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Förord 

Den här uppsatsen är skriven som en kandidatuppsats i sociologi vid Karlstads universitet. 

Arbetet med uppsatsen genomfördes under våren 2019 och det var en mycket intressant och 

lärorik tid. Uppsatsen är också avslutet på det treåriga programmet för samhällsanalytiker, 

vilket gör att jag nu ger mig ut på nya äventyr som färdigutbildad samhällsanalytiker med en 

kandidatexamen i sociologi. Jag vill rikta ett stort tack till alla som stöttat mig och gett mig 

vägledning.  

Tack! till Annika Jonsson som arbetar som universitetslektor på Karlstads universitet och varit 

min handledare under hela uppsatstiden. Alla dina råd och tankar har varit till stor hjälp.  

Tack! till personal på Länsstyrelsen Värmland för inspiration till denna uppsats och för alla 

lärdomar jag fått av er.  

Tack! till mina nära och kära för att ni stöttat och peppat, inte bara under uppsatsperioden, 

utan under alla mina tre år som student.  

Tack! till alla personer som har ställt upp på intervjuer eller som har tipsat om personer som 

jag kunnat intervjua. Utan er hade denna studie inte varit möjlig.  
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen är syftet att studera hur unga vuxna, i åldern 20 till 35, resonerar kring 

kriser och sin egna krisberedskap samt hur deras resonemang kan förstås. I urvalet för studien 

har syftet varit att intervjua både kvinnor och män som är bosatta antingen i en stad eller 

utanför en stad, mer definierat stadsområde eller landsbygd. Urvalet har gjorts för att kunna se 

eventuella skillnader beroende på geografiskt placerad bostadsplats eller beroende på kön. 

Empirin för studier har samlats in genom tio strukturerade intervjuer baserade på fyra teman: 

bakgrundsfrågor, krissituationer, upplevt ansvar och syn på framtiden. I det analytiska arbetet 

framkom tre teman och ett av dessa var att några av informanterna visade ett mycket 

engagerat förhållningssätt till krisberedskap, vilket visade sig genom att de antingen var 

pålästa, hade förberett en plan eller att de hade materiella saker hemma, eller alla tre delar. Ett 

andra tema var att några av informanterna visade på ett minimalt engagerat förhållningssätt 

till krisberedskap, vilket visade sig genom att det inte hade varken tänkt på det eller förberett 

sig. Ytterligare ett tema som framkom var att några av informanterna visade på en vilja att 

hjälpa till vid händelse av en kris. Studien har visat att personerna som deltagit resonerar på 

olika sätt kring kriser och krisberedskap; antingen anser de att det är deras egna ansvar, 

antingen så anser de att det är någon annans ansvar eller så anser de att det finns ett 

gemensamt ansvar. Resultatet har analyserats med tillit och det imaginära som teoretiska 

utgångspunkter, där det har visat sig att informanternas erfarenheter påverkar vilka intressen 

och värderingar som de har idag.   
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1. Inledning  
 

”Det kan vara lätt att tro att den ökade nederbörden som kommer med klimatförändringarna leder till en 

minskad brandrisk i skogen. Men den allt tidigare våren kommer att göra slut på fukten från snön långt före 

sommaren”. 

Kjellström Professor på SMHI (SVT, 2019) 

 

Sommaren 2018 var en mycket varm sommar och skogsbränderna som härjade blev en 

nationell kris (MSB, 2018). Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI, 

2019) så kan vi förvänta oss att Sveriges klimat kommer att genomgå en förändring, där både 

mycket torra och mycket blöta perioder kommer att bli allt vanligare. Sveriges myndigheter 

agerar för att öka landets beredskap inför olika former av kriser och i maj 2018 så skickade 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren ”Om krisen eller kriget 

kommer” med samhällsinformation till alla hushåll i Sverige. Broschyren har som syfte att ge 

allmänheten ökad kunskap kring en grundläggande krisberedskap (Din säkerhet, 2018).   

Sverige är ett land där flertalet människor lever ett tryggt och bekvämt vardagsliv, men har 

människor en plan för vad de ska göra om de utsätts för någon form av kris där 

bekvämligheten minskar? Jag anser att privatpersoners krisberedskap är ett intressant ämne då 

det är aktuellt och just nu uppmärksammas återkommande i media. Inte minst befinner vi oss 

just nu i en tid då sommaren närmar sig och jag har skogsbränderna från sommaren 2018 

starkt i minnet. Det är i min mening intressant att studera unga vuxnas resonemang då min 

tanke är att de växt upp under en modern och bekväm tid i Sverige. Dessutom så ger 

broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” information om att privatpersoner i stor 

utsträckning ska klara sig på egen hand i händelse av en kris, däribland också unga vuxna. 

Vidare så kan det ur ett sociologiskt perspektiv vara intressant att undersöka om människor ur 

olika grupper resonerar olika kring kriser och sin egna krisberedskap. I den här studien har jag 

valt att undersöka grupperna kvinnor och män, samt individer som bor i en lägenhet i ett 

stadsområde eller i ett hus på en landsbygd. Genusaspekter har visat sig spela roll i flera andra 

områden och jag anser därför att det är intressant att undersöka om det är aktuellt även inom 

denna studie. stad- och landsbygdsaspekten är intressant då det spontant finns en tanke om att 

människor som bor i hus på landsbygden är bättre förberedda vad gäller krishantering, men 

denna tanke behöver undersökas.
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1.2  Sociologisk inramning  

 

Kris- och katastrofforskning, med rätt benämning Sociology of disaster, startades i USA i 

början av 1950-talet och man ville då få en förståelse för beteenden hos människor under och 

efter situationer av stress. Vid den tiden finansierades forskningen av den amerikanska 

regeringen då de ville kunna förutse hur människor skulle reagera under och efter en 

kärnvapenattack. Forskningscenter för arbete inom denna inriktning grundades och många 

viktiga bidrag till förståelsen kring beredskap uppstod, dock främst på grupp- och 

samhällsnivå och inte på individnivå (Tierney, 1993).  

Beck (2000) menar att de problem och risker som idag finns i samhället är samhället i sig 

självt. Det moderna samhället går att beskriva som ett risksamhälle där vi lever med 

bieffekterna från våra handlingar och beteenden under tiden vi levde i ett industrisamhälle. 

All industrialisering har skapat miljöförstöringar och enorma risker för vår hälsa och vårt liv, 

vilket styr hela vårt samhälle idag.  

Den här studien befinner sig i ramen för den sociologiska inriktningen Sociology of disaster, 

det vill säga sociologisk forskning om kriser och katastrofer, och även inom ramen för Becks 

teori om risksamhället. Med studien vill jag beröra de konsekvenser som uppstått av 

klimatförstöringen, så som bland annat översvämningar och skogsbränder. Jag vill också 

skapa en ökad förståelse för unga vuxnas resonemang kring sin egna krisberedskap utifrån ett 

stad- och landperspektiv, samt ett genusperspektiv. Den här studien kan förhoppningsvis fylla 

en forskningslucka genom att beröra krishantering innan en kris, i ett förberedande stadie, 

samt genom att se på individer istället för på grupper. 

 

1.3  Begrepp och definitioner 

 

Kris är en situation som på något vis avbryter vardagen och vars avgörande och slutpunkt är 

osäker (SAOB, 1938). En kris kan komma i flera olika former men en viktig poängtering är 

att en kris är ett socialt konstruerat fenomen. Att något definieras som en kris eller en 

katastrof är baserat på vad vi socialt tillskriver händelsen (Tierney, 2014). I den här studien 

har jag valt att benämna elavbrott, översvämningar och skogsbränder som kriser.  
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Krisberedskap är den beredskap som man har som förberedelse inför en krissituation. Det kan 

handla om mat, vatten och tillgång till information i form av till exempel en batteridriven 

radio. Det handlar också om att ha kunskap och en förståelse för att en kris som drabbar oss 

som individer kan inträffa (MSB, 2017).  

Krislåda är en låda som man har i sitt hem och där man samlar saker som är bra att ha vid en 

krissituation (MSB, 2017). Jag väljer att redogöra för begreppet krislåda då det är något som 

framkommer under intervjuerna. 

Stadsområde är en kommun där befolkningen är minst 30 000 och där det bor minst 25 000 

invånare i kommunens tätort (Jordbruksverket, 2015).  

Landsbygd är en kommun där befolkningen är mindre än 30 000 och där det bor mindre än 

25 000 invånare i kommunens tätort. Befolkningstätheten i kommunen är minst 5 invånare per 

km2 (Jordbruksverket, 2015).  

 

1.4  Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur unga vuxna, i åldern 20 

till 35, resonerar kring kriser och krisberedskap, samt hur deras resonemang kan förstås. För 

att få en djupare förståelse för deras resonemang så kommer jag också att undersöka om 

resonemanget skiljer sig åt beroende på individernas geografiska bostadsplats eller beroende 

på kön. Studien kommer med följande frågeställningar att besvara syftet:  

- Hur resonerar studiens informanter kring kriser och krisberedskap? 

- Påverkas informanternas resonemang kring kriser och krisberedskap beroende på om 

de bor i ett stadsområde eller på en landsbygd?  

- Verkar genusfaktorer påverka informanternas resonemang kring kriser och 

krisberedskap?  
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2. Tidigare forskning 
 

I den här delen presenterar jag tidigare studier som ger den här studien ett vetenskapligt 

sammanhang. Det är studier som berör liknande ämnen och vars slutsatser ger en bredare 

förståelse för denna studie. De tre studierna som presenteras nedan har jag valt för att de berör 

områden som även den här studien berör så som genus, tillit, normer och meningsskapande. 

Jag valde att inte ta någon forskning gjord i andra länder då min tanke är att normer, tillit och 

andra sociala processer kan se olika ut i olika kulturer. Jag valde studier som gjorts under 

2000-talet, även det för att vara nära min studie vad gäller kultur och normer. Nedan 

presenterar jag de tidigare studiernas syften, metoder och slutsatser.  

 

2.1      Kommer tid kommer tillit  
 

Avhandlingen Kommer tid kommer tillit skriven av Julia Grosse (2012) handlar om tillit och 

har lagts fram inom ämnet för socialt arbete. Det är en studie som handlar om tillit eller brist 

på tillit, vilket enligt författaren själv är något som genomsyrar den mänskliga interaktionen. 

Grosses (ibid) avhandling är intressant då tillit, eller brist på tillit, även ger en förståelse för 

den här studien. Syftet med Grosses (ibid) studie är två saker; att kartlägga tillit bland 

människor som befinner sig i olika stadier i livet och att se vad som påverkar tillit i 

människors liv. Författaren har valt att studera individer som befinner sig i grupperna unga 

vuxna och medelålder. Dessutom skulle informanterna som ingick i urvalet ha genomgått 

olika livsstadier; det skulle ha flyttat hemifrån, ha en partner, ha ett förvärvsarbete eller ha 

barn. Forskningen är till största del deskriptiv men delvis också tolkande och empirin har 

samlats in genom både intervjuer och postenkäter.  

