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SAMMANFATTNING 
Introduktion och syfte:  

Årsmedelnederbörd och antalet extrema nederbördstillfällen i Sverige antas öka i 

framtiden. När antalet extrema nederbördstillfällen ökar så ökar också antalet 

försäkringskompensationer till privata husägare. Erfarenhet har visat sig göra människor 

mer medvetna om associerade risker och påverkar en individs motivation att själv utföra 

översvämningsskyddande åtgärder. Men bara en tredjedel av de som drabbas av 

översvämning genomför en åtgärd för att minska framtida risk. Tidigare studier har visat 

att Protection motivation theory (PMT) kan vara användbar för att förklara vad som 

påverkar en individs motivation att utföra åtgärder. Tillsammans med ytterligare faktorer 

som också identifierats påverka en individs benägenhet att utföra skyddsåtgärder mot 

översvämningar syftar studien till att undersöka orsaker till skada, hantering och 

uppkomna skador vid översvämning i privata hushåll samt hur olika faktorer påverkar en 

individs motivation att utföra skyddsåtgärder.  

Metod: Studien använder en kombination av kvantitativ- och kvalitativ metod för att 

undersöka förekomst och innebörd av olika fenomen kopplade till översvämning. 

Datainsamling gjordes med semistrukturerade telefonintervjuer som analyserades med 

tematisk analys och deskriptiv statistik. 

Resultat: Resultaten visar att PMT tillsammans med individens tillgängliga information 

om åtgärder och uppfattning av vem som har det huvudsakliga ansvaret för att hantera 

översvämning är viktiga för att förklara vad som motiverar en individ till att utföra 

åtgärder. Bedömning av hotet och bedömning av skyddsåtgärder som båda ingår i PMT 

påverkar individens motivation men bedömning av skyddsåtgärder verkar ha en större 

påverkan på utförda åtgärder.  

Slutsats: För att villaägare ska utföra skyddsåtgärder utöver de som de identifierat 

förhindrar skada är det viktigt att information om åtgärder och metoder för dess utförande 

kommer villaägare tillgodo. Även ansvarsfördelningen mellan privatperson och kommun 

behöver förtydligas då detta identifieras som en orsak till varför individer slutar 

genomföra åtgärder.   

 

Nyckelord: Anpassning, översvämning, riskhantering, protection motivation theory.  

  



 

 

 

ABSTRACT 
Introduction & aim: Annual mean precipitation and the number of heavy rainfalls is 

expected to increase in both the short- and long-term perspective in Sweden. As the 

number of heavy rainfalls increases, the number of insurance compensation to private 

homeowners also increase. Experience has shown to make people more aware of the 

associated risks and influences an individual's motivation to carry out flood protective 

measures himself but only a third of the people exposed performs measures to decrease 

the risk of future flooding. Previous studies have also found Protection Motivation Theory 

(PMT) to be a useful tool for explaining what influences the probability of an individual 

to take protective measures. This study aims to investigate causes of damage, 

management and damage caused by flooding in private households, and how various 

factors affect an individual's motivation to perform protective measures, using PMT 

together with additional literature as an explanatory tool.  

Method: The study uses a combination of quantitative and qualitative methods to 

examine the occurrence of the different phenomenon’s related to flooding. Data collection 

Semi-structural interviews were performed an analysed with thematic analyses and 

descriptive statistics.  

Results: The results show that PMT, together with the individual's knowledge on 

measures and perception of who has the main responsibility for managing flooding, is 

important in explaining what motivates an individual to perform measures. Threat 

appraisal and coping appraisal, both included in the PMT, is shown to affect the 

individual's motivation. Thought coping appraisal seems to have a greater impact on the 

actions performed.  

Conclusion: For homeowners to carry out protective measures in addition to those 

already performed in response to the experienced flooding it’s important that information 

on measures and how to implement them are provided. The division of responsibility 

between the private person and the municipality also needs to be clarified to the 

homeowner as this is identified as a reason why individuals stop implementing measures. 

 

Keywords: Adaptation, flood, risk management, protection motivation theory 

  



 

 

 

FÖRORD 
 

Översvämning och översvämningsprevention har varit ett av mina huvudintressen under 

hela min studietid. Därför kändes det lämpligt att avsluta mastern Riskhantering i 

samhället med ett arbete, inte bara om vilka skador som uppkommer och vad som orsakar 

översvämning utan också hur individer motiveras att utföra skyddsåtgärder mot 

översvämning.  

 

Tack till Lars Nyberg som presenterade idén om att genomföra studien som en del i 

forskningsprojektet SPLASH och för kommentarer under arbetets gång. Tack till 

Länsförsäkringar Jönköping som bistod med den första kontakten med personer som 

tidigare drabbats av översvämning. 

 

Jag vill också rikta ett stort tack till de personer som tog sig tid att delta i studien och 

delade med er av era erfarenheter från de översvämningar som ni drabbats av i era hem 

och därmed gjorde studien möjlig.  

 

Slutligen vill jag också rikta ett stort tack till min handledare Tonje Grahn som varit med 

och bidragit med kunskap, idéer och åsikter under hela arbetet, tack.  

