efter, så 

kvarstår problematiken att mäta resiliens. Ett sätt att se det på är att resiliens uppnås först när 

en samhällsstörning inträffar och att individuell samt kollektiv resiliens skapas av 

samhällsstörningar (Kaneberg, 2018, s.48).  

2.3 Makt – Empowerment  

Dahl beskriver makt enligt följande: ”A has power over B to the extent that he can get B to do 

something that B would not otherwise do.” (Dahl, 1957, ss 202–203). Det kan ses som ett 

nollsummespel och till följd även som en sorts negativ makt. När A vinner makt, förlorar B 

makt. A kan dock få mer makt utan att B förlorar makt. Det kallas plussummespel eller kan ses 

som en sorts positiv makt.  
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Empowerment kallas ibland på svenska för bland annat maktmobilisering eller 

självförstärkning. De svenska översättningarna har dock inte resulterat i något genomslag. 

Istället används vanligtvis det engelska ordet (Pellmer et al., 2012, s.17). Vidare menar Pellmer 

et al. (2012, s.17) att grunden i empowerment handlar om att tillskriva både individer och 

samhällen möjligheten att ta makt samt möjliggöra att göra intryck på andra. Ett annat 

perspektiv av empowerment är att det möjliggör hjälp till självhjälp. Det innebär att makten kan 

ses som ett givande och tagande för att möjliggöra det önskvärda. En av empowerments 

grundstenar innefattar delaktighet.  

Yukl (2013, s.136) menar att för att få empowerment att fungera krävs det bland annat att 

tillgängliggöra relevant information. För att få genomslag av empowerment behöver det också 

finnas förtroende för varandra. Yukl (2013, s.136) fortsätter att betona vikten av att uppmuntra 

till initiativtagande och problemlösning.  

Empowerment är en viktig del inom krisbredskapskontexten för att få starka engagerade 

individer och samhällen. Genom empowerment nyttjas enskilda individers kunskap och sprider 

det vidare till övriga enskilda individer inom olika typer av nätverk (Gil-Rivas och Kilmer, 

2016, s.1323). 
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3 METOD OCH MATERIAL 

Föreliggande avsnitt redogör för undersökningens tillvägagångsätt. Avsnittet är uppdelat i ett 

flertal rubriker för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna navigera samt öka transparensen när 

det gäller författarens tillvägagångssätt.  

3.1 Kvalitativ ansats  

Arbetet har en hermeneutisk ansats. Den hermeneutiska traditionen eftersträvar möjligheten av 

en djupare förståelse och de centrala delarna är att tolka, förstå och förmedla. Westlund (2014, 

s.71) menar att en hermeneutisk ansats är lämplig att använda när respondenternas egna 

upplevelser står i centrum.  

I en kvalitativ undersökning ställs deltagarnas perspektiv i centrum. Utgångpunkten är att 

deltagarnas uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt beaktas. Vid en kvantitativ 

innehållsanalys behandlas ett stort antal analysenheter likvärdigt och samtliga analysenheter 

behandlas med lika stort värde. Med en kvalitativ metodansats kan forskaren på ett 

systematiserat sätt bearbeta textens delar och helhet i förhållande till kontexten för att få fram 

det väsentliga (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017, s. 211). Syftet med 

föreliggande uppsats innefattar inte att mäta ett fenomens frekvens och heller inte tillskriva alla 

delar lika stor vikt. Av den anledningen utgick möjligheten att tillskriva en kvantitativ metod. 

Istället avser föreliggande arbete genom en kvalitativ metodansats besvara uppsatsens syfte och 

frågeställning. 

3.2 Urval  

Population beskrivs av Esaiasson et al. (2017, s.156) som en grupp av fenomen. Det kan handla 

om personer, händelser, handlingar eller tankesätt (Esaiasson et al., 2017, s.187). Uppsatsen 

avser att undersöka personers, i synnerhet unga vuxnas, inställning till krisberedskap. 

Urvalet har genomförts med hjälp av dels ett snöbollurval och dels ett målstyrurval. 

Snöbollsurval innebär enligt Bryman (2018, s.504) att en eller flera personer av relevans väljs 

ut. Den eller de personer föreslår sedan en eller flera personer som kan tänkas vara relevanta 
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utifrån deras erfarenheter, egenskaper och önskvärda perspektiv. Målstyrt urval innebär att 

forskningsmålet reglerar urvalet (Bryman, 2018, s.496).  

Teoretisk mättnad innebär att insamling av data fortsätter till och med att ingen ny data 

redovisas. Den definitionen av teoretisk mättnad kallas ibland också för mättnad i data 

(Bryman, 2018, s.501). Teoretisk mättnad kan användas som princip när urvalets storlek ska 

bestämmas (Bryman, 2018, s.511). Vidare menar Bryman (2018, s. 507) att det inte finns någon 

anledning att i förväg ange högsta eller lägsta urvalsstorlek. Författaren hade en ambition om 

att genomföra fem till sex intervjuer, men låta den teoretiska mättnaden avgöra det slutliga 

valet. Författaren genomförde därför totalt sju stycken semistrukturerade intervjuer.  

3.3 Om respondenterna 

Ett heterogent urval har varit viktigt i urvalsprocessen. En spridning mellan kön, boendeform, 

föräldraskap och etnisk bakgrund är önskvärt eftersom dessa faktorer kan spela roll i en 

krisberedskapskontext. Samtliga respondenter är bosatta inom stadsmiljö. Urvalet saknar därför 

representation av landsbygden. Totalt intervjuades fyra kvinnor och tre män. Totalt tillfrågades 

nio personer. En av de tilltänkta respondenterna fick förhinder och intervjutillfället ställdes in. 

Innan en ny intervju hunnit bokas upplevde författaren att teoretisk mättnad var uppnått och att 

den intervjun inte längre behövde genomföras. En person valde att tacka nej till deltagande, 

men hänvisade författaren vidare till en annan respondent. På så sätt kunde snöbollsurvalet 

fortsätta. Resultatet kan ha påverkats utifrån bortfallet. Nedan presenteras en tabell innehållande 

bakgrundsfakta om respondenterna. 

Respondent  Bakgrundsfakta 

1 Sambo, radhus, utan barn, kvinna, 28 år. 

2 Gift, hyreslägenhet, inga barn, kvinna, 29 år, utländsk bakgrund. 

3 Singel, bostadsrätt, inga barn, man, 28 år.  

4 Gift, hyreslägenhet, gravid, kvinna, 32 år. 

5 Förlovad, radhus, barn, man, 31 år.  

6 Gift, radhus, barn, man, 33 år.  

7 Singel, bostadsrätt, utan barn, kvinna, 28 år.  

Figur 2 Bakgrundsfakta om respondenterna  
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3.4 Datainsamling  

För att ges möjlighet att besvara arbetets syfte och frågeställning används samtalsintervjuer för 

att samla in empirisk data. Samtalsintervjuer är en relevant datainsamlingsmetod när syftet är 

att förstå världen så som respondenterna själva uppfattar den (Esaiasson, 2017, s.262). Vid en 

enkätundersökning får svarspersoner välja mellan redan bestämda svarsalternativ. 

Samtalsintervjuer, som ibland även kallas för djupintervju, möjliggör att ta tillvara på oväntade 

svar som inte hade kunnat registreras vid exempelvis en enkät (Esaiasson, 2017, s.260). 

3.5 Intervjuguide  

Vid en semistrukturerad intervju använder forskaren en intervjuguide bestående av olika teman 

som intervjun ska beröra. Semistrukturerade intervjuer är flexibla då intervjupersonens 

upplevelser står i fokus samt att strukturen inte behöver följas till punkt och pricka (Bryman, 

2018, s.563).   

Inför den semistrukturerade intervjun konstruerades en intervjuguide innehållandes olika 

teman. Intervjuguidens teman ses som en sorts röd linje under intervjun, men ska inte vara 

känslig för att kunna anpassa ordningsföljden. Vidare är det viktigt att tänka på att frågorna ska 

formuleras så att det möjliggör svar på arbetets frågeställning. I enlighet med Bryman (2018, s. 

565-567) är intervjufrågorna anpassade efter syfte och mottagare. Det är viktigt att använda sig 

av termer och ett språk som anpassas efter respondenternas kunskap. Därför består 

intervjuguidens innehåll inte av fackspråk. 

Ledande frågor kan påverka studiens resultat och har försökt undvikas i så stor utsträckning 

som möjligt. Följdfrågor som bland annat Du nämnde det här, kan du utveckla det?, Menar du 

då att…? och Vad innebär det för dig? har använts för att skapa en tydlig bild av 

respondenternas uppfattning samt att försöka sträva efter ett sådant djupt empiriskt material 

som möjligt. Intervjuguiden finns bifogad som bilaga B. 

3.6 Tillvägagångssätt och genomförande  

En pilotintervju är rimlig att göra om forskaren inte har någon tidigare erfarenhet av 

samtalsintervjuer. Den genomförda pilotintervjun gav författaren en förståelse och erfarenhet 
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av hur uppföljningsfrågor ska ställas utan att ställa riktade frågor och därmed påverka det 

empiriska materialet. Pilotintervjun utfördes under 25 minuter. I det bifogade 

informationsbrevet (Bilaga A) angavs intervjutiden utgöras av cirka 45 minuter. Under 

pilotintervjun angav respondenten vid ett flertal tillfällen att okunskapen bidrar till att det är 

svårt att tänka till kring ämnet. Samtliga teman i intervjuguiden besvarades. Därför valde 

författaren att inte revidera intervjuguiden inför följande intervjuer. Pilotintervjun utgjordes av 

en respondent i författarens nätverk som i sin tur hänvisade till arbetets första respondent. På så 

sätt var snöbollseffekten för urvalet igång.  