Grosse (2012) menar att det finns en bred förståelse för begreppet tillit men något som 

framgår i hennes resultat är att ju närmare någon är någon eller något, desto mer tillit skapas i 

relationen. Grosse (ibid) väljer att använda sig av närhetsprincipen och menar att det finns en 

moralisk och känslomässig aspekt kring tillit. Något som framgår är att bland annat familjen 

som står en nära genererar tillit och något som beskrivs är att samtliga informanter har en 

förställning om att tilliten från barn till föräldrar ska vara stark. Något annat som framgår i 

hennes resultat är att unga vuxna har större brist på tillit än personer i medelåldern, här 

hänvisar hon till tidigare forskning om att unga vuxna är mer misstänkta. Hennes studie berör 
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olika livsfaser i livet vilket innebär att informanterna bär med sig olika erfarenheter. Grosses 

(ibid) resultat visar att erfarenheter av tillit och tolkning av tillit spelar roll för vilken tillit 

informanten har idag. Här använder författaren sig av begreppet erfarenhetskapital.  

Grosses (2012) resonemang kring tillit och begreppen närhetsprincip och erfarenhetskapital är 

intressanta i relation till den här studiens syfte. I den här studien ville jag se hur informanterna 

resonerar kring kriser och sin egna krisberedskap, vilket visat sig till stor del grundas i tillit. I 

informanternas svar verkar det också finnas olika föreställningar som finner sin grund i 

erfarenheter och i resonemang om relationer till andra människor.  

 

2.2      Den hotande krisen 

   

Den hotande krisen, skriven av Lucas Mathisen Dietrichson (2013), har som syfte att bidra till 

en ökad kunskap om hur organisationer skapar mening och kommunicerar om krisberedskap. 

Den övergripande frågeställningen som används är ”Hur skapar sjukhusmedarbetare mening 

kring krisförberedelser för hot och våld?” (Ibid, s.7). Studien (ibid) utgår från ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket betonar att kriser är en social konstruktion och 

därmed kan ha olika definitioner. För att samla empiri till studien så genomfördes intervjuer 

och observationer på medarbetare som arbetar på en akutmottagning på ett sjukhus i Lund.  

Slutsatsen i Mathisen Dietrichsons (2013) studie är att medarbetarnas kommunikation och 

meningsskapande kring krisförberedelser avgörs av medarbetarnas egna tolkningsram. 

Organisationskulturen skapas av medarbetare som alla har olika tolkningsramar vilket gör att 

kulturen i sig är komplicerad. Hur kommunikationsprocessen ser ut bland medarbetarna 

påverkas av vilka föreställningar som råder om samhällsnormer i stort. Det vill säga att 

medarbetarna kommunicerar utifrån deras egna föreställningar om vad som i den rådande 

samhällsdiskursen anses som rätt och fel. Mathisen Dietrichsons (ibid) forskning är intressant 

då den, precis som den här studien, vill se hur individer resonerar, samt skapar mening och 

förståelse. Skillnaden mellan den här studien och Mathisen Dietrichsons (ibid) studie är dock 

att han ser en organisationskultur utifrån vilken informanterna utgår i sina svar. I den här 

studien framgår inga organisationskulturer på det sättet, men däremot svarar även här 

informanterna utifrån någon form av kulturell inramning och normer. I den här studiens 

resultat och analysdel presenteras denna aspekt genom socialisering och föreställningar kring 

verkligheten. 
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2.3  Genus, risk och sårbarhet  

 

Rapporten Genus, risk och sårbarhet är skriven av Mathias Ericson (2018). Den handlar om 

genusperspektiv och genusbaserade normer, samt hur dessa påverkar arbetet med 

krisberedskap. Empirin till rapporten samlades in under år 2015 – år 2017 och genomfördes 

under en forskningsperiod vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). En 

kvalitativ metod har använts baserad på intervjuer, textanalyser och observation. Urvalet var 

medarbetare på kommuner och länsstyrelser där forskaren ville studera maktrelationer i dessa 

organisationer. Syftet med Ericsons (ibid) forskning är att ur ett genusperspektiv undersöka 

hur risk- och säkerhetsbegrepp nyttjas inom krisberedskap. Det finns en liknelse till den här 

uppsatsens syfte i och med att båda studiernas intresse ligger på resonemang kring 

krisberedskap och hur det utrycker sig.  

Ericsons (2018) rapport visar att det finns maskulina normer inom organisationer som 

påverkar vilka kompetenser som får status, vilka verksamheter som anses som 

samhällsviktiga samt vilka fenomen som benämns som hotbilder. Det framgår i rapportens 

slutsats att perspektiv och intressen varierar i olika grupper, samt att engagemang kan kopplas 

till kompetenser och professioner. Ericson (ibid) skriver också att det är svårt att skapa 

engagemang hos individer som befinner sig i komplexa situationer av roller och beroenden. 

Aspekten om att tillskriva fenomen en mening utifrån intressen och grupptillhörighet återfinns 

också i den här uppsatsen, dock inte baserad på en maskulin grund på samma sätt. Dessutom 

är Ericsons (ibid) diskussion om att professioner påverkar resonemang intressant för den här 

studien där det också framkommer att informanters yrken verkar ha påverkan på resonemang.  
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3. Teorier 
 

För att analysera mitt insamlade empiriska material så har jag valt att använda mig av teorier 

om tillit och om det imaginära. Det finns flera olika studier och definitioner på vad tillit är, 

men jag har valt att fokusera på de teorier som jag anser är mest lämpliga för den här studiens 

ämne. De teorier om tillit som jag valt att fokusera på är lämpliga då de förstår tillit utifrån en 

form av trygghet och en grund till sociala relationer. Jag kommer nedan att ge en förståelse 

för vad tillit kan vara och hur den kommer att förstås i den här uppsatsen. Vår verklighet ser 

alltid olika ut och varierar mellan samhällen, kulturer och också individer. Det finns många 

olika sätt att förstå sättet vi skapar våra verkligheter på. För att få en förståelse för individers 

verklighet och deras olika föreställningar har jag i den här uppsatsen valt att använda mig av 

nedanstående teorier kring det imaginära. Jag har valt att använda mig att de teoretikers 

teorier som presenteras under tillit och det imaginära nedan. I analysen kommer jag att 

presentera hur mina tolkningar av teorierna kan användas för att förstå studiens empiri.  

 

3.1 Tillit 

 

Misztal (1996) menar att tillit är något som skapas socialt och som därmed också handlar om 

förväntningar på andra samt på sig själv. Det går att se tillit som förväntningar på att någons 

agerande är avsiktligt, det vill säga att någon gör något för att tillfredsställa oss. Enligt Misztal 

(ibid) så är tillit det som håller människor samman i det stora och i det lilla, alltså både inom 

familjer men också inom samhället. Även Luhmann (1988) menar att tillit är viktigt för att det 

moderna samhället ska kunna fungera och hålla ihop. Till skillnad från Misztal (1996) så 

skriver Luhmann (1988) dock om tillit som en form av trygghet. Han var tidig med att studera 

tillit som fenomen och menar att tillit är en grundsten för att vi ska kunna hantera den 

komplexa värld som vi lever i, där vi hela tiden ställs inför förändringar. Det handlar om en 

trygghethetstillit för att kunna känna sig trygg i ständigt nya situationer.  

Barbalet (2008) menar att tillit handlar om emotioner och att det är viktigt med tillit för att vi 

som individer ska kunna uppnå våra syften och resultat. Genom att vi litar på människor i vår 

närhet så kan vi utföra det vi vill utan att känns oss otrygga. Den emotionella aspekten som 

Barbalet (ibid) skriver om grundar sig i att vi sällan vet saker om människor runt oss men 
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ändå kan vi välja att förlita oss på dem och ge dem tillit. Vi kan alltså känna tillit till 

människor utan att ha fått något rationellt bevis på att vi kan lita på dem.  

Barbalet (2008) menar att vi riktar vår tillit till andra människor och att tilliten skapar känslor. 

Känslor kan till exempel uppstå när någon missbrukar vår tillit vilket gör att vi då känner ilska 

gentemot denne eller att vi själva bryter mot någon annans tillit och då känner dåligt samvete 

gentemot oss själva. Sztompka (1999) menar också att tillit kan vara riktad till människor men 

även till ett visst sammanhang. Här väljer jag att tolka att kriser kan vara ett sammanhang dit 

tillit kan relateras. I den här studien framkommer tillit i relation till krishantering och i form 

av tillit till både medmänniskor och myndigheter.  

Misztal (2011) menar att tillit, sårbarhet och risk kan hänga ihop vilket bland annat kan 

förklaras genom att samhällets system är fungerande och säkra så länge det finns tillit till 

dem. Myndigheterna i samhället fungerar endast, eller fyller i alla fall endast den funktion de 

är syftade till att göra, om människorna litar på deras verksamhet. Sztompka (1999) menar att 

människor i stor grad alltid har en befintlig tillit till system då systemen i sin grund är skapade 

för människor, till människor.  

Misztals (2011) skriver om tre principer relaterade till tillit; responsibility, promising och 

forgiveness. Den första principen responsibility handlar om att människor visar omsorg och 

bryr sig om andra människor och på så vis minskar sårbarheten. I samband med att 

sårbarheten minskar så skapas en ökad tillit. Den andra principen promising handlar om att 

människor skapar en förståelse för att de ingår i ett system där de är beroende av andra, inte 

bara medmänniskor utan också samhället i stort. Genom denna förståelse och en tillit till att 

ingå i en gemenskap och att vara en del av olika system så minskar sårbarheten i samhället 

och tilliten bland människor ökar. Den tredje principen forgiveness handlar om erfarenheter 

och om att kunna bli förlåten samt förlåta. Det skapas ett socialt samspel och genom 

förlåtandet skapas tillit. Även enligt Sztompka (1999) så finns det ett samspel och en moralisk 

plikt där det är viktigt att leva upp till tilliten som en motpart visar, det handlar om ett socialt 

samspel.  

De teorier om tillit som har presenterats kan användas för att förstå hur informanterna i den 

här studien resonerar kring kriser och sin egna krisberedskap. I informanternas svar 

framkommer tendenser som går att förstå genom att fundera kring om informanterna har tillit 

eller inte har tillit i olika situationer och relationer. En mer utförlig analys kommer att 

presenteras i studiens resultat- och analysdel.  
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3.2  Det imaginära 

 

Enligt Berger och Luckmann (1998) så är vi människor inte samhällsmedlemmar redan från 

födsel, utan vi blir lärda in i samhället och tas in som medlemmar genom att socialiseras. 