 

 

 

Fabian Erlandsson 

Umeå, 16 maj 2019 
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1. INTRODUKTION 
 

Globala prognoser visar att medelnederbörd kommer att öka på både kort och lång sikt i 

humida områden. Antalet kraftiga nederbördstillfällen kommer med stor sannolik också 

att öka och relativt mer än medelnederbörd för samma områden (IPCC, 2013). Även i 

Sverige kommer årsmedelnederbörd och antalet kraftiga nederbördstillfällen sannolikt att 

öka i framtiden även om regionala skillnader och säsongsvariationer förekommer för 

olika klimatscenarion (Kjellström, Abrahamsson, Boberg, Jernbäcker, & Karlberg, 

2014). Skyfall som leder till översvämning kan därför antas öka i framtiden och potentiellt 

påverka nya platser som inte tidigare drabbats av översvämningar (Douglas m.fl., 2010). 

Pågående och förväntade socioekonomiska förändringar kommer samtidigt bidra till en 

ökad mängd översvämningsskador i urbana områden och relativt mer om inga åtgärder 

görs (Bouwer, Bubeck, & Aerts, 2010). 

 

När antalet extrema nederbördstillfällen ökar under sommarmånaderna (juni, juli & 

augusti) då ökar också antalet försäkringskompensationer till privata husägare (Grahn & 

Olsson, 2018). Tidigare studier har visat att nederbördsintensitet starkt påverkar 

skadekostnader men förklarar bara en liten del av skadorna, istället identifieras utöver 

naturgeografiska orsaker bl.a. fastighetsspecifika (Grahn & Nyberg, 2017) och 

socioekonomiska faktorer (Grahn & Olsson, 2018) som en möjlig förklaring. Tidiga 

varningar kan påverka skadebördan av en översvämningen men för att minska skador 

behövs också åtgärder för att minska påverkan (Thieken, Müller, Kreibich, & Merz, 

2005). Socioekonomiska faktorer kan bidra med att förklara individens benägenhet att 

utföra översvämningsskyddande åtgärder. Men individens subjektiva uppfattning av vad 

översvämningsrisk är och möjligheter till anpassning förklarar, i högre grad än 

socioekonomiska, motivation att utföra skyddsåtgärder mot översvämning i privata 

hushåll (Grothmann & Reusswig, 2006).  

 

Erfarenhet från tidigare översvämning gör ofta människor mer medvetna om associerade 

risker vilket kan bidra till att husägare tänker om i fråga av förebyggande och skyddande 

åtgärder mot översvämningar. Men en studie i England visar att trots det har knappt 30 

% av de som drabbats installerat någon form av skydd efter översvämning. (Douglas m.fl., 

2010). Erfarenhet har visat sig spela stor roll för individens motivation att genomföra 

skyddsåtgärder (Bamberg, Masson, Brewitt, & Nemetschek, 2017; Bubeck, Botzen, 

Kreibich, & Aerts, 2013; Bubeck, Wouter Botzen, Laudan, Aerts, & Thieken, 2018; Fox-

Rogers, Devitt, O’Neill, Brereton, & Clinch, 2016; Siegrist & Gutscher, 2008; Zaalberg, 

Midden, Meijnders, & McCalley, 2009). Men trots detta visar studier att erfarenhet inte 

utgör ett starkt samband med faktiskt utförda åtgärder (Bamberg m.fl., 2017; Bubeck 

m.fl., 2018; Douglas m.fl., 2010; Fox-Rogers m.fl., 2016; Zaalberg m.fl., 2009). 

 

Tidigare studier har visat att Protection motivation theory (PMT) kan vara användbar för 

att förstå vad som leder till åtgärder för att begränsa översvämningar i hushåll utifrån hur 

översvämningshantering värderas (Bockarjova & Steg, 2014; Bubeck m.fl., 2013, 2018; 

Grothmann & Reusswig, 2006). PMT har tidigare använts mycket i hälsovetenskap och 

fokuserar på kognitiva processer som leder fram till en beteendeförändring (Milne, 

Sheeran, & Orbell, 2000). Teorin menar att en individs motivation att agera (eller inte 
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agera) drivas av två kognitiva processer, bedömning av hotet och bedömning av 

skyddsåtgärder1 (Rogers, 1975).  

 

Rözer m.fl. (2016) menar att det behövs vidare forskning för att öka förståelsen för vilka 

faktorer som påverkar förebyggande åtgärder mot översvämning i privata hushåll2. För 

att se om det är liknande faktorer som påverkar individens bedömning av skyddsåtgärder 

finns det också ett behov av att genomföra undersökningar i flera geografiska områden 

(Bubeck m.fl., 2018). För att kunna utforma information som får till stånd åtgärder i 

privata hushåll behöver fortsatt forskning även undersöka vilka faktorer som är viktiga 

när hushåll värderar skyddsåtgärder mot översvämning (Bubeck, Botzen, & Aerts, 2012).  

 

1.1. PROBLEMFORMULERING 
Både årsmedelnederbörd och extrema nederbördstillfällen antas öka i framtiden varför 

undersökningar av åtgärder för att minska risken för översvämningar i privata hushåll 

behövs. När antalet extrema nederbördstillfällen ökar så ökar också antalet 

försäkringskompensationer samtidigt som bara en minoritet som erfar en översvämning 

genomför en åtgärd för att minska framtida risk. PMT har tidigare använts framgångsrikt 

för att förklara vilken information som ökar sannolikheten för att åtgärder utförs, men det 

finns ett behov av fortsatta undersökningar. Tidigare studier är också begränsade till vissa 

geografiska områden och fokuserar ofta på hushåll i Frankrike, Tyskland och 

Storbritannien varför det är intressant att undersöka förhållandet i Sverige. Därav ämnar 

den aktuella studien till att utöka kunskapen kring vad som påverkar skillnaden mellan 

intention om handling och faktiskt utförda skadeförebyggande åtgärder gentemot 

översvämningar i privata villahushåll i Sverige. 