Intervjuerna rekommenderas ske på en plats där respondenten upplever trygghet. Därför fick 

respondenterna själva välja plats för intervjutillfället. Vidare är en miljö med lugn och ro av 

vikt (Esaiasson et al., 2017, s.277). Totalt genomfördes sju stycken intervjuer. Intervjuerna ägde 

rum enligt respondenternas önskemål, oftast i deras eget hem. En intervju genomfördes över 

Skype på grund av sjukdom. Intervjuernas tidsomfång sträckte sig mellan 20 minuter upp till 

30 minuter, med undantag från en intervju som genomfördes på 15 minuter.  

3.7 Transkribering och citat 

I enlighet med Bryman (2018, s. 579) transkriberades intervjuerna strax efter genomförandet. 

På så sätt kunde materialet analyseras under tidens gång och eventuella inriktningar i temat 

kunde anpassas till följande intervju. Transkriberingen resulterade i totalt 53 sidor.  

Anpassningar av citat som utförts genomgående i uppsatsen:  

• Överflödiga ord så som liksom, alltså och ju har författaren valt att utesluta utan att 

markera det med uteslutningstecken. 

• Inledande ord som, ja, nej, och samt tankeord som ehm har genomgående uteslutits utan 

att markera det med uteslutningstecken. 

• I de fall där citaten refererar till en kontext/person/föremål som inte anges av 

respondenten ordagrant har författaren förtydligat det inom klamrar  . 

• Författaren har genomgående avkodat referering till personer, födelseort eller andra 

aspekter som kan härledas till en respondent genom att använda följande tecken:  . 

• Dialektala uttryck har avkodats av författaren utan markera det med uteslutningstecken.  

• I de fall där citaten innehåller slang utmärks det med sic. 
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3.8 Databearbetning och analys  

I enlighet med Bryman (2018, s.707-708) har det transkriberade materialet bearbetas med en 

tematisk analys bestående av sex steg.  

1. Initialt läses det transkriberade materialet i sin helhet för att få en tydlig bild av helheten 

samt för att bekanta sig med materialet.  

2. Vid steg nummer två inleds kodningen. Ofta resulterar det i ett stort antal koder. 

Författaren identifierade totalt 134 koder. Vissa koder återkom på flera platser i de olika 

intervjuerna och vissa koder förekom endast vid ett tillfälle.  

3. I steg tre processas de olika koderna till huvudkategorier. Det är ett sätt att minska antal 

koder, men genererar en mer tydlig helhetsbild. Författaren identifierade tre 

huvudkategorier samt tolv tillhörande underkategorier. Huvud- och underkategorier 

presenteras i Figur 4 Huvudkategorier och underkategorier, s.19.  

4. Steg fyra bestod av att bedöma de olika kategoriernas värde samt att namnge 

huvudkategorier för att möjliggöra koppling till arbetets teoretiska referensram. De tre 

huvudkategorier som författaren valde att namnge och som var relevant för att besvara 

uppsatsens frågeställning är följande: 1) Synen på ansvar för krisberedskap, 2) 

Upplevelsen av oro inför olika samhällsstörningar samt 3) Tillgången till kunskap, 

information och kommunikation. 

5. I steg fem undersöks kopplingar och samband mellan kategorierna samt mellan 

teoretiska referensramen vilket presenteras i resultatdiskussionen.  

6. Slutligen ska forskaren säkerställa att de kategorier som framkommit är relevanta och 

försvarbara. De olika teman ska möjliggöra för forskaren att dra slutsatser som är 

kopplade till forskningslitteraturen, likväl som till syfte och frågeställning (Bryman, 

2018, s.707-708). Kopplingen mellan de olika kategorierna, arbetets teoretiska 

referensram samt syfte och frågeställning presenteras i resultatdiskussionen. Se Figur 5 

Schematisk bild över analysen och dess kopplingar till teoretiskt ramverk och tidigare 

forskning, s. 30. 
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Figur 3 Analysexempel  

3.9 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som har en tydlig koppling till en kvantitativs forsknings 

kvalitet. Inom kvalitativ forskning används begreppet tillförlitlighet för att möjliggöra 

utvärdering av forskningens kvalitet. Begreppet tillförlitlighet består av fyra kriterier som 

motsvarar kategorierna som reliabilitet innefattar. 1) Trovärdighet, 2) Överförbarhet, 3) 

Pålitlighet samt 4) Styrka och konfirmera. (Bryman, 2018, s. 467). För att säkerställa det 

insamlade empiriska materialet och analysens korrekthet avser samtliga kriterier inom 

tillförlitlighet beaktats genom forskningens hela process.  

Trovärdighet motsvarar kvantitativa forskningens begrepp intern validitet. Med intern validitet 

är målsättningen att dra slutsatser av det specifika undersökta fallet. När resultat generaliseras 

omfattar det extern validitet (Esaiasson et al., 2017, s.158). Överförbarhet motsvarar 

kvantitativa forskningens extern validitet. Extern validitet har som målsättning att kunna 

appliceras slutsatserna på det undersökta fallet till övriga fall inom populationen. Viktigt att 

observera är att hög validitet inte automatiskt innebär en garanti för hög extern validitet 

(Esaiasson et al., 2017, s.158).  

De målstyrda urvalen gör det svårt att generalisera. Genom att upprepa undersökningar gång på 

gång och resultatet blir till stor del detsamma kan forskare vara säkra på tilltron till resultatet. 

Citat Underkategori Huvudkategori 

När någon säger krisberedskap så tänker jag att det är ett 

myndighetsansvar för det första. Däremot så om det var förra 

året så fick vi hem någon broschyr från MSB där det stod lite 

råd för vad man behöver ha hemma i fall krisen kommer och så 

antagligen ligger ansvaret på oss också. Det jag tänker på 

framför allt är då myndigheternas ansvar gentemot allmänheten 

(Respondent 3). 

Myndigheters 

ansvar 

Synen på ansvar 

för 

krisberedskap  

Jag utgår från att det är mitt ansvar hela tiden. De kommer 

säkert hjälpa till också, men det är inget man kan räkna med vid 

större kriser. /…/ Mitt hem är min borg och då ansvarar du för 

det (Respondent 5). 

Eget ansvar 

Jag tror det kan vara ganska svårt att ha platsen för allt hemma. 

Å andra sidan kan det ligga på en bostadsrättsförening eller 

hyresrättsförening. Att man ska ha en viss beredskap. Kanske 

med vatten då, att det ska finnas med i någon typ av stadgar 

eller så, att man ska ha den beredskapen där i bostadshuset 
(Respondent 3).  

Gemensamt 

ansvar 
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Även då kan forskare skilja på det systematiskt återkommande och det tillfälligt enskilda. 

Forskarens ambitionsnivå är viktig att beakta. Om forskaren enbart vill undersöka vad som 

ligger bakom det specifika fallet eller om forskarens ambitioner är att undersöka vad som brukar 

ligga bakom liknande fall är avgörande för hur viktigt det är att skilja på det systematiskt 

återkommande och det tillfälligt enskilda (Esaiasson et al., 2017, s.168-169).  

Pålitlighet motsvarar kvantitativa forskningens externa reliabilitet. Transparens och en tydlig 

redogörelse för forskningens alla delar är centrala aspekter. Det innebär också möjligheten för 

andra forskare att kunna replikera undersökningen. Inom kvalitativ forskning är det ett problem 

eftersom en social miljö inte är statisk och möjlighet att bevara den sociala miljön  inte är möjlig 

(Bryman, 2018, s.467). Författaren har i metodkapitlets samtliga delar beskrivit 

händelseförloppet så detaljerat som möjligt. Metodavsnittet är avsiktligt uppdelat under ett 

flertal rubriker för att öka transparensen samt underlätta för läsaren att navigera i avsnittet. 

Författaren har under undersökningsperioden fört anteckningar med tillvägagångssätt samt 

funderingar. Vidare har informationsbrevet samt intervjuguiden bifogats som bilaga A 

respektive bilaga B för öka transparensen och möjligheten att replikera undersökningen. 

Styrka och konfirmera motsvarar den kvantitativa forskningens objektivitet och innebär att 

forskarens personliga värderingar eller teoretiska inriktning inte påverkar forskningens olika 

delar (Bryman, 2018, s.468). Författaren har en ambition att förhålla sig neutral. Förutom den 

medierapportering som fångade författarens intresse om krisberedskap finns inga andra 

förkunskaper om ämnet krisberedskap. 

Validitet handlar om att forskaren mäter det som avses mätas. Det vill säga om syfte och 

frågeställning besvaras. De operationella indikatorerna behöver stämma väl överens med 

arbetes teoretiska definitioner. Om de två olika delarna inte stämmer väl överens med varandra 

minskar forskarens förutsättningar att dra trovärdiga slutsatser (Esaiasson et al., 2017, s.57). 

Validiteten för arbetet har säkerställts genom att intervjuguiden utformats utifrån arbetets syfte 

och frågeställning. Även arbetets teoretiska referensram samt tidigare forskning har bidragit till 

utformningen av intervjuguiden. I kapitlet om databearbetning och analys, resultat samt 

resultatdiskussion presenteras tabeller med hur det empiriska materialet analyserats samt hur 

de olika huvudkategorierna förhåller sig till arbetets bakgrund och teoretiska referensram.  
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3.10 Forskningsetiska överväganden  

Vid datainsamling i form av samtalsintervjuer är det extra viktigt med forskningsetiska 

överväganden (Esaiasson, 2017, s.266). Vetenskapsrådets samtliga fyra principer genomsyrar 

därför genomgående datainsamlingsprocessen. De fyra principerna är 1) Informationskravet, 2) 

Samtyckeskravet, 3) Konfidentialitetskravet samt 4) Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2019).  