Genom att socialiseras så skapar vi oss en uppfattning av omvärlden och vår verklighet 

skapas. De (ibid) skriver om två former av socialisering, primär socialisering och sekundär 

socialisering. Den primära socialiseringen är allt det vi lär oss under våra första år i livet och 

det här stadiet av socialiseringen upphör när vi lärt oss tillräckligt för att kunna fungera i 

samhället. Den primära socialiseringen kan se olika ut inom olika kulturer och inom olika 

samhället, vilket visar sig när individer med olika uppväxter möts. Allt det vi lär oss efter den 

primära socialiseringen ingår i den sekundära socialiseringen och där skapas ofta fördjupad 

kunskap inom självvalda teman, dock alltid beroende av det vi lärt oss genom den primära 

socialiseringen. Det går att förstå på så vis att vi skapar våra intressen utifrån hur vi växt upp. 

Här uppstår en tanke om att informanterna i den här studien skapar ett intresse för sin egna 

krisberedskap utifrån den primära socialisering de fått.  

Även Smart (2007) skriver om vårt skapande av verkligheten och det imaginära. Det 

imaginära är den föreställning vi lever med i vår vardag och en tolkning är att vi människor är 

spelare utifrån vår egna verklighetsbild. Smart (ibid) intresserar sig för individers relationer 

och individers agerande. Hon skriver att individer alltid befinner sig i relationella väv och hon 

menar att vi befinner oss i en inbäddning. Våra handlingar grundas i våra minnen, 

erfarenheter och föreställningar om vad som är rätt och fel, vilka även dessa är skapade inom 

relationella väv. Våra minnen kan vara både individuella och kollektiva, vilket till exempel 

innebär att vi kan ha minnen kring något inom en familj men som vi själva inte upplevt. Smart 

(ibid) skriver om inbäddning, vilket är vår syn på verkligheten inbäddad i en social verklighet. 

Det imaginära påverkas av de ideal som finns på hur vi ska leva våra liv men också av 

drömmar om hur vi själva vill leva våra liv. I min tolkning av Smarts (ibid) teori om 

inbäddning väljer jag att se det som en gemenskap och tillhörighet till medmänniskor och 

grannar, vilket också går att förstå utifrån en tillit till dessa.  

Teorierna om det imaginära och däribland socialisering, inbäddning samt vår föreställda 

verklighet kan användas för att analysera hur studiens informanter resonerar kring kriser och 

sin egna krisberedskap. I informanternas svar framkommer tendenser som fört in mig på 
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tankar kring hur deras verklighetsföreställningar ser ut samt skiljer sig mellan informanterna. 

Hur teorier om det imaginära kan bidra i den här studien förklaras i resultat- och analysdelen.  
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4. Metod 

 

Den här studien har baserats på en kvalitativ studie då syftet har varit att få reda på hur 

personer resonerar. Kvalitativa studier utgår mestadels från att det inte finns någon absolut 

sanning eller något rätt svar, utan de utgår från att det finns flera olika sätt att uppfatta 

verkligheten på. Jag ville i mina intervjuer skapa förutsättning till öppna samtal där 

informanterna känner tilltro och vågar öppna upp sig, vilket skapats genom ett fysiskt möte. I 

en studie där syftet är att ta reda på människors upplevelser, resonemang och känslor så 

lämpar sig den kvalitativa metoden väl (Trost & Hultåker, 2016). 

Innan arbetet med de kvalitativa intervjuerna påbörjades funderade jag först kring mina 

förkunskaper inom ämnet, i det här fallet privatpersoners egna beredskap. När studier ska 

genomföras så är det en fördel att vara någorlunda bekant med ämnet för att på så vis kunna 

ställa relevanta frågor som eventuellt i slutet ger svar på forskningsfrågan (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

4.1  Urval  
 

I den här studien har jag valt att studera unga vuxna i åldrar 20 till 35, hälften kvinnor och 

hälften män. Dessutom skulle hälften av personerna vara bosatta i en stad och hälften vara 

bosatta utanför en stad, det vill säga på landet. För att få tag på intervjupersoner så använde 

jag mig av både bekvämlighetsurval och strategiskt urval. Dessutom använde jag mig även av 

så kallade nyckelpersoner, alltså personer som hjälpt mig hitta informanter (Trost, 2010). Jag 

gick tillväga på så sätt att jag gjorde ett bekvämlighetsurval då jag frågade vänner och bekanta 

i närheten om de kände till lämpliga personer, men sa då endast att jag sökte efter unga 

personer bosatta på landet eller i en stad. Om jag hade berättat om studiens ämne, det vill säga 

beredskap, så hade risken varit att mina nyckelpersoner tipsat om redan färgade personer, till 

exempel att de intresserar sig för ämnet sedan innan. När jag sedan fått in tips så gjorde jag ett 

strategiskt urval där jag såg till att få en god variation av kvinnor och män, samt en jämn 

uppdelning mellan personer bosatta i en stad eller på landet. Det resulterade i att jag 

intervjuade tio personer, fem bosatta i stadslägenheter och fem bosatta i hus på landet. I 

studien kommer informanterna att gå under påhittade namn, detta för att ge dem anonymitet. 

Nedan kommer informanterna att presenteras och där framgår även kön och bostadsform.  
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Informanter: Kvinnor Män 

Stadsområde Lisa, Malin Olle, Nils, Gustav 

Landsbygd Sara, Lovisa, Anna Emil, David 

 

4.2  Material och intervjuguide 
 

I den här studien har ett Youtube-klipp (Youtube, 2019) används som material för att väcka 

tankar hos informanterna samt skapa en grund för att både jag som forskare och informanten 

resonerar kring samma form av kriser. Det är viktigt att komma ihåg att en kris annars inte är 

samma sak för alla. I klippet jag valde att visa visas ett dramatiskt scenario på en 

översvämning som drabbar flera städer. Klippet visar hur en översvämnings hotbild ökar mer 

och mer och hur privatpersoner påverkas i allt större omfattning. Under klippets gång drabbas 

allt fler samhällsviktiga verksamheter, så som el-, vatten- och livsmedelsförsörjning. Jag 

visade klippet för informanterna precis innan intervjun började.  

I den här studien har jag valt att använda en strukturerad intervjuguide då jag ville ha öppna 

svar men med samma frågor och samma ordning i samtliga intervjuer (se bilaga 1). I 

intervjuguiden använde jag mig av fyra teman: bakgrundsfrågor, krissituationer, upplevt 

ansvar och syn på framtiden och de valde jag att ha för att kunna få en bra struktur för mina 

frågor. Första temat bakgrundsfrågor bestod av korta och enkla frågor kring personens ålder, 

arbete och bostadsform. Dessa frågor ställdes för att få en övergripande förståelse för 

personens stadie i livet. I andra temat krissituationer ställdes frågor kopplade till klippet som 

visats precis innan intervjun påbörjades, frågor om vilka tankar klippet väckte men också 

vilka upplevelser och resonemang informanten själv har kring kriser. I det tredje temat 

upplevt ansvar ställdes frågor om den egna krisberedskapen samt om tankar kring eget och 

andras ansvar. I det fjärde temat syn på framtiden ställdes frågor kring sannolikheten att 

Sverige skulle hamna i kris samt vad beredskap innebär för informanten. Samtliga frågor i 

tema två, tre och fyra gav informanterna möjlighet att tänka själva, men med visst stöd genom 

att ha sett klippet. Intervjun avslutades med en öppen fråga där informanterna fick möjlighet 

att ställa frågor eller tillägga något.  
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4.3  Genomförande 

 

Jag genomförde tio intervjuer och eftersträvade att genomföra dem i en personlig atmosfär där 

informanterna kände sig trygga. När jag kontaktade informanterna erbjöd jag mig alltid att 

komma hem till dem för att på så vis underlätta och spara tid åt dem, det resulterade i att nio 

intervjuer gjordes i informanternas hem och en på ett café. Intervjuerna inleddes med att jag 

informerade om vem jag var, sedan fick informanterna läsa ett informationsbrev och därefter 

skriva under en samtyckesbankett. När jag fått samtyckesblanketterna påskrivna så tittade 

informanterna på ett Youtube-klipp, antingen på sin egna mobiltelefon eller på min. Efter det 

så påbörjades inspelningen, som gjordens med min mobiltelefon och intervjuerna varade i 

ungefär 20 minuter.  

 

4.4  Dataanalys 

 

Efter att jag genomfört mina tio intervjuer så lyssnade jag på samtliga inspelningar och 

transkriberade dem i sin helhet. Jag markerade pauser med en rad punkter och skrev i 

kursivtext när informanten hummade eller suckade. Efter att transkriberingen var klar så skrev 

jag ut samtliga intervjuer för att ha dem på papper och på så sätt lättare arbeta med dem. Jag 

såg till att alltid ha originalen på datorn rena och utan markeringar.  

Första steget var att studera intervjuerna enskilt och på så vis försöka få en överblick över vad 

intervjun handlar om, med andra ord göra en sammanfattning. Jag letade efter nyckelord och 

meningar som sa något om helheten. Några nyckelord som upptäcktes var realistiskt, 

skrämmande, ointresserad, intresserad, inte tänkt, ha en plan och hjälpa. Genom nyckelorden 

bildades flera teman och de som tillslut bildade ett mönster var Ett mycket engagerat 

förhållningssätt, Ett minimalt engagerat förhållningssätt och En vilja att hjälpa till. 

Informanterna visade alltså på ett tydligt mönster för att antingen vara intresserade av 

krisberedskap eller att inte vara intresserade av krisberedskap. Dessutom framkom en grupp 

informanter som återkommande under intervjuerna berörde viljan att hjälpa till vid en 

krissituation.  
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Nästa steg var att ställa de enskilda intervjuerna mot varandra och även de olika bildade 

teman mot varandra. Jag studerade de olika teman på så vis att jag till exempel kollade på alla 

intervjuer där det framgick ett ointresse och försökte se hur det här ointresset utrycks. Jag 

ställde också grupper mot varandra på så vis att jag till exempel jämförde intervjuer med 

kvinnor och intervjuer med män. På detta sätt gick jag igenom och analyserade alla intervjuer 

och ställde mig frågor som; ”Vad är det som sägs?” och ”Finns det något mönster här?”.  

 

4.5  Tillförlitlighet och pålitlighet 

 

Det är viktigt att studien har en god tillförlitlighet och att den är pålitlig, i forskningsvärlden 

brukar man då tala om reliabilitet och validitet (Kvale, Brinkmann 2014). För att ha en god 

reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, så ska studien vara genomförd på så vis att någon 

annan kan genomföra den på liknande sätt igen vid en annan tidpunkt och då få likande 

resultat. Jag har tänkt på mitt tillvägagångssätt under hela empiriinsamlingen och har hela 

tiden noggrant funderat på varför jag gör som jag gör. Jag har regelbundet under studiens 

gång kollat på mina frågeställningar och mitt syfte, från att jag sammanställde en 

intervjuguide till att jag genomförde analysen. När jag utformade min intervjuguide var jag 

noga med att frågorna inte skulle vara ledande då jag ville inte ville att informanternas svar 

skulle influeras av mig. För att studien skulle ha en god validitet, det vill säga pålitlighet, så 

kontrollerade jag regelbundet så att jag verkligen kollade på sådant som överensstämde med 

mitt syfte. Jag ställde mig frågan om jag verkligen mäter det jag vill mäta. Jag gjorde även en 

pilotintervju, det vill säga testintervju, för att kunna analysera svaren och se om mina frågor 

lämpar sig för ändamålet. Pilotintervjun resulterade inte i några ändringar i intervjuguiden 

utan det jag tog med mig till de andra intervjuerna vara att prata långsammare när jag ställde 

frågorna.  