 

1.2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att undersöka hur översvämningar uppstår i privata villahushåll och 

vilka skador det orsakar. Syftet är också att beskriva och analysera vad som motiverar 

individer att implementera skyddsåtgärder mot översvämning. Det görs utifrån faktorer 

som identifieras som viktiga för att utföra översvämningsskyddande åtgärder tillsammans 

med exponerade hushålls bedömning av hot och skyddsåtgärder. Syftet preciseras i 

följande frågeställningar. 

 

 Hur påverkas privata villahushåll vid översvämning?  

 

 Vad har privata villahushåll för perception av framtida översvämning? 

 

                                                 
1 Rogers (1983) använder anpassning och missanpassning men i likhet med Grothmann & Reusswig (2006) 

används inte det eftersom det kan antyda anpassning utifrån en individens förutsättningar. I sådana fall kan 

missanpassning i lika grad användas för anpassning beroende på individens förutsättningar. I annan 

litteratur (se t.ex. Barnett & O’Neill (2010) syftar också missanpassning till en åtgärd som innebär sämre 

förutsättningar för vidare anpassning vilket inte heller åsyftas i aktuell kontext. 

2 Med hushåll menas ägare eller nyttjanderättshavare av en bostad, d.v.s. ett hus eller lägenhet där en eller 

flera personer stadigvarande bor. 
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 Hur värderar privata villahushåll skyddsåtgärder i förhållande till 

översvämningar? 

 

 Vilka faktorer är viktiga för att förklara respons till översvämningar hos privata 

villahushåll med tidigare erfarenhet av översvämning? 
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2. TEORI 
 

2.1 PROTECTION MOTIVATION THEORY  
Protection Motivation Theory (PMT) utvecklades inom hälsovetenskap för att förklara 

effekten av att väcka rädsla (en. fear appeal) för få till stånd en beteendeförändring. Det 

vill säga att identifiera viktiga variabler för vad som väcker rädsla och de kognitiva 

processer som fodras för att påverka acceptans för en rekommenderad åtgärd. Att väcka 

individens rädsla för att få till stånd en handling påverkas framförallt av perceptionen från 

tre faktorer, (i) skadlighetens magnitud, (ii) sannolikheten för dess inträffande och (iii) 

effektiviteten av den rekommenderade handlingen. Enligt PMT påverkas sedan 

mottagarens respons av tre kognitiva processer som leder fram till en effekt, (i) värdering 

av skadans allvarlighet, (ii) förväntad exponering och (iii) tron på handlingens 

effektivitet. Avsikten att använda sig av en rekommendation påverkas av hur mycket 

motivation att skydda sig som rekommendationen framkallar. Det leder sedan till en 

beteendeförändring och intention att anta den rekommenderade åtgärden eller ej. 

Motivationen att skydda sig mot skadliga händelser är enligt PMT därför inte ett resultat 

av ett emotionellt tillstånd av rädsla utan av en kognitiv värderingsprocess där emotion 

ingår (Rogers, 1975). Rädsla motiverar därför beteendeförändring indirekt genom hur 

allvarligt individen värderar konsekvenserna från hotet (Rogers, 1983). PMT förutsätter 

därför att mottagaren på förhand har uppfattat och visat en förståelse för händelsen 

(Rogers, 1975).  

 

PMT utvecklades ytterligare av Rogers (1983) för att också inkludera (i) de 

informationskällor som inleder hanteringsprocessen, (ii) ytterligare kognitiva 

medlingsprocesser och (iii) en tydligare förklaring av de olika hanteringsstrategierna. 

Figur 1 visar hur den kognitiva processen inleds antingen genom påverkan från 

omvärldsfaktorer såsom muntlig övertygelse, där väcka rädsla från den tidigare modellen 

har fått ingå. Samt observationer, att se vad som händer för andra. Eller, genom 

intrapersonell påverkan där personlighetsvariabler och tidigare erfarenhet från liknande 

händelser ingår. Informationen från dessa källor inleder sedan de två kognitiva 

processerna, bedömning av hotet och bedömning av skyddsåtgärder. Bedömning av hotet 

omfattar individens uppfattning av konsekvens av- och sannolikhet för att exponeras, 

vilka båda antas minska sannolikheten för att inte utföra en skyddsåtgärd (figur 1)3.  

 

Bedömning av skyddsåtgärd är den sammanlagda värderingen av åtgärdens effekt, 

upplevd självförmåga att utföra åtgärden och åtgärdens totala kostnad vilket bl.a. omfattas 

av hur besvärlig den uppfattas, om den anses ekonomiskt kostsam, svår att genomföra, 

har sidoeffekter samt dess påverkan på det dagliga livet (Rogers, 1983). Den kognitiva 

processen leder till två responsstrategier och individen reagerar skyddande eller inte-

skyddande (figur 1). Den tidigare reaktionen innebär ett faktiskt skydd medan den senare 

                                                 
3 Rogers (1983) menade att bedömning av hotet också påverkades av individens upplevda inre (t.ex. 

tillfredsställelse) och yttre (t.ex. socialt godtagande) belöningar vilket antas öka sannolikheten att inte utföra 

en skyddsåtgärd. Men i likhet med Grothmann & Reusswig (2006) antas belöningen för att inte genomföra 

en åtgärd mot översvämning i den aktuella studien vara detsamma som att inte utföra någon åtgärd alls. 