Vetenskapsrådets fyra principer har beaktats genom följande tillvägagångssätt. För att uppfylla 

informationskravet har respondenterna informerats om undersökningens syfte. I samband med 

det har respondenterna likväl informerats om att deltagandet sker på frivillig basis samt att 

respondenten i vilket skeende som helst har möjlighet att avsluta sitt deltagande, utan att delge 

på vilken basis beslutet grundats på. Om en respondent avslutar sitt deltagande kommer 

respondentens material inte att utgöra någon grund för uppsatsen. Vidare har respondenterna 

informerats om undersökningens olika moment. Samtyckeskravet innebär att respondenten själv 

beslutar om medverkan. Respondenterna besitter även rätten att delta på egna villkor. 

Konfidentialitetskravet beaktas genom att inte hantera känslig information samt genom att 

avkoda information som kan härledas till en specifik respondent. Vidare blir respondenterna 

införstådda i att materialet endast får användas för föreliggande kandidatuppsats 

(Vetenskapsrådet, 2019). 

Respondenterna har i förväg fått ta del av ett informationsbrev (Bilaga A) innehållande 

information om undersökningens syfte samt även respondentens rättigheter. Samtlig 

information delgavs dessutom respondenterna vid inledningen av varje enskild intervju. Ett 

samtyckes formulär utformats inte eftersom det kan avskräcka till medverkan (Bryman, 2018, 

s. 178).  
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4 RESULTAT 

Nedan presenteras det empiriska materialet som samtals in med hjälp av sju stycken 

samtalsintervjuer. Inledningsvis presenteras en tabell med arbetets tre huvudkategorier samt 

tolv tillhörande underkategorier. Därefter följer resultatet som presenteras under varje 

tillhörande kategori. 

Vilka faktorer upplever unga vuxna vara av vikt för att de ska vidta krisberedskapsåtgärder? 

Huvudkategorier Underkategorier 

Synen på ansvar för krisberedskap 

Myndigheters ansvar  

Eget ansvar 

Gemensamt ansvar  

Tilltro till myndigheter 

Upplevelsen av oro inför olika samhällsstörningar 
Avsaknad av oro och samhällsstörningar 

Föräldrarollen 

Tillgången till kunskap, information och 

kommunikation 

Myndigheter, information och 

kommunikation 

Sprida kunskap gemensamt 

Omgivningens inverkan 

Krislitteracitet 

Syn på samhällsstörning 

Krisberedskap i skolan 

Figur 4 Huvudkategorier och underkategorier 

4.1 Synen på ansvar för krisberedskap  

Samtliga respondenter belyser ansvarsfrågan i relation till krisberedskap i någon form. Det 

framgår av studiens respondenter att vem som har ansvaret eller bör ha ansvaret inför, under 

och efter en samhällsstörning varierar. Tre delområden beträffande ansvar kunde identifieras i 

det empiriska materialet: 1) Myndigheters ansvar, 2) Eget ansvar samt 3) Gemensamt ansvar. 

Tilltro och förväntningar på myndigheter berördes i samband med ansvarsområden.  
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Myndigheters ansvar  

Flera respondenter menar att myndigheterna har det yttersta ansvaret för krisberedskap. Vidare 

menar en respondent att myndigheterna har ansvar att informera enskilda individer om och 

vilket ansvar den enskilda individen faktiskt har. Samtidigt anser en annan respondent att 

myndigheternas ansvar enbart borde sträcka sig till att upplysa enskilda individer inför en 

samhällsstörning. 

Respondenterna associerade krisberedskap med myndigheters ansvar att förbereda inför en 

samhällsstörning. Två respondenter beskriver sin uppfattning om krisberedskap som följande: 

När någon säger krisberedskap så tänker jag att det är ett myndighetsansvar för 

det första. Däremot så om det var förra året så fick vi hem någon broschyr från 

MSB där det stod lite råd för vad man behöver ha hemma i fall krisen kommer så 

antagligen ligger ansvaret på oss också (Respondent 3). 

Det är väl egentligen hur först och främst myndigheter förbereder inför själva 

krisen. Hur de ska reda upp det (Respondent 6). 

Eget ansvar  

Av resultatet framkommer att den enskilda individens ansvar för krisberedskaps på hushållsnivå 

beskrivs som vikten av att ha en beredskapsplan, att besitta kunskap om vad som förväntas 

finnas hemma och att faktiskt inneha de förväntade sakerna. Vidare är det av vikt att ha 

kännedom om sin omgivning med tillhörande skyddsrum. Både mental och materiell 

krisberedskap anses tillhöra den enskilda individens krisberedskap på hushållsnivå. Med den 

mentala krisberedskapen menas att en uttänkt beredskapsplan ska finnas för att undvika att 

hamna i chock och därmed inte kunna handla rationellt.  

Om jag inte tänker på fysiska saker så tänker jag ändå att man behöver 

förkunskaper om ämnet och att man mentalt är förberedd. För om en människa 

går in i chock då kan det vara att man inte kan bli så himla rationell att det blir att 
man tänker oj, vad händer nu. Så att man ska vara mentalt förbered tror jag skulle 

gynna hela befolkningen (Respondent 2).  

En annan respondent menar istället att människor i Sverige är otroligt bortskämda som förväntar 

sig att andra ska ha ansvar för att ta hand om den enskilda individen. Respondenten påpekar att 

den enskilda individens ansvar är större än myndigheternas. Var och en har ett eget enskilt 

ansvar på grund av att när något händer så är det den enskilda individen som drabbas och då 

krävs rätt kunskap och rätt förberedelse för att möjliggöra förmågan att ansvara för sig själv, 

sitt hem och sina nära och kära.  
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Var och en har ett ansvar. Jag har ett ansvar och var och en har ett ansvar som 

egentligen är större än myndigheters. När något händer så står jag där och då 
behöver jag ha rätt kunskap och vara förberedd och ansvara för mig, mitt hem, 

min sambo och mina nära (Respondent 2). 

Det är viktigt att förstå sitt eget ansvar att förbereda inför samhällsstörningar. Det bidrar till att 

andra som behöver hjälpen och som inte själva har möjligheten att förbereda sig kan få hjälp 

av myndigheterna först. En respondent menar att det är rimligt att ha en beredskap för att klara 

sig på egen hand i 72 timmar. Efter 72 timmar tar myndigheternas ansvar vid.  

Då låter jag nog myndigheter ta hand om dem först så får jag klara mig i mina 72 

timmar. Och hoppas på det bästa… /…/ De myndigheterna kan begära 72 h, men 
de kan inte begära att folk ska hålla ut i två veckor. Det går faktiskt inte. Där har 

dem, där ska de ha en fungerande plan som snabbt sätts i verket om det händer 

något. Det är därför de sitter där de sitter (Respondent 5). 

En annan respondent anser istället att det egna ansvaret omfattar att vara påläst för att veta vad 

som kan göras om en samhällsstörning inträffar. Vidare fortsätter respondenten med att 

poängtera att det är svårt att veta eller tänka sig ansvaret på den enskilda individens nivå på 

grund av den bristande kunskapen. 

En respondent som inte är medveten om den enskilda individens ansvar tror att om den 

kunskapen fanns skulle det generera i vidtagande av krisberedskapsåtgärder.  

Om det skulle vara offentligt och Sverige är under kris så har alla individer 
yttersta ansvaret så skulle jag nog tänka att ja, oj, nu måste jag vara förberedd, 

medan nu så är det så att man tänker om något händer så är det högre politiker 

eller regeringen som får fixa det. Om det var uttalat att om något händer då är det 
ni, varje enskild individ, som är ytterst ansvarig då skulle jag blir mer skärp. 

Absolut. Verkligen (Respondent 1). 

Gemensamt ansvar 

Platsbrist att förvara saker som kan behövas vid en samhällsstörning visar sig vara en faktor 

som bidrar till att gruppen inte förbereder sig. En respondent beskriver avsaknaden av 

utrymmen i dagens lägenheter. Skafferilösningar som fanns förr har prioriterats bort vilket 

minskar möjligheten att ha en ordentlig matreserv. Vidare fortsätter respondenten beskriva att 

olika förrådslösningar har minskat. Vindsutrymmen byggs om till vindslägenheter eller andra 

gemensamma utrymmen prioriteras.  
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Jag tänker såhär, vissa lägenheter där det fortfarande finns har de både 

vindsförråd och källarförråd. Då kan man ha ett som matförråd och ett annat till 
annan förvaring. Det har man effektiviserat bort. För ingen använder matförråd 

längre. Bara en sådan sak att kunna ha det. Eller ha med det som att det ska 

finnas. Det hade möjliggjort att man kan ha en matreserv. /…/ Man har 
effektiviserat bort skafferilösningar överhuvudtaget. Där tycker jag nog att det 

borde, de hade varit önskvärt om det fanns. Sen får folk bestämma själva, men jag 
upplever att jag har mindre förvaringsmöjlighet för att jag inte har ett sådant 

matskafferi. 

En respondent menar att boenden är dyra idag och det resulterar i att respondenten själv och 

respondentens vänner inte haft möjlighet att köpa sig större bostäder i dagsläget. Respondenten 

föreslog att hyresgästföreningar samt bostadsrättsföreningar som möjligtvis har sämre 

möjligheter att förvara saker i större volym går samman för att förvara exempelvis en 

vattenreserv. 

Jag tror, det kan vara, vissa bor i ganska små lägenheter.  Jag tror det kan vara 
ganska svårt att ha platsen för allt hemma. Å andra sidan kan det ligga på en 

bostadsrättsförening eller hyresrättsförening. Att man ska ha en viss beredskap. 
Kanske med vatten då. Att det ska finnas med i någon typ av stadgar eller så att 

man ska ha den beredskapen där bostadshuset /…/ Å andra sidan så kanske det 

inte är så dumt om man som förening samarbetar med kanske ett litet förråd, där 
man har grejer som ska räcka i ett antal dagar. Det är väl det jag tror, eller 

reflekterat på nu under det här (Respondent 3). 