 

4.6  Etiska och moraliska aspekter 
 

När personer intervjuas eller på något vis deltar i en humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning så är det viktigt att de etiska regler som finns följs. Vetenskapsrådet (1990) skriver 

om individskyddskravet som i sin tur delas in i fyra delar: samtyckeskravet, nyttjandekravet, 



20 
 

konfidentialitetkravet och informationskravet vilka alla är viktiga att följa i en 

forskningsprocess. För att värna om informanternas identitet och följa individskyddskravet 

såg jag till att vara noga med att informera informanterna, få deras samtycke samt att hela 

tiden behandla dem konfidentiellt och bevara deras persondata säkert. Jag använde mig av ett 

informationsbrev och en samtyckesblankett (se bilaga 2 och 3). Under inspelningen av 

intervjuerna så kontrollerades säkerheten genom att Wifi-funktionen vad avstängd och 

flygläge påslaget. Samtliga intervjuer spelades in och materialet sparades sedan på en 

lösenordskyddad dator. Av etiska skäl var också samtliga informanter över 18 år. Enligt 

dataskyddsförordningen, även kallat GDPR, får ingen persondata som kan identifiera en 

levande person lagras på olämpligt sätt. I ramen för den här studien så är det Karlstads 

universitet som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att tillhandahålla 

informanternas personuppgifter säkert, samt hålla dem ordnade för att kunna lämna ut till 

vederbörande vid efterfrågan (KAU, 2019).  

 

4.7  Metoddiskussion 
 

Jag valde att göra en kvalitativ studie för att på så vis kunna få fram informanternas tankar 

och resonemang. Styrkan med mitt metodval är att informanterna kunde känna sig bekväma i 

ett personligt möte under intervjuerna och jag upplevde att de vågade prata öppet om ämnet. 

En svaghet i mitt metodval är dock att det ur kvalitativa studier är svårt att dra några 

statistiska generaliseringar eller att göra konkreta jämförelser. Enligt Ahrne och Svensson 

(2011) fungerar den kvantitativa metoden bättre för det ändamålet. Med en kvantitativ metod 

hade det troligtvis också gått att samla empiri från fler individer.  

Jag är medveten om att olika faktorer kan ha påverkat min empiri och att resultatet skulle 

kunna ha blivit annorlunda. Av tidsmässiga skäl valde jag att använda mig av en bekväm 

rekrytering för intervjupersoner genom att använda personer i min närhet som nyckelpersoner. 

Sedan valde jag strategiskt ut de personer som passade bäst, det vill säga delade upp det så att 

variationen stämde med min önskade urvalsram – hälften kvinnor, hälften män och hälften 

boende på en landsbygd och hälften boende i ett stadsområde. Det som kan ha förekommit i 

användandes av nyckelpersoner är att de har tipsat om personer som de anser lämpar sig för 

en intervju. Något som kan ha påverkat empirin är platsen och tidpunkten för intervjuerna. Att 

majoriteten av informanterna intervjuades i sina hem kan ha varit positivt i en 
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trygghetsaspekt, men det kan också ha påverkat informanternas koncentration negativt. Tiden 

på dagen som intervjuerna gjordes kan också ha påverkat informanternas koncentration. Jag är 

väl medveten om de aspekter som kan ha påverkat empirin och därmed resultatet, och jag 

utesluter inte andra tillvägagångsätt. Intervjuerna som jag genomförde fungerade mycket bra 

och samtliga informanter verkade känna sig bekväma då de gav långa svar på frågorna. Att 

jag i början av intervjuerna visade ett YouTube-klipp upplevde jag som positivt då 

informanterna verkade slappna av under tiden de såg klippet och det väckte även en 

nyfikenhet hos dem.  
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5. Resultat och analys 
 

I arbetet med att analysera intervjuerna framkom tre stycken teman; Ett mycket engagerat 

förhållningssätt, Ett minimalt engagerat förhållningssätt och En vilja att hjälpa till. Jag har 

valt att presentera resultat och analys utifrån dessa tre teman och kommer därmed också 

använda dem för att dela in resultatet. Under varje tema kommer jag sedan att återkoppla till 

studiens frågeställningar och analysera resultatet utifrån dessa. Studiens frågeställning är 

följande;  

- Vilka resonemang förekommer kring kriser och krisberedskap hos studiens 

informanter? 

- Påverkas informanternas resonemang kring kriser och krisberedskap beroende på om 

de bor i ett stadsområde eller på en landsbygd?  

- Verkar genusfaktorer påverka informanternas resonemang kring kriser och 

krisberedskap?  

Det här innebär alltså att jag kommer att presentera svar från de personer som visat ett mycket 

engagerat förhållningssätt till krisberedskap i första delen. Där kommer jag sedan att tolka 

svaren samt analysera om personernas resonemang påverkas av de faktorer som finns i 

frågeställningarna. På samma sätt kommer jag att presentera del två, där personer i sina svar 

visat ett minimalt engagerat förhållningssätt till krisberedskap och del tre, där personer visat 

en vilja att hjälpa till vid en krissituation. Viktigt att nämna är att personernas svar som 

presenteras i del tre, En vilja att hjälpa till, alltså är från personer som både visat mycket 

engagemang eller minimalt engagemang. I slutet av varje del kommer jag att göra en teoretisk 

analys, det vill säga fundera kring hur resultatet kan förstås, utifrån mina valda teoretiska 

utgångspunkter; Tillit och Det imaginära. En annan viktig sak att nämna är att samtliga 

analyser och tolkningar är mina egna och att jag är väl medveten om att det skulle kunna gå 

att göra dem annorlunda.  

 

5.2  Ett mycket engagerat förhållningssätt till krisberedskap   

 

Under intervjuerna ställdes olika frågor om intervjupersonernas eventuellt befintliga 

krisberedskap eller om deras tankar kring krisberedskap (se bilaga 1). Informanterna svarade i 
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stor grad olika på frågorna men det gick ändå att se ett mönster där en del av dem visade ett 

tydligt intresse och engagemang för krisberedskap genom att vara antingen pålästa, 

förberedda med en plan eller genom att aktivt ha praktiska saker hemma, eller alla tre delar. 

Av samtliga personer som intervjuades så visade Nils, Gustav, Lisa, Lovisa, Emil och David 

ett intresse för krisberedskap. Deras beredskap och engagemang går att se i de svar som 

presenteras nedan.  

På frågan ”Om du skulle veta att vattennivån i din närhet skulle stiga på ett oroväckande sätt, 

skulle du då vidta några åtgärder?” var några av svaren följande:  

”Skulle jag veta att det påverkar mig så skulle jag se till att jag har någonstans att ta vägen” 

(Nils, stadsområde) 

”Jag tror väl att jag skulle försöka få tag i… typ sandsäckar eller något sådant och bunkra upp. 

För att hålla vattnet borta från huset” (Emil, landsbygd) 

” Helt krasst bara leta information. Kommer det att fortsätta höjas, kan det bli ett farligt scenario 

eller är läget under kontroll… men ja det första jag skulle göra om det var så är att ta tag i vårt 

vedskjul som ligger vid sjön” (Lovisa, landsbygd) 

Enligt Lovisa så är det viktigt att söka information i ett tidigt skede i händelse av en kris och 

det är något som samtliga informanter med ett visat engagemang nämnde. På frågan om vad 

en privatperson ska göra i en krissituation svaras bland annat så här:  

” Ja men jag tänker att de ska leta information, vad de ska göra och vad som är bäst… se till att 

man har basgrejer och någonstans att vara, hålla sig varm och mat och vatten” (Lisa, 

stadsområde) 

Alla i den här gruppen av informanter med ett visat engagemang menar att privatpersoner har 

ett eget ansvar vad gäller krisberedskap och att det inte alltid går att lita på andra. Citaten 

nedan visar hur svaren kunde se ut. 

”Jag tycker att det är individens ansvar att de ser till att man har… ett tag. Det är egentligen inte 

statens ansvar” (Lisa, stadsområde)  

”MSB har ju till exempel gått ut med den här 72 timmar, att man ska klara sig i 72 timmar…. 

Vilket jag kan tycka förstör lite grejen för då tror folk att efter 72 timmar så kommer ängeln 

Gabriel och hjälper dem från krisen… eller ja kommunen och staten då… så är det inte” (Lovisa, 

landsbygd) 
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Lisa, Gustav, Lovisa, Emil och David har själva aktivt kollat på information om vilken 

beredskap de ska ha som privatpersoner, vilket kan visas med citaten nedan. 

”Vi har ju kollat på en serie på SVT-play om vad som händer när du blir utan el… och det var väl 

där ifrån som vi fått idéer om att ha en krislåda” (David, landsbygd) 

”Ja jag har sökt och jag tänker att jag ska köpa ett sådant där kit. För jag är medveten om att jag 

inte är så förberedd som man borde vara. (Lisa, stadsområde) 

Något som skiljer den här gruppen av informanter från de andra informanterna i studien som 

inte visar lika stort engagemang för krisberedskap är att samtliga har en plan för vad de tänker 

att de ska göra eller hur de ska agera vid en krissituation. Citaten nedan är svar på frågan 

”Vad innebär det för dig att vara förberedd för en krissituation?”.  

”Då känner jag nog att man ska någon form av plan. Formulera och tänka lite på vad jag gör i 

fall det händer… blir det torrt, blir det blött, blir det liksom ingen el… liksom tänka lite på vad 

börjar jag med och sen kan du utifrån det fortsätta med att försöka få ihop vardagen” (Emil, 

landsbygd) 

”Inte söka information först då, utan vara förberedd redan innan” (Lisa, stadsområde) 

”Att ha en trygghet i sig… att man vet att det i värsta fall finns en låda för det kanske inte blir så 

jättejättebra en tid men då vet man att det inte går någon nöd” (Gustav, stadsområde) 

Jag har nu redogjort för att den grupp informanter som under intervjuerna har visat ett mycket 

engagerat förhållningssätt till krisberedskap. I följande två delar kommer jag att analysera 

intresset och se vad det kan bero på. Kan det spela någon roll för hur svaret blir beroende på 

om informanten bor i ett stadsområde eller på en landsbygd? Eller om det är en kvinna eller 

man som har svarat?  

 

5.2.1 Verkar resonemanget påverkas beroende på var personer bor?   

 

Av de informanter som visar ett mycket engagerat förhållningssätt till krisberedskap så verkar 

inte den geografiska bostadsplatsen att spela någon roll då Lovisa, Emil och David bor i hus 

på en landsbygd och Nils, Gustav och Lisa bor i lägenheter i ett stadsområde.  