Varför belöning uteslutits ur den aktuella modellen.   
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innebär utestängning av de negativa känslor (fatalism, önsketänkande och förnekelse) 

som kopplas till den upplevda risken. Om individen väljer att skydda sig leder det till en 

åtgärd eller en intention om en åtgärd som i PMT benämns motivation att skydda sig. Det 

leder inte säkert till en faktisk åtgärd utan påverkas av olika barriärer såsom individens 

tillgängliga resurser, tid, ekonomi, stöd och kunskap (Rogers, 1983). Eftersom händelsen 

på förhand måste uppfattas innan en eventuell handling utförs förutsätter det också att 

hotet utvärderas innan skyddsåtgärder (Floyd, Prentice‐Dunn, & Rogers, 2000).  

 

Hur hotet bedöms påverkar därför individens motivation att skydda sig medan 

bedömningen  av skyddsåtgärder påverkar om motivationen omsätts i en handling eller 

en intention (Grothmann & Reusswig, 2006). Ett icke skyddande beteende blir därför 

resultatet om individen bedömer hotet högt samtidigt som den bedömer skyddsåtgärder 

lågt (Bubeck m.fl., 2013).  

 

 

 

 
Figur 1: Övergripande modell av PMT enligt Floyd m.fl. (2000) där anpassning och missanpassning bytts ut mot 

skyddsåtgärd och ingen skyddsåtgärd. 

 

2.2. UTVECKLING AV PMT FÖR ÖVERSVÄMNINGSSTUDIER 
Tidigare studier har visat att PMT kan ge värdefull information för att förklara varför 

individer antar ett skyddande beteende (Bockarjova & Steg, 2014; Bubeck m.fl., 2012). 

Styrkan med PMT är att den lyfter in individens egna uppfattning om dess alternativ och 

förmåga tillsammans med effektivitet och kostnad för att utföra olika åtgärder. 

Därigenom fås en bättre bild av beslutet som individen tar i förhållande till hur de 

uppfattar risken (Grothmann & Reusswig, 2006). Baserat på PMT utvecklade Grothmann 

& Reusswig (2006) en sociopsykologisk modell för att förklara åtgärder som en individ 

utför för att skydda sig mot översvämning. En skillnad mot hälsovetenskapen där PMT 

ursprungligen utvecklades är att åtgärder gentemot översvämning även kan påverka 
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risken för andra individer. Till exempel kan risker vid rökning inte reduceras av andra 

individers åtgärder medan grannens mur potentiellt kan öka eller minska sannolikheten 

för en översvämning på den egna fastigheten. Grothmann & Reusswig (2006) antog 

därför att individer som förlitar sig på andras åtgärder, t.ex. grannens eller kommunens, 

är mindre benägna att själva utföra åtgärder för att skydda sig mot översvämning. Men 

också individens värdering av tidigare erfarenhet från översvämningar kan antas påverka 

den upplevda risken för framtida översvämning (Grothmann & Reusswig, 2006).    

 

2.3. TIDIGARE ÖVERSVÄMNINGSSTUDIER MED PMT  
Bamberg m.fl. (2017) menade i sin metaanalys att såväl bedömning av hotet, bedömning 

av skyddsåtgärder och negativa känslor kopplade till översvämning alla är oberoende 

variabler för att förklara individens beteende för åtgärder som skyddar mot skada vid 

översvämning. Men för att en individ ska utföra en skyddsåtgärd behöver den värdera 

både hotet och anpassning högt. Om individen bedömer hotet högt men anpassning lågt 

resulterar det inte i en åtgärd som skyddar mot fysisk skada utan istället skydd mot 

negativa känslor kopplade till översvämning (Grothmann & Reusswig, 2006). Ett sådant 

beteende antas i istället ha en positiv påverkan på individens motivation att inte skydda 

sig och leder till t.ex. förnekelse, önsketänkande och fatalism.  

 

2.3.1. BEDÖMNING AV HOTET 

Dittrich m.fl. (2016) undersökte effekterna av lokala översvämningsgrupper för 

skadeprevention i privata hushåll och fann att individer som uppfattar hotet från en 

översvämning som högt mer sannolikt kommer att förbereda sig för en översvämning. 

Fox-Rogers m.fl. (2016) fann däremot att individens bedömning av hotet inte behöver 

leda till åtgärder. Den senare studien genomfördes i ett område som tidigare drabbats av 

väldigt kraftiga översvämningar (100 års flöden) och där större samhälleliga åtgärder är 

under uppförande vilken kan påverka individers motivation att utför egna åtgärder 

(Grothmann & Reusswig, 2006). Men kan också förklaras av att en individs bedömning 

av hotet har en positiv påverkan på intentionen att utföra en åtgärd men inte på dess 

faktiska utförande (Poussin, Botzen, & Aerts, 2014). Siegrist & Gutscher (2008) visar att 

en skillnad mellan de som tidigare drabbats och de som inte drabbats är hur de upplever 

rädslan för framtida översvämningar och som är viktigt för att förklara varför individer 

utför skyddsåtgärder.  