Tilltro till myndigheter 

Å ena sidan finns en stor tilltro till myndigheter bland en stor del av respondenterna. En 

respondent menar att det kan vara anledningen till att inga krisbredskapsåtgärder har vidtagits. 

Det finns en uppfattning om att tjänstemän som arbetar med krisberedskap har bra kunskap om 

området vilket skapar tilltro till myndigheter. Respondent 1 beskriver sin tilltro som följande:  

Ganska hög här med faktiskt. Det känns som att folk är ganska skillade sic och 
har spetskompetens kring det här. Jag vet inte heller om många jobbar med det 

här eftersom jag inte har så mycket kunskap. Det känns som att någon person ändå 

jobbar med det här och att då har jag tilltro till den personen eftersom den har ett 
heltidsjobb inom området. Eller att politikerna har tänkt på det här. Vad vi ska 

göra om något händer (Respondent 1).  

Å andra sidan understryker en respondent att tilltron till myndigheterna inte är stor alls och att 

det är en anledning till att det finns en beredskapsplan samt att en stor krislåda är på väg att 

inskaffas.  

Tilltron, den är inte stor, den är inte stor. Det har den nog aldrig riktigt varit. /…/ 
Definitivt påverkar det. Vi vet exakt vad vi tycker. Vi har samma syn på det hela 

och vet att vi kommer nog inte kunna förvänta oss någonting, utan vi ser till att vi 
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försöker klara oss under vår 72 h för att vi har ansvaret för oss i alla fall och våra 

närstående (Respondent 4). 

Beroende på hur tilltron till myndigheterna ser ut påverkar det den enskilda individens 

inställning till krisberedskap och krisbredskapsåtgärder. Den höga tilltron till myndigheters 

agerande tillsammans med tron på att myndigheterna ytterst ansvarar för krisberedskapen bidrar 

till avsaknaden av krisberedskapsåtgärder hos de enskilda individerna.  

Jag tänker att gud vad jag verkligen förlitar mig på regeringen eller någonting. 
Jag har inte ansvar för det här tänker jag. Om alla tänker så, så är det inget bra. 

Det är verkligen så att man behöver mer press på sig själv för att kunna göra 
någonting. Det är lite egoistiskt. Man behöver höra att det är ditt ansvar, annars 

tänker man inte att det är det (Respondent 1). 

4.2 Upplevelsen av oro inför olika samhällsstörningar 

Respondenterna visade ett flertal tecken på att de inte upplevde någon oro för att en 

samhällsstörning ska inträffa. Två aspekter av oro kunde identifieras av författaren. 1) 

Avsaknad av oro och upplevda samhällsstörning samt 2) Föräldrarollen.  

Avsaknad av oro och upplevda samhällsstörningar  

 En av respondenterna menar att vi som lever i Sverige är väldigt bortskämda. En tro om att 

samhällsstörningar inte sker i Sverige. Samtidigt menar respondenten att Sverige har mycket 

resurser, elen skulle därför inte vara borta i en vecka. En av respondenterna menade att tillvaron 

är trygg och tyckte därför att det inte är nödvändigt att göra inköp till ett krisberedskapsförråd.  

Vi är väldigt bortskämda i Sverige. Man tror inte att något ska hända. Jag tror inte 
att strömmen skulle vara borta i Sverige i en vecka med resurserna och 

tillgångarna vi har här med el och vatten (Respondent 2).  

Respondent 7 beskrev att rädsla måste infinna sig för att överväga tanken på vidtagande av 

krisberedskap. Respondenten hade ingen tidigare erfarenheter av någon sorts samhällsstörning 

och föreslog därför att en upplevelse via virtual reality-glasögon eller liknande kunde vara 

relevant för att faktiskt få uppleva en samhällsstörnings konsekvenser.  

Simulera något så att vi blir rädda. Och sen kommer vi vara beredda. Lite så, 
uppleva det genom VR-glasögon. Att det är obligatoriskt att man får vara mitt i det 

(Respondent 7). 
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En av respondenterna hade upplevt en mer omfattande samhällsstörning. Under uppväxten blev 

respondent 5 tillsammans med familj utan el under mer än en veckas tid när stormen Gudrun 

slog till. Respondenten beskrev upplevelsen som följande:  

Gudrun var de va. Stormen. Jag bodde hemma då. Morsan och farsan bor ute i 
skogen och vi var utan ström i, ja, över en vecka i alla fall. /…/ Det var 15 år 

sedan så jag kommer inte ihåg så mycket. Det var mitt i vintern i alla fall så det 
var mörkt jämt. Då fick vi tända lite ljus och kunde inte göra någonting. /…/ Då 

hade vi gasolkök. Det blev väl pasta varenda dag. Sen hade morsan och farsan 

kamin i ett rum så det vad där vi var hela tiden (Respondent 5).  

Vidare förklarar respondent 5 att de förmodligen klarat sig bättre då än vad de skulle ha gjort 

idag. Föräldrarna var mer förberedda då än vad respondenten själv är idag. Respondenten menar 

att föräldrarna bodde i skogen och respondenten själv är bosatt inne i stan där driftsäkerheten 

är större. Trots att respondenten själv varit med om en relativt omfattande samhällsstörning så 

menar respondenten att det som skulle kunna bidra till att vidta krisbredskapsåtgärder är att 

faktiskt uppleva en. Respondentens unga ålder vid tillfället samt att föräldrarna tog ansvaret för 

att familjen klarade sig så pass bra som de gjorde, tror respondenten bidrar till att det inte finns 

någon oro idag.  

Det är väl för att man aldrig tror att något sådant ska hända. Man känner sig rätt 

säker. Man är inte orolig över det. Vår tillvaro är väldigt trygg. Så att köpa hem 

massor av grejer som man bara ställer i förrådet och aldrig kommer att använda, 

det är jag inte speciellt motiverad till. Om man säger så (Respondent 5).  

Föräldrarollen 

Respondenterna hade olika tankar om vad som faktiskt skulle kunna få dem att agera proaktivt. 

En respondent menade att barn har en positiv inverkan på viljan att förbereda sig. Om barn hade 

funnits med i bilden hade förberedelsen sett annorlunda ut. Föräldrarollen resulterar i en oro för 

att inte ha möjlighet att ta hand om sitt barn.  En annan respondent menade att de kommande 

barnen är det avgörande för respondentens förberedelse. 

Nej, men vi har en plan. Nu när jag blir ledig i sommar så ska jag förbereda plats 
nere i källaren, som även är vårt skyddsrum i detta hus. En stor plastback där vi 

ska fixa trangiakök stormkök. , konserver och ficklampor, batterier och sådant 

som man kan behöva ha. Just att vi har en nödlåda. /…/ Det är för de kommande 
bebisarna. Då är det inte bara vi längre, då måste man ha någonting så att det går 

(Respondent 4). 
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4.3 Tillgången till kunskap, information och kommunikation  

Bristen på kunskap och kommunikation inom området återkommer ständigt. En respondent 

anser att det är statens jobb att se till att varje enskild individ besitter tillräckligt med kunskap 

inom området. Flera respondenter belyser vid flera tillfällen sin okunskap om krisberedskap. 

Jag vet inte det. Det tyder också på min okunskap tycker jag. Att jag inte är insatt 

och så (Respondent 1). 

En av respondenterna hade inte kommit i kontakt med begreppet krisberedskap förrän nyligen 

på en mässa. På mässan hade respondenten fått information om krisberedskap. Respondenten 

beskrev den nya lärdomen som följande:  

Det var mycket att man skulle tänka på föda. På mat som inte ruttnar, som håller. 
Det var ett företag som marknadsförde sig och att man då skulle tänka på eller 

köpa in något. De pratade om kastruller och så och jag fick lite Robinson-feeling 

sic var min uppfattning (Respondent 1). 

Myndigheters ansvar att sprida kunskap 

Respondent 1 understryker myndigheters ansvar att tillgodose de enskilda individerna kunskap 

för ansvarsförhållanden gällande krisberedskap. Respondenterna efterlyser mer information om 

krisberedskap på exempelvis nyheterna. 

Jag skulle säga Sverige, politiker, regeringen. Som myndigheter. De som jobbar 
med det. Det är deras ansvar att lära ut till den svenska befolkningen. Annars kan 

de inte säga att vi ska kunna massa saker när vi inte vet. Vi har inte den 
kunskapen. Det är okunskap hos oss. Så då kan de inte ha så höga förväntningar 

och säga det visste ni. För det visste vi inte alls. Då måste ni gå ut med det. På tv, 

kanske nyheterna eller så. Tycker jag i alla fall (Respondent 1). 

Sprida kunskap gemensamt  

Respondenterna beskriver vikten av att prata med varandra om krisberedskap. Många av 

respondenterna föreslår att det borde pratas mer om krisberedskap bland kollegor eller i andra 

sociala nätverk.  

Man blir påverkad av varandra. Så jag tror att vi måste prata mer med varandra 

och ta det ansvaret. Då kommer vi förstå vikten av det och hjälpa varandra att 

agera så att man förbereder sig ordentligt hemma och på arbetsplatsen 

(Respondent 2). 

Jag tror att, om vi går tillbaka till mig, så är det just det som fått mig att bibehålla 
ett intresse och ha den grundtanken som jag har. Det är det sociala nätverket kring 

mig som har kunskap och sprider den vidare, till mig och andra (Respondent 4). 
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Egentligen inte, inte så mycket som man borde. Det blev väl lite diskussion när den 

där broschyren kom, men det dog ut ganska snabbt. /…/ Jag tror att folk skulle 

tänka lite mer och köpa hem lite mer grejer för att kunna hantera det. Sen har vi 
väl haft lite skogsbränder i Sverige, men då är det att man måste lämna sitt boende 

och flytta till andra orter så länge. Jag tror man måste prata mer om det faktiskt. 