Dock så är bostadsperspektivet något som förekommer i intervjuerna och på frågan om de 

ansåg sin egna bostadsform som positiv eller negativ i en beredskapsaspekt så var svaren 
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olika. Av Nils, Gustav och Lisa som bor i lägenheter i ett storstadsområde så svarar både Lisa 

och Gustav att det är mer positivt att bo i ett hus.  

”Jag kan tänka mig ändå att det är mer sårbart att bo i lägenhet… för man har ju inte tillgång till 

att fixa så mycket själv.” (Lisa, stadsområde) 

”Det blir problematiskt med avlopp och… hålla värme… det är fördelaktigt att bo i ett enskilt hus 

som man kanske kan värma på andra sätt än att vara beroende av ett centralt 

uppvärmningssystem” (Gustav, stadsområde) 

Nils som bor i en lägenhet i ett stadsområde och som även anser att det är mer positivt än att 

bo i hus menar att landsbygden kräver mer beredskap. Här kommer alltså ett stad- och 

landsbygdsperspektiv in och på frågan ”Tror du att det är bra att vara förberedd genom att ha 

vissa saker hemma?” svara Nils följande.  

”Ja det tror jag. Men jag tror att det är mer behövligt för folk på landsbygden och så än vad det 

är för folk i stan” (Nils, stadsområde)  

En skillnad som framkommer under intervjuerna med den grupp informanter som visar ett 

engagerat förhållningssätt till krisberedskap är att ha upplevt en kris tidigare i livet eller inte. 

Denna aspekt visar också en skillnad på om informanten i fråga bor i en stad eller på en 

landsbygd. Lovisa, Emil och David, som alla bor i hus på en landsbygd berättar att de varit 

med om kriser i form av länge elavbrott tidigare i livet. Nils, Gustav och Lisa som bor i en 

stad nämner inte att de upplevt någon form av kris tidigare.  

”Då hade vi ju ett elavbrott i fem dagar tror jag […] då fick vi laga mat på vedspisen och jag tror 

till och med att vi de två sista nätterna sov i köket för att hålla värmen för det var på hösten” 

(Lovisa, landsbygd) 

”Ja det känns realistiskt då det har skett i (*stad i närheten) tidigare” (David, landsbygd) 

 

5.2.2 Verkar genusfaktorer påverka resonemanget?  

 

I gruppen informanter som visar ett mycket engagerat förhållningssätt till krisberedskap så är 

fler män än kvinnor, vilket kan innebära att könsfaktorn påverkar resonemangen. Något som 

är intressant är att kvinnorna i den här gruppen, Lisa och Lovisa, båda arbetar inom statliga 

myndigheter som berör frågor kring krisberedskap. En av dem sa såhär.  
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”Innan jag började på jobbet så kanske jag inte hade lika bra koll på det […] jag började ju typ 

samtidigt som MSB gav ut den där broschyren” (Lovisa, landsbygd)  

Alla andra informanter i studien har yrken som inte visar någon tydlig koppling till 

krisberedskap. Denna aspekt gör det intressant att fundera kring om informanternas yrke och 

utbildning spelar någon roll för hur engagemanget visar sig. Det är också intressant ur ett 

genusperspektiv att fundera kring hur resonemanget hade varit hos män som arbetar med 

krisberedskap jämfört med kvinnor, eller hur Lisa och Lovisa hade svarat utifrån andra 

yrkesroller. En fråga som uppstår är om Lovisas och Lisas yrken påverkat resultatet på så vis 

att det kanske annars hade varit en mer markant skillnad mellan mäns och kvinnors 

förhållningssätt till kriser och krisberedskap. Att påverkas av sin yrkesroll och sin 

livssituation är något som leder tankarna in på teorier om socialisering och vår föreställning 

av verkligheten, samt att vi är inbäddade i en kulturell ram.  

 

5.2.3 Teoretisk analys 

 

De informanter som i den här studien visat ett mycket engagerat förhållningssätt till 

krisberedskap och som anser att det berör dem själva som individer är Nils, Gustav, Lisa, 

Emil, Lovisa och David. Men varför resonerar de så och varför anser vissa individer att det är 

intressant och andra inte?  

Nils, Lisa, Gustav, Emil, David och Lovisa har antagligen lärt sig att vara förberedda inför att 

kriser kan inträffa eller så har de, precis som Lovisa, Emil och David nämner, varit med om 

en kris tidigare i livet. Att de har upplevt en kris tidigare i livet påverkar deras minne och 

Smart (2007) menar att minnen påverkar hur vi agerar i livet. Berger och Luckmann (1998) 

skriver om socialisering och menar att individer lär sig att bli samhällsmedlemmar, men att 

denna lärprocess kan se olika ut. På det sättet kan vi förstå att individer har haft olika 

uppväxter och därmed också har skapat sig olika intressen i senare livet. Informanterna som 

har ett mycket engagerat förhållningssätt verkar alltså på något sätt ha lärt sig att ämnet är 

viktigt. Antingen så har de fått lära sig att just krisberedskap är något viktigt eller så har de 

fått lära sig att det överlag är viktigt att ta till sig information, det vill säga att läsa till exempel 

broschyren som MSB har gett ut (Din säkerhet, 2018).  
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Smart (2007) skriver om det imaginära vilket går att förtydliga genom att se det som att det 

imaginära är det vi föreställer oss och som skapar vår verklighet. De informanter som visar ett 

intresse för krisberedskap har en förmåga att förställa sig att en kris skulle kunna ske och på 

så vis skapas en känsla av ”det skulle kunna drabba mig” hos dem. I och med att kriser finns 

med i deras verklighet så blir det också en del som påverkar deras handlingar och beteenden, 

vilket går att se genom att de aktivt sökt information samt att de aktivt har förberett eller ska 

förbereda sig genom till exempel en krislåda. Följande citat visar hur information har sökts 

som sedan leder till agerande.  

”Vi har ju kollat på en serie på SVT-play om vad som händer när du blir utan el… och det var väl 

där ifrån som vi fått idéer om att ha en krislåda” (David, landsbygd) 

Luhmann (1988) menar att samhället är beroende av att det finns tillit, vilket han också 

kännetecknar som trygghet, mellan människor och system. I gruppen informanter som 

intresserar sig för krisberedskap upplever jag att det finns både mycket tillit och mindre tillit. 

Det framgår att informanterna i vissa fall anser att det inte alltid går att lita på att staten eller 

kommuner ska hjälpa till och att individen därför har ett eget ansvar, vilket skulle kunna 

förstås som att tillit till att systemet ska hjälpa till är liten.  

”MSB har ju till exempel gått ut med den här 72 timmar, att man ska klara sig i 72 timmar…. 

Vilket jag kan tycka förstör lite grejen för då tror folk att efter 72 timmar så kommer ängeln 

Gabriel och hjälper dem från krisen… eller ja kommunen och staten då… så är det inte” (Lovisa, 

landsbygd)  

Samtidigt nämndes i bakgrunden till den här uppsatsen att Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) har gett ut en broschyr om att privatpersoner bör ha en egen 

krisberedskap. Att informanterna har en egen krisberedskap gör alltså på så vis att systemet, i 

detta fallet MSB, kan ha tillit till privatpersoner och att samhället fungerar. Aspekten om att 

denna gruppen av informanter engagerar sig för sin egna krisberedskap leder tankarna till 

Mizstals (2011) andra princip, promising. Genom att informanterna har tagit till sig 

informationen om att de ska ha en egen krisberedskap så har de också förstått att de ingår i ett 

större system, där alla behöver agera för att klara av en krissituation. Citatet nedan visar hur 

Lisa har tagit till sig information och att hon antagligen anser att systemet säger åt henne att 

hon ”borde vara” mer förberedd.  

”Ja jag har sökt och jag tänker att jag ska köpa ett sådant där kit. För jag är medveten om att jag 

inte är så förberedd som man borde vara. (Lisa, stadsområde) 
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Tillit handlar enligt Luhmann (1988) om trygghet och enligt Sztompka (1999) så kan tillit 

riktas till olika sammanhang. Jag nämnde tidigare att jag väljer att se tillit som att det kan 

riktas till kriser och ur följande citat tolkar jag att trygghet och tillit går att rikta även till sig 

själv. Gustav antyder här på en trygghet som skapas genom att förbereda sig, vilket går att se 

som en tillit till att han själv ska kunna hantera situationen.   

”Att ha en trygghet i sig… att man vet att det i värsta fall finns en låda för det kanske inte blir så 

jättejättebra en tid men då vet man att det inte går någon nöd” (Gustav, stadsområde) 

Jag har presenterat att Lisa och Lovisa arbetar med yrken som delvis hanterar frågor 

kring krisberedskap, vilket ger oss en förståelse för att ämnet finns med i deras 

verklighet. Smart (2007) skriver om inbäddning och i den här aspekten så skulle 

yrkesroller kunna ses som en kulturell inbäddning utifrån vilken Lisa och Lovisas 

föreställningar formas. Yrkesrollens påverkan ger oss dock inte svar på varför också 

Nils, Gustav, Emil och David, som inte arbetar med frågor kring krisberedskap, 

engagerar sig för ämnet. En reflektion är att det här skulle kunna finnas en genusaspekt 

och att det skulle kunna vara så att män i större grad än kvinnor intresserar sig för kriser 

och krisberedskap privat. Denna reflektion leder in på det Berger och Luckmann (1998) 

skriver om socialisering. Kanske kan det vara så att kvinnor och män socialiseras olika i 

samhället och att deras intresse skapas utifrån kulturella normer. 

För Nils, Gustav, Lisa, Lovisa, Emil och David verkar det finnas en föreställning om att 

en kris skulle kunna drabba dem och därefter handlar de också i sin vardag. I deras svar 

framgår en önskad om trygghet i form av att känna tillit till att klara sig själv i en 

krissituation, då det inte alltid går att lita på staten eller kommunen. Deras erfarenheter 

och minnen har skapat deras imaginära värld, där kriser och krisberedskap ingår.  

 

5.3  Ett minimalt engagerat förhållningssätt till krisberedskap  

 

Olle, Sara, Anna och Malin visade ett minimalt engagerat förhållningssätt till krisberedskap 

genom att de varken var förberedda, informerade eller hade lagt någon tid på funderingar 

kring ämnet. Någon som kännetecknar den här gruppen av informanter är att de verkar ha en 

inställning likande ”Det kommer inte hända mig”, vilket kan visas enligt följande citat.  
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”Något som man ser ganska ofta men som man själv inte tänker på… att det kan hända… och man 

tänker inte så mycket på konsekvenserna” (Olle, stadsområde) 

”Alltså man tänker ju aldrig på kris… det är ju hemskt men man är ju så säker i sin vardag 

liksom” (Anna, landsbygd) 

Min tolkning är att denna grupp av informanter upplever en känsla av att krisberedskap inte 

angår dem eller att det helt enkelt inte ens har kommit upp i deras tankar. Om en individ inte 

är medveten om att det kan ske en kris så förbereder denne såklart inte heller inför det genom 

en krisberedskap. Följande citat är svar på frågan ”Om du fick reda på att vattennivån i din 

närhet skulle stiga på ett oroväckande sätt, skulle du då vidta några åtgärder?”  