 

När hotet delas upp i sannolikhet och konsekvens har Bubeck m.fl. (2013) visat att 

individens uppfattning av sannolikheten för översvämning har en mindre betydelse på 

individens beteende jämfört med individens uppfattning av konsekvenserna, som istället 

verkar ha en större betydelse. Men båda dessa har en relativt liten del i att förklara om en 

individ utfört en skyddsåtgärd eller ej. Bamberg m.fl. (2017) menar i sin meta-analys att 

skillnaden i hur mycket betydelse bedömning av hotet har för skyddsåtgärder beror på en 

litteraturöversikt från 2012. Där är en slutsats att individens bedömning av hotet har en 

mindre betydelse för beteende än vad bedömning av skyddsåtgärder har. Bamberg m.fl. 

(2017) menar att en sådan slutsats saknar empiriskt stöd, att senare studier influerats av 

litteraturöversikten från 2012 och lagt mindre vikt vid att förklara betydelsen av 

bedömning av hotet för översvämningsskyddande beteende.  

 

Utifrån detta antas bedömning av hotet ha en positiv påverkan på individens motivation 

att utföra en skyddsåtgärd. Men uppfattad konsekvens har potentiellt en större påverkan 
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jämfört med upplevd sannolikhet då den också påverkas av individens rädsla för 

konsekvenser av en framtida översvämning.  

 

2.3.2. BEDÖMNING AV SKYDDSÅTGÄRDER 

I tidigare studier är en vanlig uppdelning av skyddsåtgärder mellan strukturella, icke-

strukturella och beredskapsåtgärder. Strukturella innebär fysiska ingrepp på hus eller tomt 

såsom arbeten på husgrund, att sätta in vattentåliga golv eller andra fasta installationer 

för att minska skadorna från en översvämning. Icke-strukturella är förändringar av husets 

interiör såsom att flytta viktiga dokument ovanför översvämningsnivån, förvara saker så 

att de inte skadas, eller på annat sätt anpassa t.ex. möbler för att utstå översvämning. 

Beredskapsåtgärder omfattar material som införskaffas och som kräver en handling för 

att aktiveras och skydda mot översvämning. Det kan vara sandsäckar, länspumpar eller 

block för att kunna höja upp möbler. Utifrån uppdelningen av åtgärder för att uppskatta 

individers bedömning av skyddsåtgärder har tidigare studier funnit olika resultat.  

 

Generellt har bedömning av skyddsåtgärder visat sig ha ett stort inflytande över 

individens beteende i hushåll som tidigare drabbats av översvämning. Individens 

uppfattning av en åtgärds effektivitet är viktigt och att uppleva en åtgärd som effektiv har 

en positiv påverkan för huruvida en individ väljer att utföra en åtgärd eller ej (Lindell & 

Perry, 2000). Att bedöma självförmågan högt ökar sannolikheten för att en skyddsåtgärd 

genomförs (Grothmann & Reusswig, 2006) men problematiseras av Zaalberg m.fl. 

(2009). De menar att självförmågan inte förutser skyddsåtgärder, men att deras resultat 

kan bero på att intern varians i bedömning av olika skyddsåtgärder är liten, dvs hög 

korrelation mellan flera kovarianser. Grothmann & Reusswig (2006) identifierade också 

en svårighet i att skilja på påverkan av självförmåga för att utföra åtgärder och utförda 

åtgärder på självförmåga. Fox-Rogers m.fl. (2016) som i likhet med dessa funnit en 

svagare korrelation mellan självförmågan och beteendet för åtgärder identifierar hög ålder 

och hälsa som de främsta orsakerna (en stor del av studieobjekten var äldre). De fann att 

framförallt en äldre population uppfattar det som svårt att på egen hand utföra 

skyddsåtgärder även om de är motiverade.  

 

Kostnad omfattar såväl monetär, tidsmässig och känslomässig ansträngning som en 

individ upplever inför ett beteende. Bubeck m.fl. (2012) menade i sin litteraturöversikt 

att kostnad spelar in på individens motivation att utföra åtgärder. Medan Bubeck m.fl. 

(2013) och Poussin m.fl. (2014) fann att kostnaden har en liten inverkan på individens 

motivation förutom vid strukturella åtgärder. Det kan bero på att strukturella åtgärder 

generellt har en högre kostnad. Skillnaden i de olika studiernas resultat kan bero på hur 

värdering av kostnad undersökts och att den i litteraturen som Bubeck m.fl. (2012) stödjer 

sig på, Siegrist & Gutscher (2008), undersökt hur väl individer som inte genomfört en 

åtgärd håller med om att ”effective preventive measures are too expensive” (effektiva 

preventiva åtgärder är för dyra). Dittrich m.fl. (2016) fann i likhet med Bubeck m.fl. 

(2013) att kostnaden inte har en signifikant påverkar på motivationen vid mindre 

skyddsåtgärder.  

 

2.4. FAKTORER SOM PÅVERKAR 

ÖVERSVÄMMNINGSSKYDDANDE BETEENDE  
Utöver de genom PMT på förhand identifierade orsakerna till vad som motiverar hushåll 

att engagera sig i ett översvämningsskyddande beteende (bl.a. Bubeck m.fl., 2012; 
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Grothmann & Reusswig, 2006) har tidigare studier identifierat flera faktorer som även 

dessa påverkar hushållets engagemang. För att komplettera PMT och öka teorins 

förklaringsgrad inkluderas faktorer som i tidigare studier visat sig ha en tydlig påverkan 

på hushålls motivation att engagera sig i ett översvämningsskyddande beteende.  