Lyfta frågorna (Respondent 6). 

Omgivningens inverkan 

Två av respondenterna nämner hur omgivningen påverkat dem, både medveten och omedvetet. 

Respondent 4 beskriver hur en familjemedlems arbete påverkat familjens förhållningsätt och 

agerande. Vidare beskriver respondenteten att en familjemedlems arbete bidrog till att familjen 

satt inne på mer information om tänkbara samhällsstörningar och dess konsekvenser. Familjen 

hade då upprättat en beredskapsplan på var respondenten skulle ta vägen om en given 

samhällsstörning inträffade. Respondenten fortsätter att berätta om familjens inverkan: 

Jag vet också, jag har grundinformationen sedan innan och både har en 

familjemedlem som är väldigt förberedd och en familjemedlem som är väldigt 
insatt i detta. Vi inom familjen kan prata med varandra och säga kom ihåg det här 

och det här är tips som jag gör. Vi har det i grunden. Jag skulle nog ha ganska 
många tips i skallen som jag snabbt kan ordna om man märker att det börjar 

hända någonting (Respondent 4). 

Respondent 2 har utländsk bakgrund och är född och delvis uppvuxen i ett annat land och 

berättar hur föräldrarnas agerande har influerat respondenten. Respondenten har omedvetet 

vidtagit krisbredskapsåtgärder till följd av föräldrarnas beteende. 

Jag tänkte säga att jag tyvärr inte gör något. Jag har inte tänkt på det innan, men 
nu när vi pratar om det så ser jag alltid till att ha ris, pasta, krossade tomater och 

annan mat som håller sig länge utan att bli dåliga. Mamma och pappa har alltid 

gjort så och det har blivit en vana för mig med utan att jag tänkt på det. Jag har 

sett mamma och pappa göra det när vi var små och bodde i land och nu när vi 
pratar om det så ser jag att jag gör lika. Jag och min man brukar också fylla upp 

lite vattenflaskor på kvällarna så att vi har. Jag har aldrig egentligen tänkt att jag 
gör det för en anledning. Bara en vana från uppväxten. Vissa av åtgärderna är 

väldigt lätta så det är något som jag ska göra mer av och tänka mer på 

(Respondent 2). 

Krislitteracitet  

Respondent 2 tycker att media har ett stort ansvar att sprida kunskap till varje enskild individ. 

Ett resultat av att krisberedskap syns i media kan resultera i en ökad diskussion bland enskilda 

individer om krisberedskap.  



27 
 

Jag tror att media har ett stort ansvar som med många andra saker. Om de skrivs 

mer kanske folk pratar om det mer (Respondent 2). 

Respondent 1 anser att krisberedskap och vikten av krisberedskap borde synas mer på 

exempelvis tunnelbanor eller sociala medier. Samtidigt menar respondenten att det kan vara så 

att det redan finns information om krisberedskap i respondentens omgivningen och på sociala 

medier, men att respondenten inte reagerat för att det inte är ett ämne som tilltalar respondenten.  

Jag har inte tänkt på det. Jag tror inte jag har uppmärksammat det heller. Även 
om det skulle pratas om i sociala nätverk så har jag nog inte reflekterat över det 

överhuvudtaget. Det pratas inte om i min umgängeskrets, men det pratas säkert om 
det på sociala medier, det är bara det att jag inte har stannat upp då (Respondent 

1).  

Även respondent 6 är inne på samma spår och menar att krislitteraciteten behöver öka. 

Respondenten föreslår broschyrer och efterfrågar mer krisberedskap på sociala medier eftersom 

det är lättillgängligt och når ett stort antal människor.   

Det är nog sådana broschyrer eller att folk eller myndigheterna upplyser på 

sociala medier. Lite tips kanske. Sådana grejer. Det tror jag skulle kunna lyfta 
frågan ännu mer. Då hajar man till på sociala medier. Det är ett lätt sätt att nå ut 

till folk (Respondent 6).  

Syn på samhällsstörning  

Respondenterna fick initialt beskriva sin uppfattning om vad en samhällsstörning innefattar för 

respondenten själv. Beskrivningen av begreppet samhällsstörning grundande sig i att en 

förståelse av vad respondenterna anser innebörden är kan ha en påverkan i hur eller om 

respondenten agerar.  

I anslutning till intervjutillfället beskrev författaren för respondenterna att kris och 

samhällsstörning båda har samma betydelse. Samhällsstörning är ett ord som inom 

krisbredskapskontexten börjat ersätta ordet kris. Respondenterna använde sig av begreppen på 

olika sätt. Några respondenter fortsatte att använda sig av begreppet kris, medan andra 

respondenter istället valde att använda sig av samhällsstörning. En av respondenterna uttryckte 

en skillnad på kris och samhällsstörning.  

För att kris uppfattas som någonting som faktiskt är katastrofartat, tänker jag. 

Eller något som är väldigt negativt. En samhällsstörning låter som något som 

ändå är hanterbart. Det känns som om vi skulle vara förberedda för något så 

skulle det ändå vara hanterbart, så (Respondent 7). 
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Ordet kris och samhällsstörning användes på varierande sätt av respondenterna. De 

respondenter som använde sig av ordet kris beskriver begreppet som något som enbart drabbar 

den enskilda individen, medan respondenterna som använder sig av ordet samhällsstörning i 

högre utsträckning relaterar till samhälleliga störningar som i förlängningen påverkar den 

enskilda individen.  

Samtliga respondenter förknippar samhällsstörning som att det innefattar en avvikelse från det 

normala. En respondent beskriver en samhällsstörning som att någon av ens grundstenar rubbas. 

Det kan vara att vardagen inte längre fungerar som den vanligtvis gör samt att ett eller flera 

basbehov inte kan tillgodoses. En samhällsstörning beskrivs också som något som är 

oförutsägbart. Krig är den mest drastiska uppfattningen, men samhällsstörningar som bristande 

tillgång till vatten är något som respondenterna också identifierar som en samhällsstörning. 

Ordet kris för mig är egentligen när någon av ens grundstenar rubbas. Otrygghet, 

eller ja när man inte får mat eller vatten. Även ekonomiska, att ekonomin kan 
försvinna osv. Så något när en grundsten försvinner ur ett samhälle eller för en 

person. Det gäller både bara för mig och även för ett helt samhälle, fast ute i ett 

samhälle blir det lite mer påtagligt, då alla tänker lite olika och är olika 

förberedda. Så helt enkelt när vardagen inte längre fungerar för något som man 

tagit för givet, ett basbehov försvinner. Det är en kris (Respondent 5). 

Kriser beskrivs också, förutom som det fysiska ovan, även som psykiska som drabbar en enskild 

person. Skilsmässa är ett exempel på en psykisk kris som dabbar en enskild person. Respondent 

1 beskriver det som följande: 

Eftersom jag är yrkesroll då tänker jag även på kris som en medmänsklig kris, 
men jag vet att det här inte fokuserar på det riktigt, men det är det jag tänker när 

jag hör kris. Att man kan hamna i kris på grund av skilsmässa. 

Krisberedskap i skolan  

Ett sätt som två av respondenterna föreslår för att öka kunskapen kring krisberedskap är 

föreläsningar i skolan redan i ung ålder. Genom föreläsningar i skolan finns kunskapen tidigt 

hos den enskilda individen och har större möjlighet att veta vilka förväntningar som finns när 

det gäller krisberedskap för enskilda individer. Vidare är en möjlig effekt att det är lättare att ta 

till sig av information när det finns en grundkunskap hos den enskilda individen.  

Det skulle vara att veta mer om området, kanske genom föreläsningar i skolor 

redan i ung ålder så att man vet att det här skulle kunna inträffa och vad gör vi då 

(Respondent 1). 
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Jag tror inte det. Kanske att det hade varit bra att få lära sig om det här när man 

gick i skolan. Så man vet vad som gäller. Jag tänker att det, jag tror att det kanske 
skulle göra att man plockade upp mer av det runt om kring sig. Nu tänker man 

knappt på det eftersom man inte kan så mycket. Som sagt, dåligt på fötterna 

(Respondent 3).  
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5 DISKUSSION 

I avsnittet nedan diskuteras resultatet av den empiriska studien med tidigare forskning och den 

teoretiska referensramen för att möjliggöra svar på uppsatsens syfte och frågeställning. 

Därefter tar metoddiskussionen vid och avslutningsvis presteras förslag för vidare forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

Vilka faktorer upplever unga vuxna vara av vikt för att de ska vidta 

krisberedskapsåtgärder? 

Huvudkategorier Underkategorier Kopplingar för analys 

Synen på ansvar för 

krisberedskap 

Myndigheters ansvar  Krisberedskap 

Eget ansvar 

Enskilda individens roll och 

ansvar, individuell resiliens samt 

teorin om planerat beteende 

Gemensamt ansvar  Kollektiv resiliens 

Tilltro till myndigheter Ansvarsprincipen 

Upplevelsen av oro inför 

olika samhällsstörningar 

Avsaknad av oro och 

samhällsstörningar 
Teori om planerat beteende 

Föräldrarollen Faktor 

Tillgången till kunskap, 

information och 

kommunikation 

Myndigheter, 

information och 

kommunikation 

Öka medvetenheten. 