”Förmodligen inte… eller jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra åt det. Det är nog 

det. Jag är nog inte så påläst på det här tänker jag” (Malin, stadsområde) 

”Ingen aning, egentligen” (Sara, landsbygd) 

Något som är gemensamt för Malin, Olle, Sara och Anna är att de förlitar sig på att få hjälp i 

början om en kris skulle uppstå. På frågan ”Vad tror du att kommunen, staten och 

frivilligorganisationer kommer att ordna i händelse av till exempel en översvämning?” kunde 

svaret se ut såhär.  

”Allting kanske slutar fungera och då får dom väl fixa ja men det som man behöver i en kris. Jag 

tänker mat, vatten… alltså allt sådant” (Malin, stadsområde) 

Att den är gruppen av informanter litar på att få hjälp vid i händelse av en krissituation visar 

sig också genom att se på deras inte befintliga krisberedskap i form av materiella saker. När 

det under intervjuerna frågades om informanterna hade några saker hemma, så som konserver 

eller vattendunkar, som är praktiska i händelse av en kris kunde svaren se ut såhär.  

” Nej det kan jag inte komma på att vi har, faktiskt” (Sara, landsbygd)  

”Nej ingenting. Jag kanske har en sovsäck och en ficklampa, men that´s it jag har inget mer” 

(Malin, stadsområde) 

Varken Malin, Sara, Olle eller Anna har tidigare varit med om någon form av krissituation. 

Kanske skulle det kunna vara en anledning till varför en känsla av att inte kunna drabbas av 

en kris finns hos dem och det leder tankarna in på teorier om det imaginära, vilket jag 

återkommer till i den teoretiska analysen. Ingen av dessa informanter nämner någon plan när 

frågan ställs om hur man ska förbereda sig inför en krissituation som privatpersoner.  



30 
 

”Ja hur man ska förbereda sig… ja det var en bra fråga” (Anna, landsbygd)  

”Jag tror inte att jag har något svar på det” (Sara, landsbygd)  

Anna, Sara, Olle och Malin har inte heller kollat på information kring vad en privatperson bör 

ha för krisberedskap. I flera av intervjuerna nämndes broschyren ”Om krisen eller kriget 

kommer” och då lät det såhär.  

”Jag kommer inte ihåg om jag slängde den eller om den finns kvar någonstans” (Sara, landsbygd)  

”Jag var nog inte jätteduktig på att läsa den tyvärr… det är faktiskt hemskt men man känner sig så 

trygg hela tiden… nej jag har nog inte kollat upp något sådant alls” (Anna, landsbygd)  

Jag har nu redogjort för att Olle, Anna, Sara och Malin har visat ett minimalt engagerat 

förhållningssätt till krisberedskap. Nedan kommer jag att analysera svaren och se om de kan 

bero på informanternas geografiska bostadsplats eller på deras kön?  

 

5.3.1  Verkar resonemanget påverka beroende på var personerna bor?  

 

I gruppen av informanter som visar ett minimalt engagemang till krisberedskap så bor Anna 

och Sara i hus på en landsbygd och Olle och Malin i lägenheter i ett stadsområde, vilket 

betyder att svaren inte har visat sig påverkas beroende på var informanterna bor. Men även i 

den här gruppen av informanter så framgick stad- och landperspektivet under intervjuerna. 

Sara menar att det vid händelse av en kris är mer positivt att bo i ett hus, Anna och Malin 

menar att det är mer positivt att bo i lägenhet och Olle svarar att han inte vet vad som är bäst. 

Anna som menar att det är mer positivt att bo i en lägenhet svarade såhär.  

”Om man bor i lägenhet så blir det väl lättare för då är det väl hyresvärden som måste… alltså 

det blir ju dom som blir drabbade om det blir förstört och så… det är klart det är lite nackdel om 

man bor i hus” (Anna, landsbygd) 

Malin nämner under intervjun att det är positivt för att man i en lägenhet är flera som kan 

hjälpa varandra.  

”Här är man ju fler människor som bor på samma ställe och det är positivt… om jag bor mitt upp 

i fyrtiosju lägenheter och vi är två som är unga så känns det ju mer tryggt” (Malin, stadsområde) 
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Malin bor i en lägenhet och Anna bor i ett hus, vilket innebär att resonemanget om vilken 

bostadsform som är mest positivt inte verkar påverkas av var informanten själv bor.  

 

5.3.2 Verkar genusfaktorer påverka resonemanget?  

 

Olle, Sara, Anna och Malin visar alltså ett minimalt engagerat förhållningssätt till 

krisberedskap vilket innebär att det är tre kvinnor och en man. Något som skiljer sig mellan 

Sara, Anna och Malin jämfört med Olle är att kvinnorna under intervjuerna ett flertal gånger 

beskriver att de upplever ämnet som skrämmande och hemskt. På frågan vad klippet som 

visades innan intervjun gett för tankar svarar Sara och Malin följande.  

”Skrämmande tankar, man tänker inte att det ska komma hit i vardagliga livet liksom” (Sara, 

landsbygd) 

”Sjukt att det skulle kunna vara typ det, alltså att det scenariot skulle kunna bli verkligt […] det 

känns ju lite skrämmande” (Malin, stadsområde)  

Svaren från Olle däremot visar inte på några obehagskänslor kring ämnet. En reflektion är att 

denna skillnad i tankar som uppstår hos informanterna skulle kunna visa på en skillnad hur 

kvinnor och män upplever samtal om kriser. Det skulle kunna beskrivas genom att vi har olika 

föreställningar av verkligheten och genom att vi genom gått olika former av socialisering, 

något som jag återkommer till i den teoretiska analysen.  

 

5.3.3 Teoretisk analys 

 

Av alla studiens informanter så visar Olle, Sara, Anna och Malin ett minimalt engagerat 

förhållningssätt till krisberedskap, men varför är det så? Det finns en gemensam aspekt bland 

denna grupp av informanterna som visar mindre engagemang och det är att de uttrycker en 

känsla av att de själva inte kommer att bli drabbade. Smart (2007) skriver att våra handlingar 

och ageranden beror på våra minnen, föreställningar och erfarenheter, vilket skulle kunna vara 

en förklaring till varför en del individer inte intresserar sig för krisberedskap. Informanterna 

har inte tidigare upplevt någon form av kris och de har inte heller någon föreställning om att 

det skulle kunna hända. Här leds tankarna in på Berger och Luckmanns (1998) socialisering. 
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Kanske kan det vara så att de här informanterna inte tidigare stött på något som berör 

krisberedskap och därmed inte heller har något intresse för det i vuxen ålder. Det finns helt 

enkelt inte med i deras, vad Smart (2007) skulle kalla, imaginära.  

I informanternas svar så uttrycks alltså en känsla av ”det kommer inte att hända mig”, vilket 

leder tankarna in på både Sztompka (1999) som menar att tillit kan vara riktat och till Barbalet 

(2008) som skriver om tillit som något emotionellt. Jag tolkar att Malin, Olle, Sara och Anna 

riktar en tillit till sin vardag och därmed inte ser kriser som något som kommer att drabba 

dem. Citatet nedan från Anna beskriver denna tillit.  

”Alltså man tänker ju aldrig på kris… det är ju hemskt men man är ju så säker i sin vardag 

liksom” (Anna, landsbygd) 

Dessutom upplever jag att deras tillit formas till en känsla, enligt det som Barbalet (2008) 

skriver, och att denna gruppen informanter har en tillit till känslan av trygghet snarare än till 

känslan av att vara förberedd med en krislåda, så som informanterna med ett engagerat 

förhållningssätt verkar ha.  

Olle, Malin, Anna och Sara verkar ha mycket tillit till olika system i samhället, däribland 

kommunen, staten och hyresvärdar. De nämner att staten och kommunen kommer att hjälpa 

till i början av en krissituation och det nämns också att nyheterna kommer att informera om 

det som är viktigt. Sztompka (1999) menar att vi människor i grunden alltid har en tillit till 

system då det är skapade av människor till oss människor, vilket skulle kunna förklara 

informanternas tillit. Det skulle dock även kunna handla om det imaginära, vilket Smart 

(2007) beskriver, alltså att denna grupp informanter har en föreställning om att få hjälp. 

Kanske kan det vara så att de i sitt liv alltid känt att staten, kommunen och hyresvärdar har 

hjälp till.  

Deras tillit till systemet för tankarna till att Luhmann (1988) ser det som en forma av trygghet 

och att trygghet är viktigt för att kunna hantera nya situationer i ett föränderligt samhälle. I 

studiens inledning presenterades en överblick över hur klimatsituationen håller på att 

förändras och jag nämnde den broschyr med samhällsviktig informations om MSB har gett ut. 

Då uppstår frågan varför Olle, Malin, Anna och Sara inte verkar ta till sig informationen och 

varför de, enligt citatet nedan, inte verkar bry sig om broschyren.  

 ”Jag var nog inte jätteduktig på att läsa den tyvärr… det är faktiskt hemskt men man känner sig 

så trygg hela tiden… nej jag har nog inte kollat upp något sådant alls” (Anna, landsbygd)  
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Kan det vara så att det finns, precis som det beskrivs i citatet, en trygghet och att det gör att 

informanterna bekymmerslöst följer med i samhällets förändring. Kanske har det en mycket 

stark trygghet som gör att den, precis som Luhmann (1988) skriver, följer med i alla nya 

situationer som det moderna samhället genererar.  

 

5.4  En vilja att hjälpa till  

 

Jag har nu presenterat att informanterna i studien skiljde sig åt på så vis att några informanter 

visade ett engagerat förhållningssätt till krisberedskap och några informanter visade inte ett 

mindre engagerat förhållningssätt till ämnet. I analysarbetet med intervjusvaren framkom 

ytterligare ett mönster där några av informanterna återkommande beskrev viljan av att hjälpa 

till i händelse av en kris. Malin, David, Emil och Anna visade i sina resonemang på en 

hjälpsamhet som inte berodde deras förhållningssätt för ämnet krisberedskap i övrigt. 

Informanterna i den här gruppen bestod av Emil och David som båda visat intresse för ämnet 

och Anna och Malin som visat ett mindre intresse. Det som skiljde denna gruppen av 

informanter från de andra var att de återkommande nämnde gemenskap och att hjälpas åt 

vilket bland annat kunde visa sig enligt följande citat.  

”Personligen så hade jag hjälpt allmänheten… typ kommunen och göra något likvärdigt som jag 

har gjort hemma vid sjön men skydd och så. Vara en extra hjälpman” (David, landsbygd) 

”Då skulle man ju göra allt man kan för att hjälpa till […] vi har ju en ganska stor backe och 

skulle någon behöva hjälp så kan de ju komma hit också… även bo inne” (Anna, landsbygd)  

Det framkommer också att Anna, Malin, David och Emil inte bara vill hjälpa till utan att de 

också litar på att andra människor kommer att hjälpa och att det finns en medmänsklighet. 