 

Tidigare studier visar att samhällelig översvämningsprevention såsom kommunala 

åtgärder både kan ha en negativ (Bubeck m.fl., 2013; Grothmann & Reusswig, 2006) och 

positiv (Bamberg m.fl., 2017) påverkan på individens motivation att själv utföra åtgärder. 

Poussin m.fl. (2014) fann att erhålla information om utförda åtgärder har en positiv 

påverkan på individen motivation att utföra strukturella åtgärder vilket de menar kan bero 

på att tillgång till information har en indirekt positiv påverkan på antalet utförda åtgärder. 

Utöver faktiskt utförda åtgärder så har också individens uppfattning om vem som är 

ansvarig för att utföra åtgärder som ska skydda mot översvämning visat sig ha en 

signifikant negativ påverkan på individens motivation att själv utföra åtgärder (Botzen, 

Aerts, & van den Bergh, 2009).   

 

Hushåll som tidigare tagit del av information om åtgärder för att hantera eller undvika 

översvämning i sitt hus har med större sannolikhet utfört åtgärder för att skydda sig mot 

översvämning. För att sådan information ska ha en positiv effekt är det viktigt att utöver 

risken för översvämning även inkludera specifik information på hushållsnivå (Dittrich 

m.fl., 2016) tillsammans med olika åtgärders effekt och kostnad (Bubeck m.fl., 2012; 

Grothmann & Reusswig, 2006; Haer, Botzen, & Aerts, 2016).  

 

Individens sociala nätverk, att ha vänner, grannar och arbetskamrater som har utfört 

översvämningsskyddade åtgärder har en positiv inverkan för om hushåll utför egna 

åtgärder för att själva skydda sig mot översvämning (Bubeck m.fl., 2013; Haer m.fl., 

2016).  

 

En högre inkomst ökar sannolikheten för att en individ utför strukturella åtgärder på sin 

tomt eller fastighet och högre ålder har visat en positiv korrelation med att införskaffa 

vissa barriärer (Bubeck m.fl., 2013). Flera studier har genomförts där olika 

socioekonomiska faktorer bl.a. ålder, kön, inkomst, utbildning och ägandeskap 

undersökts och som uppvisar varierande samband med beteende (Poussin m.fl., 2014). 

Men generellt visar socioekonomiska variabler en låg förklaringsgrad för vilka som utför 

skyddande åtgärder (Bubeck m.fl., 2012; Lindell & Perry, 2000). 

 

2.5. ANPASSAD MODELL AV PMT 
För att förklara vad som motiverar individer att utföra skadepreventiva åtgärder mot 

översvämning används en anpassad modell. Den är baserad på modellen av Poussin m.fl. 

(2014) som är en utveckling av Grothmann & Reusswig (2006) modell, med fler faktorer 

för vad som påverkar motivation. Här är den anpassad till resultaten i Poussin m.fl. (2014) 

för individer med tidigare erfarenhet av översvämning (figur 2). Den utgör en 

sammanvägning av de sociopsykologiska bedömningarna enligt PMT tillsammans med 

de ytterligare faktorer som i litteraturen identifierats påverka individens motivation att 

utför åtgärder för att förklara vilka processer som leder fram till en individs beteende i 

förhållande till risk. Beteendet resulterar inte nödvändigtvis i en skyddsåtgärd utan 

påverkas också av faktiska barriärer såsom individens tillgängliga resurser, tid, ekonomi, 
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stöd och kunskap (Rogers, 1983) som inte fanns där då intentionen skapades (Grothmann 

& Reusswig, 2006). 

 

 
Figur 2: Anpassad modell av PMT enligt Rogers (1983) och senare Floyd m.fl. (2000) för att förklara vad som leder 

fram till en åtgärd för skadeprevention mot översvämning i privata villahushåll baserat på modellen utvecklad av 

Grothmann & Reusswig, (2006) och Poussin m.fl. (2014). Tecken anger påverkan mellan olika faktorer som leder fram 

till en skyddsåtgärd.  
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3. METOD  
 

Studien använde en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod i syfte att vara både 

beskrivande och utforskande. En kvantitativ del skapar möjlighet att undersöka förekomst 

av olika fenomen samtidigt som den kvalitativa metoden medger undersökning av 

händelsens innebörd (Yin, 2013, s. 96). Det förra blir viktigt för att förstå påverkan av en 

översvämning medan det senare bidrar till att förklara den kognitiva processen som leder 

fram till individens motivation att utföra en handling. En kvalitativ metod ger också 

möjlighet att få fördjupad kunskap om vad som motiverar respondenten att utföra åtgärder 

och kompletterar dominansen av kvantitativa studier inom det aktuella området. Studien 

utgår ifrån PMT tillsammans med annan litteratur i en prövande, deskriptiv, ansats av på 

förhand identifierade variabler som antas påverka ett utfall. Frågeställningarna besvaras 

med respondentintervjuer.  

 

3.1. STUDIEOMRÅDE 
Det för studien aktuella undersökningsområdet ligger i nordvästra delen av Småland och 

omfattar 10 av länets 13 kommuner (Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Nässjö, 

Sävsjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo) (figur 3*). Jönköping är den största kommunen 

med 132 140 invånare 2014. Av de kommuner i Jönköpings län som ingår i studien är 

Aneby den minsta med 6426 invånare och den största efter Jönköping är Värnamo med 

33 334 invånare 2014 (SCB, 2019).  