Samhällsstörning och 

krisberedskap 

Sprida kunskap 

gemensamt 
Resiliens och empowerment 

Omgivningens inverkan 
Resiliens, empowerment och teori 

om planerat beteende 

Krislitteracitet Faktor 

Syn på samhällsstörning Samhällsstörning 

Krisberedskap i skolan Faktor 

Figur 5 Schematisk bild över analysen och dess kopplingar till teoretiskt ramverk och tidigare forskning  
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5.1.1 Synen på ansvar för krisberedskap 

Ansvarsförhållandet gällande krisberedskap bland respondenterna visade sig vara otydlig. Av 

resultatet framkommer det att det finns en diskrepans i kunskapen om det faktiska ansvaret och 

det upplevda ansvaret. Å ena sidan fanns en antydan om att ansvaret för krisberedskap tillskrivs 

myndigheter. Å andra sidan identifierades en antydan om att ansvaret åläggs den enskilda 

individen själv. Precis som anges i skrivelsen 2009/10:124 finns det en angelägenhet att 

informera och tydliggöra förhållandet mellan myndigheters ansvar och den enskilda individens 

ansvar. Innebörden av grunden för krisberedskap, det vill säga ansvarsprincipen, behöver bli 

betydligt tydligare för den enskilda individen. 

Respondenternas egna utgångspunkt påverkar inställningen till krisberedskapsåtgärder. En av 

respondenterna beskrev att om det fanns ett uttalat yttrande om att det är den enskilde individens 

ansvar vid samhällsstörningar skulle respondenten bli mer skärpt när det gäller krisberedskap 

och kirsberedskapsåtgärder. När ansvaret antas ligga på myndigheter och tilltron att 

myndigheterna löser allt bidrar det till uppfattningen om att inte behöva förbereda sig. Att få 

varje enskild individ att besitta kunskapen om ansvarsförhållandet vid en samhällsstörning 

skulle med den anledningen kunna ses som en avgörande faktor för gruppen. I enlighet med 

Ajzens (2005) huvudvariabel uppfattat beteendekontroll så kan den enskilda individens 

intention att utföra handlingen inte genomföras utan rätt kunskap.  

I resultatet kunde det egna ansvaret också härledas till en form av mental förberedelse. Med 

mental förberedelse menade respondenterna bland annat att individen skapar sig en plan för 

olika situationer som en samhällsstörnigna kan föra med sig eller en tanke på olika möjligheter 

när individen inte längre kan ta hand om sig själv på egen hand. Den mentala förberedelsen kan 

ses som en avgörande faktor för att vidta krisberedskapsåtgärder. Genom att mentalt förbereda 

sig och utvärdera sin egen självständiga förmåga och sin förmåga tillsammans med andra i sitt 

sociala nätverk får individen en bild av vilka grundbehov som inte omedelbart kan tillgodoses 

vid en samhällsstörning. Till följd av det skapar varje individs mentala förberedelse 

förutsättningar för den kollektiva resiliensen. 

En respondent menade att platsbrist i boendet är ett hinder för materiell krisberedskap. 

Avsaknaden av skafferilösningar gör det svårt att lagra matreserver och många bostadsrätter 

och hyresrätter saknar idag vinds- och/eller källarförråd för att förvara exempelvis 

vattendunkar, kommunikationsenheter och tillagningsmöjligheter. En av respondenterna 

föreslog att bostadsrättsföreningar och hyresrättsföreningar kunde samarbeta som en form av 



32 
 

kollektiv resiliens. På så sätt kan bostadshus ha ett avsett utrymme för exempelvis en gemensam 

vattenreserv. Något som hade varit svårt för varje enskild lägenhetsinnehavare att genomföra 

på egen hand. Platsbristen som resultat av ett mindre boende och den faktiskt beredskapen 

verkar inte ha ett samband, mer än att platsbristen ses som ett problem bland de respondenter 

som har ett mindre boenden. 

Utifrån Levac et al. (2012) tanke om den individuella resiliensen i form av materiell 

krisberedskap måste respondenternas individuella resiliens ses som bristfällig.  Som följd därav 

måste även den kollektiva resiliensen betraktas som bristfällig eftersom kedjan inte är starkare 

än den svagaste länken.  

Tilltron till myndigheternas förmåga samt ansvar för krisberedskap resulterar i negativa 

konsekvenser för den enskilda individens inställning till krisberedskapsåtgärder. Det kan ses 

som en falsk trygghet utifrån ansvarsprincipens innebörd. Det går även här att konstatera att 

angelägenheten att förmedla ansvarsförhållandet för krisberedskap och därmed innebörden av 

ansvarsprincipen till enskilda individer är av stor vikt.  

5.1.2 Upplevelsen av oro inför olika samhällsstörningar 

Resultaten visade att respondenterna på ett eller annat sätt inte upplever någon oro för att en 

samhällsstörning ska inträffa. Flera respondenter menade de antingen skulle behöva bli rädda 

eller uppleva en samhällsstörning som rubbat vardagen i stor utsträckning. Ajzens (2005) teori 

om planerat beteende och i synnerhet huvudvariabeln attityd gentemot beteendet gå att 

sammankoppla till tanken. Att vidta krisberedskapsåtgärder upplevs onödigt då avsaknaden av 

oro styr. Tanken om att utfallet av krisberedskapsåtgärder är negativt resulterar i en negativ 

attityd gentemot beteendet och handlingen. Som en konsekvens av det uteblir 

krisberedskapsåtgärder. 

En av respondenterna uttryckte att en Robinson-feeling uppstod när respondenten fick lära sig 

om begreppet krisberedskap. Det indikerar på att en samhällsstörning inte upplevs som trolig 

och mer som ett äventyr som utförs under strukturerade former. Därför finns det en stor 

angelägenhet att på ett djupare och bredare sätt informera och kommunicera konsekvenser av 

samhällsstörningar. Behovet av att på ett djupare och bredare sätt informera om 

samhällsstörningars konsekvenser går dessutom att härledas till en av respondenternas önskan 

om att simulera samhällsstörningars konsekvenser med virtual reality-glasögon. 
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Resultatet visar att föräldrarollen å ena sidan medför en annan typ av oro, än oron för att en 

samhällsstörning kan inträffa. Oron omfattar upplevelsen om att inte kunna ta hand om sitt barn 

ordentligt. Resultatet kommer från respondenter som antingen inte har barn eller som väntar 

barn. Å andra sidan visar respondenter som redan har egna barn ingen antydan om att det är en 

avgörande faktor. Respondenter som redan är föräldrar visar mindre oro för föräldrarollen, än 

respondenter som inte är föräldrar. Tidigare forskning (Levac et al., 2012) har visat att besitta 

ansvar över någon eller något kan påverka inställningen till krisberedskap. Författaren kunde i 

resultatet inte identifiera att respondenterna som i dagsläget är föräldrar ansåg att det var en 

betydande faktor. Emellertid stöder resultaten från föreliggande studie inte tidigare 

forskningsresultat om att det faktiska ansvaret för någon annan kan vara av vikt för 

krisberedskapsåtgärder. 

5.1.3 Tillgången till kunskap, information och kommunikation  

Resultatet visade att flera respondenter själva ansåg att den egna kunskapen om krisberedskap, 

krisberedskapsåtgärder och samhällsstörningar är undermålig. Bland respondenterna finns det 

en uppfattning om att det egna ansvaret innebär att varje enskild individ har rätt kunskap. 

Respondenterna väntar sig att staten, myndigheter eller medier ska leverera den informationen. 

Den egna handlingskraften eller skyldigheten att på egen hand söka efter kunskapen uteblir 

utifrån den tolkningen av resultatet.  

Samtidigt betonas vikten av att tillsammans sprida kunskap inom sociala nätverk. Resultatet 

visade att krislitteracitet bland annat bidrar till att kollegor pratar om krisberedskap i en högre 

utsträckning, vilket kan härledas till uppsatsens teoretiska referensram i form av dels 

empowerment samt dels den kollektiva resiliensen.  

Omgivningens inverkan visar sig i resultatet ha positiva effekter på kunskap och faktiskt 

agerande när det gäller krisberedskap samt krisberedskapsåtgärder. Det går att härleda till 

Ajzens (2005) huvudvariabel subjektiv norm. Betydelsefulla personer i omgivningen som 

vidtagit krisberedskapsåtgärder och sprider kunskapen med förväntningar att mottagaren ska 

agera. Beteenden och ageranden som funnits hos föräldrar finns omedvetet hos en av 

respondenterna. Genom att pratat om det hemma under uppväxten kan den enskilda individen 

få med sig det från början av livet. 
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Omgivningens inverkan kan också ses som empowerment likväl som individuell och kollektiv 

resiliens. Genom att föregå med goda exempel tillgängliggörs goda vanor att eftersträva samt 

kunskap som möjliggör för den enskilda individen att hantera samhällsstörningar. Att sprida 

kunskap inom sociala nätverk kan ses som empowerment. Genom att dela med sig av 

information till individer i sitt nätverk ges enskilda individer möjlighet att hjälpa sig själv, det 

vill säga hjälp till självhjälp.  

Att vara medveten om krisberedskap från ung ålder ser ut att ha en betydelse när det gäller att 

ta till sig information om krisberedskap kontinuerligt. Utan att vara bekant med begreppet 

krisberedskap försvåras mottagandet av krislitteracitet. Som en respondent beskrev det så har 

krisberedskap nästintill inte funnits i respondentens vokabulär och av den anledningen inte 

uppmärksammat varken information eller kommunikation kring ämnet.  

Synen på innebörden av en samhällsstörning bland respondenterna visade sig stämma relativt 

bra överens med arbetets definition av vad en samhällsstörningen är. Användandet av 

benämningen samhällsstörning istället för kris kan ha varit problematiskt för respondenterna. 