Malin menar att det är positivt att bo i en lägenhet vid en krissituation då där bor fler 

människor som kan hjälpas åt och Emil beskriver att han skulle söka hjälp hos grannar och 

medmänniskor. 

”Här är man ju fler människor som bor på samma ställe och det är positivt” (Malin, stadsområde) 

”Jag skulle söka hjälp hos grannar och medmänniskor och kanske har de någonting som man 

själv inte har… höra av sig till folk liksom” (Emil, landsbygd)  

Det framkommer också att det redan finns ett samarbete med andra människor och på frågan 

”Har du några saker som kan användas i händelse av en kris?” kunde svaret se ut såhär. 
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”Vi ska anordna en krislåda typ, det har vi pratat om med grannarna” (David, landsbygd)  

Ur intervjuerna kan jag avläsa att det för Malin, Emil, David och Anna är viktigt att hjälpa till 

och att också bli hjälpt. På frågan ”Vad innebär det för dig att vara förberedd för en 

krissituation?” svarar Malin följande.  

”Veta hur man ska agera. Jag vet inte ens vad jag skulle hjälpa till med och det är ganska sjukt” 

(Malin, stadsområde) 

Det är alltså för några av den här studiens informanter viktigt med hjälpsamhet, men vad är 

det som gör att de känner så och inte de andra? Skiljer de här informanterna sig på något 

annat sätt från övriga informanter? Jag kommer nu att analysera svaren från Malin, David, 

Emil och Anna för att se om deras geografiska bostadsplats kan ha påverkat resonemanget 

eller om genusfaktorer kan ha spelat roll.  

 

5.4.1 Verkar resonemanget påverkas beroende på var personerna bor?  

 

Anna, Emil, David och Malin, som alla visar en vilja att hjälpa till i händelse av en 

krissituation, bor i olika bostadsformer. Anna, Emil och David bor i hus på en landsbygd och 

Malin i en lägenhet i ett stadsområde. En olikhet kring stad- och landperspektivet som visar 

sig i svaren av denna grupp av informanter är att Malin, som bor i en lägenhet, också anser att 

det är mest positivt att bo i en lägenhet för att då kunna hjälpas åt.  

”Då är man ju fler, jag tänker att det bor ju fler människor på samma ställe […] då kan man 

hjälpa varandra tänker jag. Det känns inte som att man är lika utsatt än om man skulle bo i ett hus 

i skogen och då drabbas man själv där, så känns man ju lite mer utlämnad” (Malin, stadsområde)  

David, Emil och Anna som själva bor i hus på en landsbygd menar däremot att det är mer 

positivt att bo på landet och att det där också finns en starkare gemenskap. Informanterna sa 

bland annat såhär.  

”Vi har ju allt här. Jag tycker personligen att det är mycket bättre att bo i hus ute på landet än i en 

stad och behöva vara beroende av varandra där på ett annat sätt än vad det är på landet” (David, 

landsbygd)  

”Det blir svårt i en lägenhet och i stan då det blir väldigt mycket folk på samma ställe och då kan 

det bli… ja men säkert bråk för att folk får panik… så jag tror att det är väldigt positivt att bo i 

hus” (Emil, landsbygd)  
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5.4.2 Verkar genusfaktorer påverka resonemanget?  

 

Att vilja hjälpa till i händelse av en krissituation verkar i den här studien inte påverkas av om 

informanten är man eller kvinna. Malin och Anna men också David och Emil nämner vikten 

av hjälpsamhet. Det visas heller inga andra skillnader mellan kvinnor och män kring 

hjälpsamhet, utan samtliga lyfter att hjälpas åt som en viktig del i relation till ämnet 

krisberedskap.  

 

5.4.3 Teoretisk analys 

 

Emil, David, Anna och Malin lägger stor vikt vid att hjälpa till och att bli hjälpt, men varför är 

det så och varför är det inget som de andra informanterna i studien nämner?  

Misztal (2011) skriver om tillit vilket är något som enligt mig framgår tydligt i de här 

informanternas intervjuer. Informanterna uttrycker en vilja att hjälpa andra i händelse av en 

kris, de vill öppna upp sina hem och de vill samarbeta. Förutom att de vill hjälpa till själva så 

menar de också att de litar på att kunna söka hjälp hos grannar och medmänniskor. En 

reflektion är att det går att se en form av tillit, där det handlar om att ge och att ta. Misztal 

(ibid) använder sig av tre principer vilka genererar tillit i samhället och en reflektion är att två 

av principerna framgår under intervjuerna. Bland informanter som berör hjälpsamhet så sa 

bland annat David såhär.  

”Personligen så hade jag hjälpt allmänheten… typ kommunen och göra något likvärdigt som jag 

har gjort hemma vid sjön men skydd och så. Vara en extra hjälpman” (David, landsbygd) 

Denna vilja av att hjälpa till och att visa omsorg ihop med Misztals (ibid) första princip om 

responsibility. Emil, Anna, David och Malin menar att de om en krissituation skulle inträffa 

skulle höra av sig till andra och höra om de har saker som informanten själv inte har, det vill 

säga att de delar med sig av varandra. Det framgick också att informanterna skulle söka 

information och att de skulle lyssna till vad kommunen och staten behöver för att kunna 

hjälpa.  

”Jag skulle söka hjälp hos grannar och medmänniskor och kanske har de någonting som man 

själv inte har… höra av sig till folk liksom” (Emil, landsbygd)  
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Känslan av att vara behövd av andra människor och att själv vara beroende av andra 

människor skulle kunna förstås utifrån Misztals (ibid) andra princip promising. Genom att 

informanterna resonerar likt dessa två principer så skapas en tillit där informanterna kommer 

att hjälpa medmänniskor för att de också förlitar sig på att få hjälp tillbaka. Denna ömsesidiga 

tillit går att förstå utifrån Sztompkas (1999) teori om att det finns en moralisk plikt om att tillit 

ska levas upp till.  

Emil, Anna, David och Malin verkar ha en tillit till andra människor och här leds tankarna in 

på det Smart (2007) skriver om att vi befinner oss i en social inbäddning. Det skulle kunna gå 

att förstår det som så att den här gruppen av informanter alltid räknar med en inbäddning, det 

vill säga att de i sina handlingar utgår från att andra människor finns där och att alla är 

beroende av varandra. Ett exempel på det är att Malin anser att det är positivt med grannar i 

närheten och hon verkar räkna med att hon ska kunna få hjälp.  

”Då är man ju fler, jag tänker att det bor ju fler människor på samma ställe […] då kan man 

hjälpa varandra tänker jag. Det känns inte som att man är lika utsatt än om man skulle bo i ett hus 

i skogen och då drabbas man själv där, så känns man ju lite mer utlämnad” (Malin, stadsområde)  

Ett annat citat som skulle kunna tyda på denna form av inbäddning är följande citat där 

Anna menar att människor kan få bo hos henne i händelse av en kris. Det visar att Anna 

verkar förvänta sig att medmänniskor kommer att be om hjälp hos henne.  

”Då skulle man ju göra allt man kan för att hjälpa till […] vi har ju en ganska stor backe och 

skulle någon behöva hjälp så kan de ju komma hit också… även bo inne” (Anna, landsbygd)  

I relation till denna inbäddning leds tankarna in på det Barbalet (2008) skriver om tillit, 

där vi är benägna att lita på andra människor utan att kräva några rationella bevis. Malin 

säger ”så kan man hjälpa varandra” utan att hon berättar om att det har hänt tidigare 

eller att grannarna har sagt att de kommer hjälpa. Det verkar finnas en föreställning om 

att alla medmänniskor är hjälpsamma.  

Barbalet (2008) menar att tillit är en form av känsla och att vi skapar känslor i samband med 

tillit. Denna aspekt går att se i ett citat från Malin.  

”Veta hur man ska agera. Jag vet inte ens vad jag skulle hjälpa till med och det är ganska sjukt” 

(Malin, stadsområde) 
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Malin tillskriver troligtvis sig själv skuldkänslor då hon anser att hon bryter mot andras tillit 

om att hon ska hjälpa till. Det blir återigen tydligt att det i dessa informanter finns en 

verklighet som handlar om att hjälpas åt.  
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6. Slutsats med avslutande diskussion  

 

I den här delen kommer jag att i slutsatsen presentera studiens resultat samt beskriva hur det 

kan förstås utifrån teorier om tillit och det imaginära. I diskussionen kommer jag att föra en 

avslutande diskussion kring resultatet, relatera min studie till tidigare forskning samt ge 

förslag på vidare studier.  

 

6.1 Slutsats 

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur unga vuxna, i åldern 20 till 35, resonerar kring 

kriser och krisberedskap, samt hur deras resonemang kan förstås. För att få en djupare 

förståelse för deras resonemang så har jag också undersökt om resonemanget skiljer sig åt 

beroende på individernas geografiska bostadsplats eller beroende på kön. Jag kommer nedan 

att presentera svaret på studiens tre frågeställningar samt beskriva hur det kan förstås utifrån 

teorier om tillit och det imaginära. 

- Hur resonerar studiens informanter kring kriser och krisberedskap? 

Studiens resultat visar att informanterna resonerar på huvudsakligen tre olika sätt. Genom 

resonemangen kan man utläsa att informanterna antingen har ett minimalt engagerat 

förhållningssätt till kriser och krisberedskap, samt därmed inte heller har någon egen 

beredskap, eller att de tvärtom har ett mycket engagerat förhållningssätt och även en egen 

beredskap. Det tredje återkommande resonemanget som återfanns hos vissa informanter, både 

med mycket som minimalt engagerat förhållningssätt, är viljan att hjälpa till och tron på att bli 

hjälpt av andra medmänniskor.  

Det visar sig att de här tre resonemangen går att förstå genom tillit och det imaginära. 

Informanternas resonemang går att förstå genom att se till vem eller vilka de riktar tillit mot. 

De informanter som visat ett minimalt engagerat förhållningssätt till krisberedskap har tillit 

till andra så som staten, myndigheter och hyresvärdar. De förlitar sig också på att dessa ska 

finnas till hands med förnödenheter i händelse av en krissituation. De informanter som visat 

ett mycket engagerat förhållningssätt till krisberedskap visar också tillit till staten och 

myndigheter. Deras tillit visas genom att de tagit till sig av viktig samhällsinformation och 

ordnat en egen krisberedskap. Dock så riktas deras tillit till den egna förmågan att hantera en 

krissituation snarare än att de förlitar sig på staten.  
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Informanternas resonemang går också att förstås genom det imaginära där deras 

verklighetsbild påverkar hur de resonerar kring kriser och krisberedskap. De informanter som 

visat sig ha ett minimalt engagerat förhållningssätt resonerar likt ”det kommer inte att hända 

mig” vilket beskriver hur deras verklighet skiljer sig från övriga informanter vilka har 

förberett sig inför en kris.  