 

Årsmedelnederbörden för Jönköpings län var under referensperioden 1961 - 1990 741 

mm men har varierat mellan åren från 590 – 960 mm (Ohlsson m.fl., 2015). I Sverige har 

den årliga medelnederbörden sakta ökat från att vara omkring 600 mm 1920 – 1980, efter 

vilket den sällan varit under 600 mm och varierat mellan främst 600 – 700 mm (SMHI, 

2018). Nederbördsmängden påverkas av topografin i länet och det kommer mer 

nederbörd i de västra delarna till följd av att de förhärskande västliga vädersystemen 

Figur 3: Studieområdet 
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tvingas stiga vid höglandet. Klimatprognoser för länet visar att nederbörden kommer att 

öka fram till 2100. Beräkningar visar på fler dagar med mer nederbörd och att antalet 

extrema nederbördstillfällen kommer att öka. Ökningen beräknas också vara större för 

kraftigare nederbördstillfällen, d.v.s. de med längre återkomsttid. Temperaturen förväntas 

också att öka och framförallt under sommar och vintermånaderna (Ohlsson m.fl., 2015) 

vilket kan innebära att mer nederbörd kommer i form av regn. 

 

Jönköpings län drabbades av stora skyfall 2013 (Länsstyrelsen Jönköpings län, 2017) och 

2014 (Sveriges kommuner och landsting, 2015). Under sommaren 2014 föll upp emot 60 

mm regn under 90 minuter vilket har en beräknad återkomsttid på 108 år (Sveriges 

kommuner och landsting, 2015). Såväl nationell som regional och lokal media omskrev 

översvämningar i Jönköpings län 2013 och 2014. I Jönköpings kommun stängdes delar 

av E4 av till följd av regn, länssjukhuset Ryhov fick vattenproblem i flera operationssalar 

och på akutmottagningen samtidigt som kvinnokliniken hade två meter vatten stående i 

flera av sina lokaler (Claesson, 2013). Även omkringliggande områden har upprepade 

gånger påverkats kraftigt vid skyfall i flera delar av länet (Jönköpings-Posten, 2014; TT, 

2014).   

 

I Länsstyrelsen Jönköpings åtgärdsprogram för ett förändrat klimat pekas skyfall ut som 

ett prioriteringsområde för att minska länets sårbarhet idag och för framtida klimat. För 

bebyggelse gäller det översvämning till följd av både nederbörd, högre vattennivåer och 

dålig strömning av regnvatten. Men också överfulla dagvatten- och avloppsvattensystem 

identifieras utgöra ett särskilt hot mot källarutrymmen. Flera områden har pekats ut som 

översvämningshotade. Skador till följd av bakåtströmmande vatten i spillvattenavlopp 

utgör en betydande andel av anmälningar om översvämningsskador till försäkringsbolag 

(Länsstyrelsen Jönköpings län, 2017).    

 

3.2 URVAL 
Studien använder ett avsiktligt bekvämlighetsurval bestående av villahushåll som tidigare 

fått försäkringsersättning från Länsförsäkringar Jönköping för skada från skyfall orsakad 

av översvämning under 2013 & 2014. Länsförsäkringar är Sveriges största 

försäkringsgivare för privata hemförsäkringar och står för cirka 30 % (Grahn & Olsson, 

2018) men det varierar mellan 23 – 65 % i olika regioner (Grahn & Nyberg, 2017). Det 

avsiktliga urvalet kommer av studiens syfte att undersöka individer som tidigare drabbats 

av översvämningsskador och ökar därför möjligheten att samla in relevant data (Yin, 

2013, s. 93). Bekvämlighetsurval användes för att det medgav direkt kontakt med de 

individer som studien syftar undersöka. Ett brev med information om studien sändes ut 

till samtliga hushåll som uppfyllde urvalskriterierna för studien, totalt 118 hushåll i 

studieområdet. Genom att returnera ett portofritt svarskuvert lämnade de samtycke till att 

delta i studien och bli uppringd för en intervju under en tid som de själva önskade under 

perioden 11 – 24e mars 2019.   

 

3.3 DATAINSAMLING 
En litteraturundersökning genomfördes i ett förberedande skede för att utforma 

intervjuguiden utifrån ämnen som i tidigare litteratur identifierats ha betydelse för 

översvämningsprevention i privata hushåll. De teman som identifierades omfattade 

individers perception av översvämning och erfarenhet av tidigare översvämning, kunskap 

och information, genomförda åtgärder för att skydda eller undvika översvämning, 
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grannskapets riskhantering och åtgärder, förtroende och ansvarsfördelning tillsammans 

med de av PMT identifierade faktorerna.   