Användandet av de olika orden kan ha påverkat resultatet. De respondenter som använde sig av 

begreppet kris uppfattade i större utsträckning, än de som använde sig av begreppet 

samhällsstörning, kris som något åt det mer psykiska hållet som drabbar en enskild person, 

snarare än ett samhälle. Att undersöka respondenternas egna definition av samhällsstörning var 

av vikt för arbetet. Ett sätt att se på det är att om begreppet kris uppfattas mer som psykiska 

händelser betyder det förmodligen att de materiella förberedelserna minskar. Att implementera  

ordet samhällsstörning bland varje enskild individ skulle därför kunna bidra till att ett ökat antal 

enskilda individer vidtar krisbredskapsåtgärder.  

Att implementera krisberedskap i skolan redan i ung ålder skulle enligt respondenterna 

underlätta att uppmärksamma krislitteracitet senare i livet. Krisberedskap i skolan skulle också 

medföra att enskilda individer tidigt fick lära sig om krisberedskapens innebörd samt 

ansvarsförhållandet mellan den enskilda individen och myndigheterna. Krislitteracitet kan 

därför identifieras som främjande för krisberedskap och krisbredskapsåtgärder.  

5.1.4 Slutdiskussion av resultatet  

Av de identifierade faktorerna i det empiriska materialet går det att utläsa att faktorerna kan 

härledas till en sorts kedja där faktorerna går hand i hand (se Figur 6, nedan). Att implementera 
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krisberedskap i skolan som nämnt ovan kan ses som ett första steg. Dels startar tydliggörandet 

av ansvarsförhållandet tidigt och dels möjliggör det för den enskilda individen att senare i livet 

uppmärksamma krislitteracitet. Krislitteracitetens betydelse för empowerment har visat sig 

viktig eftersom krislitteraciteten kan bidra till att enskilda individer emellan diskuterar 

krisberedskap i sociala nätverk. Genom att sprida kunskapen förtydligas ansvarsförhållandet 

återigen och den falska tryggheten som skapas av den starka tilltron till myndigheter kan 

komma att minska och därmed få krisberedskapsåtgärderna bland enskilda individer att öka. I 

takt med kunskapsspridning genom samtal i sociala nätverk utvecklar det dels den individuella 

resiliensen och dels den kollektiva resiliensen. Det leder i sin tur till ökad kapacitet att hantera 

samhällsstörningar.  

Krisberedskap i skolan → Tydliggörande av ansvarsförhållandet → Uppfatta 

krislitteracitet → Ökad krislitteracitet → Empowerment och kunskapsspridning → 

Falsk trygghet minskar → Ökad individuell resiliens → Ökad kollektiv resiliens → 

Vidtagande av krisberedskapsåtgärder → Ökad kapacitet att hantera 

samhällsstörningar 

Figur 6 Tankemodell av faktorernas relation till varandra  

5.2 Metoddiskussion 

Utifrån föreliggande uppsats syfte att undersöka hur unga vuxna upplever ansvar för 

krisberedskap och krisberedskapsåtgärder bedömde författaren en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade samtalsintervjuer relevant. Om författaren istället valt att göra en 

enkätundersökning med kvantitativ ansats hade ett större antal personer kunnat delta inom den 

givna tidsramen. En kvantitativ ansats hade inte möjliggjort en djupare förståelse. Resultatet 

hade också blivit annorlunda.  

Urvalet, som bestått av både snöbollurval och målstyrt urval, har bidragit till att ge materialet 

olika perspektiv. Vidare har det bidragit med att undvika jävighet i förhållande till 

respondenterna. Vid snöbollsurvalet har de önskade perspektiven beskrivits. Det kan å ena 

sidan ha påverkat resultatet negativt. Å andra sidan har viktiga faktorer för 

krisberedskapskontexten beaktats, vilket skulle kunna tala för materialets fördel och 

generaliserbarhet. Snöbollurvalet resulterade i en fördelning på fyra kvinnliga och tre manliga 
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respondenter. Ytterligare en intervju hade kunnat genomföras för att få ett jämt fördelat antal 

av manliga respektive kvinnliga respondenter. Endast en av respondenterna hade en 

invandrarbakgrund och urvalet saknade bostadsformen villa. Det hade också kunnat vara till 

det empiriska materialets fördel att urvalet omfattades av respondenter boende i stadsmiljö 

likväl som på landsbygden.  

Följaktligen innebär avsaknaden av sannolikhetsurval inom målstyrt urval att det inte går att 

generalisera till resterande population (Bryman, 2018, s. 496). Esaiasson (2017, s.159) menar 

också att urval med strategisk utgångspunkt inte går att likställas med resterande population, 

men genom att generalisera resultatet i förhållande till den teoretiska referensramen kan 

allmänna perspektiv säga något om liknande grupper inom populationen. Kvantitativ forskning 

har bättre möjligheter till att generalisera, men avsaknaden av djupdykningen gör att en 

kvalitativ metod möjliggör förmågan att besvara arbetets syfte och frågeställning. 

Kvale och Brinkmann (2014, s.310) förklarar att formen kvalitativa intervjuer ofta blir 

ifrågasatt för avsaknaden av möjlighet att generalisera resultatet. Vidare frågar sig Kvale och 

Brinkmann (2014, s.310) varför ett resultat ska generaliseras. Föreliggande uppsats resultat och 

slutsatser saknar möjlighet att generalisera resultatet till samtliga grupper i Sverige. Författarens 

ambitionsnivå, föreliggandes arbetes syfte, frågeställning samt mål består av att visa på faktorer 

som för den undersökta gruppen, unga vuxna, är av vikt för krisberedskap och 

krisberedskapsåtgärder. Föreliggande uppsats resultat kan enbart härledas till studiens 

respondenters upplevelser. Studien skulle med fördel kunna genomföras på en annan grupp med 

andra respondenter för att visa på ett resultat relevant för den specifika gruppen. 

Resultatets användbarhet utanför studien, det vill säga, vilken relevans och nytta som resultatet 

ger individer som tar del av resultatet är en viktig del av kvalitetsaspekten vid kvalitativ 

forskning (Fejes och Thornberg, 2015, s.274). Föreliggande arbetes resultat kan bidra till både 

ökad förståelse, likväl som direkt tillämpning. Det finns en stor potential för individer som tar 

del av resultatet att tolka och genom tolkningen utmana och vidga nuvarande synsätt och 

inställning till krisberedskap. Resultatet kan också för mottagaren bidra till en direkt tillämplig 

då det av resultatet går att utläsa viktiga aspekter för praktisk tillämning. 

Det finns inga förkunskaper eller djupt rotade förutfattade meningar om krisberedskap hos 

författaren, vilket möjliggör ett neutralt förhållningssätt i relation till den information som 

lämnas av respondenterna. Författaren har ingen tidigare erfarenhet av ämnet krisberedskap, 
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dock har författaren med stort intresse lärt sig mycket under arbetets gång. Författarens 

personliga krislitteracitet har ökat betydelsevärt.  

I intervjuguiden, likväl som genomgående i föreliggande uppsats, användes ordet 

samhällsstörning istället för kris. Begreppet samhällsstörnings betydelse förklarades initialt 

inför varje enskild intervju av författaren. Respondenterna fick själva välja om begreppet kris 

eller begreppet samhällsstörning skulle användas vid intervjutillfället. Respondenterna fortsatte 

i stor utsträckning att använda sig av begreppet kris. De respondenterna som använde sig av 

samhällsstörning som begrepp, istället för kris, beskrev sin uppfattning om samhällsstörning 

som mer samhälleliga störningar, som i förlängningen drabbar den enskilde. De respondenter 

som använde sig av kris beskrev istället sin uppfattning om kris som mer personliga händelser 

kopplad till en enskild individ. En av respondenterna använde sig av ordet kris och 

samhällsstörning på olika sätt. Å ena sidan kunde författaren istället ha valt att enbart använda 

sig av begreppet kris genomgående. Å andra sidan bidrog författarens begreppsval till en viktig 

slutsats och var därför av vikt för föreliggande uppsats.  

Intervjuguiden bestod inte av några frågor avseende föräldrarollen. Författaren identifierade en 

avvikande slutsats från tidigare forskning. Författaren borde ha inkluderat föräldrarollen i 

intervjuguiden, men slutsatsen av resultatet upptäcktes först när samtliga intervjuer var 

genomförda. Avsaknaden av föräldrarollen i intervjuguiden kan ha påverkat resultatet.  

Vid tillfället när pilotintervjun genomfördes framkom intressant information när inspelningen 

stängts av. Vid resterande intervjuer spelades samtalet istället in till och med att författaren 

och respondenten skildes åt, i samförstånd med respondenterna.  

De genomförda intervjuerna tog mellan 15-30 minuter. Den stora differensen mellan den tänkta 

intervjutiden på 45 minuter och den faktiska intervjutiden skulle å ena sidan upplevas som 

problematiskt. Å andra sidan tyder det på en stor okunskap bland respondenterna och gruppen 

när det kommer till krisberedskap. För att kompensera den stora differensen genomförde 

författaren fler intervjuer än tänkt och lät som tidigare nämnt låta den teoretiska mättnaden 

avgöra antal intervjuer.  

En av intervjuerna genomfördes över Skype på grund av sjukdom, enligt respondentens önskan. 

När valet stod mellan att antingen inte genomföra intervjun alls eller på Skype föll det sig 

naturligt att Skype var det bästa alternativet. Respondentens initiativ bidrog till det. Intervjun 
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blev en av de längre intervjuerna och med hjälp av kameran kunde författaren se personen och 

läsa av kroppsspråk.  

5.3 Vidare forskning  

Det finns ett stort omfång av gruppers syn på krisberedskap och krisberedskapsåtgärder att 

studera. Flyktingvågen 2015 berikade Sverige med en stor grupp nyanlända. Gruppen 

nyanlända utgör en särskilt intressant grupp att studera gällande krisberedskap. Nyanlända har 

i många fall levt under svåra förhållanden och i en kontext som ser annorlunda ut än Sveriges. 