Att några informanter i gruppen i sina resonemang visar en tydlig vilja av att hjälpa till och en 

tillit till att få hjälp av andra medmänniskor är enligt mig mycket intressant. Även här kan 

resonemanget alltså förstås genom tillit, där informanterna litar på en medmänsklighet och 

tror på att grannar och andra ska hjälpa till. Resonemanget om att hjälpa och bli hjälp 

beskriver också deras imaginära föreställning som de lever i, att människor finns runt oss och 

att vi är beroende av varandra.  

- Påverkas informanternas resonemang kring kriser och krisberedskap beroende på om 

de bor i ett stadsområde eller på en landsbygd?  

Informanternas resonemang kring sin egna krisberedskap verkar inte påverkas av deras 

geografiska bostadplats i någon större grad, det vill säga att ett mycket engagerat 

förhållningssätt och ett minimalt engagerat förhållningssätt går att se hos personer bosatta på 

båda alternativen. Däremot så resonerade informanterna olika kring om det i en 

beredskapsaspekt är mest positivt att bo i en stad eller på landet, några mönster gick dock inte 

att se. Det visades att de informanter som utifrån egna erfarenheter av en kris skapat sig sin 

egna krisberedskap samtliga var bosatta på en landsbygd.  

Att de informanter som upplevt kriser tidigare i livet idag har en egen krisberedskap kan 

förstås genom att se till teorier om det imaginära, där erfarenheter påverkat informanternas 

beteenden. Denna förståelse är dock inte en övergripande förklaring till att informanterna har 

en egen krisberedskap då vissa av dem inte upplevt någon kris tidigare. Informanterna hade 

varierande resonemang om vilket bostadsalternativ, av stad och landsbygd, som var mest 

positivt i en beredskapsaspekt men en övergripande anledning som nämnes var trygghet i 

form av tillgång till förnödenheter och gemenskap. Här går deras resonemang att förstås 

utifrån tillit till att ha tillgång till det som behövs, vare sig det är livsmedel eller människor. 
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- Verkar genusfaktorer påverka informanternas resonemang kring kriser och 

krisberedskap?  

Informanternas resonemang verkade till viss del påverkas av en genusfaktor. Det visade sig 

att bland de informanter som visade ett mycket engagerat förhållningssätt samt även hade en 

krisberedskap så var männen dubbelt så många som kvinnorna. Dessutom visade det sig att 

båda kvinnorna som visade ett engagerat resonemang arbetade på arbeten där krishantering 

delvis berördes. Männen hade inga arbeten där krishantering ingick. En annan genusfaktor 

som påverkade informanternas resonemang var att några av de kvinnliga informanterna 

uttryckte att ämnet kring kriser kändes skrämmande och hemskt, något som de manliga 

informanterna inte utryckte.  

Aspekten om att endast kvinnliga informanter utrycker att kriser upplevs som skrämmande 

och hemska kan förstås genom att deras imaginära verklighet formats av genusnormer i 

samhället. Det imaginära format av samhällsnormer skulle även kunna förklara varför endast 

de kvinnor med arbeten som berör krisberedskap visar ett engagemang. De här två kvinnornas 

verklighetsuppfattning har påverkats utifrån deras arbeten och en tanke är att de utan sina 

arbeten hade följt en samhällsnorm som skulle kunna vara att krisberedskap är en manlig 

syssla.  

 

6.2  Diskussion  

 

Nu med resultatet i hand så ser jag flera intressanta aspekter och fortsatta undersökningar 

inom samma ämne vore önskvärt. Denna studie har inte som syfte att generalisera i en 

statistisk mening men efter att ha genomfört studien så anser jag 12 informanter, alltså hälften 

kvinnor, hälften män samt lika fördelning av bostadsplatser, hade varit att fördra. Med en 

sådan fördelning hade det troligtvis varit lättare att se mönster än med 10 informanter (se 

tabell s.17). 

Mitt syfte har som sagt inte varit att statistiskt generalisera eller jämföra men studier där det är 

möjligt vore intressant att se. Då framförallt kring påverkan av genusfaktorer. För om det 

skulle vara så som analysen av mitt resultat visar, att kvinnor inte har något engagerat 

förhållningsätt kring kriser förutom i de fall de arbetar med det, så är min tanke att viktig 

samhällsinformation från myndigheter bör kommuniceras ut annorlunda. Att det finns 
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tendenser som tyder på att kvinnorna och männen i min studie resonerar olika går att relatera 

till Mathisen Dietrichson (2013) som i sin studie skriver om att medarbetare kommunicerar 

utifrån vad de själva anser som rätt och fel enligt den rådande diskursen. Jag tolkar att 

kvinnorna och männen ser kriser och sin egna krisberedskap olika utifrån att de har olika 

tolkningsramar, där normer påverkar. Men även yrken verkar ha påverkat och mitt resultat 

stödjer Ericson (2018) som menar att yrken påverkar våra resonemang. 

Något oväntat med mitt resultat och som jag inte hade räknat med var att några informanter 

visade ett helt ointresserat förhållningssätt kring sin egna krisberedskap. De visade tendenser 

av att vara helt ointresserade genom att slänga broschyren från MSB, förlita sig på att bland 

annat hyresvärden ska hjälpa i händelse av en kris och framför allt inte ha funderat kring 

ämnet alls. Här leds mina tankar in på det Mathisen Dietrichson (2013) skriver om att vårt 

meningsskapande formas av våra tolkningsramar och jag anser att denna grupp informanter 

inte skapat någon mening kring kriser. Men om de nu inte har skapat någon mening kring 

kriser så är en tanke att de inte heller känner sig otrygga, vilket leder tankarna in på Luhmann 

(1988) som menar att tillit är en trygghet som behövs i vårt idag ständigt förändrande 

samhälle. Kan det kanske vara så att personer agerar med att lita på hyresvärdar för att skapa 

en trygghet och kanske slänger de viktig samhällsinformation för att de lever just i dagens 

samhälle där informationsmättnad blivit ett nytt fenomen. Inom det här området skulle vidare 

forskning vara intressant, för hur ska myndigheten nå ut om medborgare är trötta på att få 

information?  

Grosse (2012) menar att tillit finns i all social interaktion vilket den här studien stödjer då 

resultatet visar att samtliga informanter har tillit, dock riktad åt olika håll. Grosse (ibid) menar 

också att tillit är starkare ju närmare relationen är till den andra parten, här är jag benägen att 

inte hålla med helt. I mitt resultat visas att en grupp informanter visar stark tillit till andra 

människor och förlitar sig att vid händelse av en kris få stöd genom att hjälpas åt och dela på 

mat. Denna tillit baseras dock inte på några rationella bevis då flera av informanterna inte 

tidigare upplevt någon kris. Den grupp informanter som önskar att kunna hjälpa till och som 

förlitar sig på att få hjälp, litar alltså på obekanta människor och det leder mina tankar in på 

vidare funderingar kring huruvida människor ser andra människor som närvarande eller inte. 

Det blir i mitt resultat tydligt att en del informanter upplever människor i sin omgivning som 

en tillgång och de ser ett beroende, medan andra informanter inte alls verkar uppleva ett 

beroende till andra medmänniskor. Hur det här kan förstås vore intressant att undersöka 

vidare. 
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https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter
https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Riskkommunikation/Begrepp/
https://www.saob.se/artikel/?unik=K_2633-0268.WA8y&pz=3
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-temperatur-1.2430
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-temperatur-1.2430
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/prognos-kraftig-okning-av-skogsbrander-i-sverige
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dmoB0iblhpk
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8.  Bilaga 1  
  

Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor: 

- Hur gammal är du? 

- Vad arbetar du med?  

- Bor du i hus eller lägenhet? 

- Bor du i en stad eller utanför en stad?  

- Hur många bor i hushållet och finns det några barn?   

- Hur länge har du bott där du bor nu?  

 

Krissituationer: 

- Vilka tankar får du efter att ha hört/sett klippet? 

- Tycker du att scenariot känns realistiskt? 

o Om ja, varför? 

o Om nej, varför inte?   

- Om du fick reda på att vattennivån i din närhet skulle stiga på ett oroväckande sätt, 

skulle du då vidta några åtgärder?  

- Har du någon gång upplevt en krissituation?  

o Om ja, hur agerade du?  

 

Upplevt ansvar: 

- Om du utgår från kriser som den i klippet, vad tänker du att privatpersoner ska göra? 
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- Har du några saker som kan användas i händelse av en kris (ex. vattendunk, gasolkök 

eller konserver)?  

o Om ja, varför?  

o Om nej, varför inte? 

- Vad tror du att kommunen, staten och frivilligorganisationer kommer att ordna i 

händelse av t.ex. en översvämning?  

- Tror du att det går att lita på att vissa viktiga saker, så som rent vatten och livsmedel, 

kommer att finnas tillgängligt i händelse av en krissituation?  

- Har du någon gång sökt information om vilken beredskap du som privatperson ska ha?  

- Du beskrev tidigare din bostadsform, tror du att den är positiv eller negativ i en 

beredskapsaspekt? Berätta gärna.  

 

Syn på framtiden: 

- Hur sannolikt tror du att det är att Sverige drabbas av en svår kris som gör att t.ex. 

vägar slås ut?  

- Tror du att det är bra att vara förberedd genom att ha vissa saker hemma? 

o Om ja, vilka saker?   

- Vad innebär det för dig att vara förberedd för en krissituation?  

 

Öppen fråga: 

- Har du några frågor?  

- Vill du tillägga något? 
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 Avslutning: 

- Tack för att du ställde upp. 
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9.  Bilaga 2  
 

Information 

 

Jag heter Lara Wüpper och studerar på programmet för samhällsanalytiker på Karlstads 

universitet. Jag skriver just nu mitt examensarbete där jag vill undersöka hur personer 

resonerar kring sin beredskap inför krissituationer.  

Ditt medverkande är helt frivilligt och du får när som helst avbryta ditt deltagande. 

Personuppgifter och allt som framkommer under intervjun behandlas konfidentiellt, det vill 

säga att du i studien kommer att vara helt anonym. Intervjun kommer att spelas in och 

materialet kommer att bevaras på en extern hårddisk som endast jag och min handledare har 

tillgång till. Allt inspelat material och samtyckesblanketten kommer att tas bort efter att 

examensarbetet är godkänt.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig och enligt personuppgiftslagen har du alltid 

rätt att gratis ta del av samtliga personuppgifter som finns lagrade av dig.  

 

Vid frågor eller liknande kontakta mig eller min handledare.  
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10. Bilaga 3 
 

Samtyckesblankett 
  

 

Samtycke till att delta i studien: 

 

Hur personer resonerar kring sin beredskap inför krissituationer.   

   

  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i 

studien utan att ange något skäl. 

   

   

 

   

…………………………………………    

Underskrift  

  

  

………………………………………… ………………………………………………………………

  

Namnförtydligande  Ort och datum   

  

  

 

 