Kunskapen hos gruppen nyanlända borde utgöra ett intresse för vidare forskning. Gruppen 

nyanlända valdes att inte studeras i föreliggande studie med anledningen av den begränsade 

tidsramen. En eventuell språkbarriär bidrog även till valet. 

Andra kunskapsluckor som borde utgöra ett intresse för vidare forskning omfattar studier 

angående effektiva metoder att nå ut med information till enskilda individer och samverkande 

individer. Även metoder för att möjliggöra samarbete individer emellan.  

Krislitteracitet och krislitteracitetens betydelse för enskilda individers krisberedskap bör även 

vara av stor vikt och intressant för vidare forskning.  

Föräldrarollen innebär ett utökat enskilt ansvar. Föreliggande studies resultat i förhållande till 

tidigare forsknings resultat skulle kunna tolkas som att det finns en angelägenhet att bedriva 

vidare forskning i frågan. Vid vidare forskning bör intervjuguiden inkludera aspekten 

föräldrarollen.  
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6 SLUTSATSER 

Nedan presenteras arbetets slutsatser som, utifrån arbetets syfte, avser besvara föreliggande 

arbetes frågeställning; Vilka faktorer upplever unga vuxna vara av vikt för att de ska vidta 

krisberedskapsåtgärder? 

Resultatet visar på tre faktorer som är av vikt för gruppens vidtagande av krisberedskap. 1) 

Synen på ansvar för krisberedskap, 2) Upplevelsen av oro inför olika samhällsstörningar samt 

3) Tillgången till kunskap, information och kommunikation. 

Resultatet torde vara statsvetenskapligt intressant och användbart för ansvariga myndigheters 

kunskapsstyrning och kommunikation med enskilda individer samt väcka intresse för 

krisberedskap bland enskilda individer. Enskilda individer utgör tillsammans allmänheten och 

är en viktig del, tillsammans med andra instanser, för att gemensamt och effektivt säkerställa 

våra demokratiska värden och gemensamma grundläggande behov.  

Resultatet visar att synen på ansvar för krisberedskap är nära kopplad till unga vuxnas 

inställning till krisberedskap och krisberedskapsåtgärder. Att informationen om det enskilda 

ansvaret når ut till gruppen är av vital betydelse. En medvetenhet om ansvarsförhållandet är 

grundläggande för att den enskilda individen ska förstå sin roll samt förväntade insatser. 

Ansvarsförhållandet är även av stor betydelse när det gäller gruppens tilltro till myndigheter. 

Av resultatet framgår det att tilltron grundas på en falsk trygghet att enbart myndigheterna 

ansvarar för krisberedskap och krisberedskapsåtgärder. 

Vidare visar resultatet att upplevelsen av oro inför olika samhällsstörningar påverkar gruppens 

inställning till vidtagandet av krisberedskap och krisbredskapsåtgärder. Avsaknaden av oro 

inför en samhällsstörning har identifierats som begränsande för krisberedskap och 

krisberedskapsåtgärder. Det skulle därför vara främjande att på ett bredare och djupare sätt 

informera och kommunicera samhällsstörningars konsekvenser till enskilda individer. 

Föräldrarollen kan vara avgörande för faktiskt handlande avseende krisberedskapsåtgärder. 

Respondenter som är föräldrar visar mindre oro i samband med föräldrarollen, än respondenter 

som inte är föräldrar. Slutsatsen är förvånande i förhållande till resultat av tidigare forskning, 

som menar att det finns ett samband mellan krisberedskap och att ansvara för någon annan. 
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Avslutningsvis identifierades tillgången till kunskap, information och kommunikation som 

främjande för vidtagandet av krisberedskapsåtgärder. Det finns även ett behov av ökad 

kontinuerlig krislitteracitet. Ökad krislitteracitet på kontinuerlig basis kan vara av vikt för 

vidtagandet av krisberedskapsåtgärder. Krisberedskap i skolan kan ge en grundkunskap som 

kan vara betydande för krisberedskap och krisberedskapsåtgärder senare i livet.  

Implementering av begreppet samhällsstörning istället för begreppet kris bidrar till en 

gemensam definition som avskriver psykologiska kriser endast kopplad till en enskild individ. 

En gemensam definition möjliggör för samarbete enskilda individer emellan samt ökar 

tydligheten för lämpliga förberedelser och åtgärder. Samarbete med andra enskilda individer 

skulle kunna underlätta vidtagandet av krisberedskapsåtgärder. Hur betydelsefulla personer i 

en enskild individs omgivning agerar har positiva effekter på vidtagande av krisberedskap. 

Uppsatsens teoretiska referensram (se Kap.2, s.7) går i linje med respondenternas resonemang 

kring vikten av goda förebilder, samarbete och kunskapsspridning för stärkt krisberedskap. 

Faktorerna, men också det förvånade resultatet gällande föräldrarollen, ger implikationer att 

vidare forskning om enskilda individers krisberedskap fortsatt är nödvändig. Dels för de 

enskilda individerna och dels för samhällets samlade förmåga att möta samhällsstörningar. 
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BILAGOR  

Bilaga A: Informationsbrev  

Hej! 

Jag läser min sista termin på Statsvetarprogrammet på Mälardalens högskola. Just nu skriver 

jag min kandidatuppsats med inriktning på krisberedskap. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka gruppen unga vuxnas upplevelser gällande vikten av och ansvar för krisberedskap 

och krisberedskapsåtgärder. Uppsatsen syftar också undersöka vilka upplevda faktorer som är 

av vikt för att vidta krisberedskapsåtgärder. De upplevda faktorerna avser möjliggöra 

målgruppsanapassning som i förlängningen ämnar bidra till att öka gruppens kapacitet att 

hantera samhällsstörningar. 

Valet av ämne grundar sig i behovet av vidare forskning inom området. Tidigare forskning visar 

att avgörande faktorer för krisberedskap varierar mellan olika grupper. Utifrån dina erfarenheter 

och upplevelser vill jag undersöka det nämnda området. Ditt deltagande i studien är frivilligt. 

Du kan när som helst under processen avbryta ditt deltagande utan, utan någon motivering. 

Studien grundar sig på samtalsintervjuer. Intervjun kommer att ske individuellt och beräknas 

pågå i ungefär 45 minuter. Det är av stor vikt att intervjun sker i en lugn och ostörd miljö. Plats 

och tid bestämmer du. Inga förkunskaper krävs. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Du har 

möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen om så önskas. 

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas (skrivas ut i text). Informationen kommer att 

behandlas så att inga obehöriga kan ta del av det. Den inspelade filen kommer till en början att 

finnas på en lösenordskyddad mobiltelefon och så fort som möjligt föras över till ett USB-

minne som förvaras inlåst. Transkriberingen och det inspelade materialet kommer att raderas 

när kandidatuppsatsen betygsatts. Den transkriberade texten kommer att avkodas så att 

informationen och resultatet inte går att spåra till enskilda individer. För att ge dig möjlighet att 

förbereda dig inför intervjun bifogas intervjuguiden i mejlet. Den lämnade informationen får 

enbart användas till föreliggande kandidatuppsats. 

Har du några frågor om studien är du välkommen att höra av dig till mig.  

  



 

 

Emma Nyström      Handledare: 

Statsvetarprogrammet      Anna Johansson, fil.dr 

Mälardalens högskola     Mälardalens högskola 

 

Telefon::……………...     Telefon: 021-10 73 37   

E-post: ……………………….   E-post: Anna.johansson@mdh.se



 

 

Bilaga B: Intervjuguide 
 

Tema 1: Bakgrund/Uppvärmningsfrågor 

- Hur gammal är du?  

- Berätta om din bostadssituation. Vilket typ av boende? Hur många omfattas av 

hushållet? Barn? Boendetid? 

Tema 2: Krisberedskap  

- Hur ser din uppfattning ut om vad en kris är?  

- Hur ser din uppfattning ut om vad krisberedskap är?  

- Vad tror du krävs för resurser eller åtgärder för att klara en samhällsstörning?  

Tema 3: Respondentens uppfattning och erfarenheter av samhällsstörningar och 

krisberedskap 

- Har du någon tidigare erfarenhet av en samhällsstörning? (Exempelvis strömavbrott 

eller naturkatastrof) Hur var den upplevelsen?  

- Har några åtgärder vidtagits i ditt hushåll för att klara av en samhällsstörning?  

- Hur ser din krisberedskap ut idag? (Mat, vatten, värme, kommunikationsmöjligheter) 

- Hur bedömer du din egen krisberedskap i dagsläget? Hur länge bedömer du att du skulle 

klara dig på egen hand i dagsläget?  

- På vilket sätt pratas det om krisberedskap i ditt hushåll, grannskap eller andra sociala 

nätverk?  

- Vad har varit viktigt för att du skulle vidta krisberedskapsåtgärder? 

- Vad skulle få dig att vidta krisberedskapsåtgärder?  

Tema 4: Myndigheter och ansvar  

- Hur uppfattar du ditt ansvar respektive myndigheters ansvar vid och inför en 

samhällsstörning?  

- Hur uppfattar du ansvaret att förbereda för kris? Vems är ansvaret? 

- Vad har du för förväntningar på myndigheter vid en samhällsstörning?  

- Hur ser din uppfattning ut gällande tilltro till myndigheterna vid samhällsstörningar?  

  



 

 

Tema 5: Avslutande frågor  

- Finns det något som skulle kunna underlätta för dig att förbereda inför en 

samhällsstörning? Vilka insatser eller åtgärder skulle underlätta?  

- Vill du tillägga några avslutande tankar? 
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