 

För att samla in data genomfördes semi-strukturerade telefonintervjuer mellan den 11 – 

24e mars. Intervjuguiden (bilaga 1) bestod av ett strukturerat frågeformulär med 

varierande öppna och stängda frågor. Att använda öppna frågor bidrar till att respondenten 

kan ta upp det som den anser viktigt (Eliasson, 2018). Även den kvantitativa datan 

samlades in under intervjuerna men med stängda frågor och formulerade som t.ex. var 

och när frågor för att begränsa svaret. Metodvalet innebar också möjlighet att följa upp 

intressanta ämnen kopplade till studien, men inte inkluderade i intervjuformuläret, under 

intervjuns gång. Respondenterna ringdes upp på det telefonnummer som de själva angivit 

och på en tid de själva fått önska. Om de inte svarade första gången gjordes ett nytt försök 

därpå följande vardag. Respondenter som inte svarade ringdes upp igen vid upprepade 

tillfällen under perioden för datainsamlingen. Intervjuerna varade mellan 20 och 40 

minuter och spelades in samtidigt som anteckningar fördes i en utskriven kopia av 

frågeformuläret.  

 

En intervju skiljer sig i det att det var två individer i hushållet som deltog. Den 

transkriberas som två respondenter och för de frågor som avser kvantitativa svar 

eftersträvades koncensus hos respondenterna innan svaret noterades, om koncensus inte 

var möjlig noterades även detta vilka i sådana fall transkriberades. Hushållet som bestod 

av totalt tre individer men uppfattades som en enhet i det som intervjun syftade undersöka 

i allt utom faktumet att det var två som deltog. För ytterligare en intervju fungerade inte 

inspelningsutrustningen och respondentens svar kunde i stora delar inte höras vilket 

omöjliggjorde transkribering. Istället användes de anteckningar som fördes under 

samtalet tillsammans med den kvantitativa delen av intervjun.  

 

3.4 ANALYS AV DATA 
Ljudinspelningarna importerades i ett program för uppspelning med möjlighet att sakta 

ner hastigheten vilket bidrog till att göra transkribering enklare. För att skydda 

identiteten på respondenterna togs också all information som kunde knytas till en lokal 

plats eller individ bort. Svaren kodas utifrån intervju ID tillsammans med frågans ID, 

ändelsen * används för att markera att det varit en följdfråga, [1:2a*] betyder då 

respondent 1, följdfråga på ett svar från fråga 2a. För de frågor som avsåg en kvantitativ 

analys genomfördes ingen transkribering av respondentens svar om inte detta också gav 

svar på sådana frågor som avsåg kvalitativt information. I sådana fall transkriberades 

dessa delar i sin helhet och uppföljningsfrågor ställdes för att utveckla och förtydliga 

svaren. De frågor som omfattades av en kvantitativ analys var 1, 1a-b, 2, 2a-d, 3, 3a, 4, 

4a-b, 5, 5a-b, 6, 6a-b, 7, 7a-b, 8, 9, 9a, 11, 12, 12a, 13, 15–18, 19a, 27–30 samt de 

socioekonomiska frågorna. Det låga urvalet medgav inte ett tillräckligt antal för att 

statistiskt säkerställa resultatet av den kvantitativa analysen. Jämförande grafer och 

regression användes för att undersöka tendenser i urvalet och för att beskriva frekvens 

mellan olika variabler. Programvaran som användes var Microsoft Office 365 ProPlus, 

Excel (version 1808).   

 

Meningsenheter relevanta till studiens syfte och som avsåg en kvalitativ analys 

sammanställdes i varje intervju. De frågor som alltid fanns med direkt eller indirekt under 

intervjun är den information som efterfrågas i fråga 9b-c, 10, 11a & c, 12b-c, 14, 15a, 
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17a, 18a, 19 & 19b, 20 samt fråga 21–23. Meningsenheterna från samtliga intervjuer 

importerades till ett gemensamt dokument. Där genomfördes en vidare analys i 

kondenserade meningar som sedan kodades och kategoriserades. För kategorisering 

användes i ett initialt skede tidigare identifierade teman från annan litteratur som 

identifierats under litteraturstudien. Det är en vanlig metod för att analysera data deduktivt 

(Benaquisto, 2008). Metoden är också värdefull för att senare diskutera resultaten mot 

den existerande litteraturen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, & Towns, 

2017).    

 

För att en meningsenhet skulle tillskrivas en på förhand identifierad kategori behövde den 

ta upp relevant information. För bedömning av skyddsåtgärder och effektivitet behövdes 

således information om en åtgärd (t.ex. sandsäckar, förvaring av saker eller att ha en 

pump) och en hänvisning till den upplevda effekten av sagda åtgärd. Detsamma gällde 

också för självförmåga (t.ex. fysisk kapacitet av egen eller annan närstående) och kostnad 

(t.ex. monetär, tid eller upplevd påverkan på livet) som behövde uppskattas i relation till 

en åtgärd. De meningsenheter som hänvisade till flera kategorier kopierades och tillskrevs 

båda kategorierna. Efter den initiala uppdelningen av på förhand identifierade kategorier 

genomfördes en ny analys inom respektive kategori som presenteras i resultatdelen. 

 

För att analysera respondenternas bedömning av skyddsåtgärder kategoriserades åtgärder 

utifrån om de minskar sannolikheten för en översvämning eller konsekvenserna av en 

översvämning i huset. Åtgärder som minskar sannolikhet omfattar externa strukturella 

förändringar och beredskapsåtgärder som hindrar att vattnet kommer in eller stiger i 

fastigheten. Åtgärder som minskar konsekvenser omfattar därmed interna strukturella 

förändringar och icke-strukturella förändringar som syftar till att minska skada när en 

översvämning sker i fastigheten. Denna ytterligare uppdelning av strukturella åtgärder i 

externa och interna för att sortera åtgärder i sannolikhet- och konsekvensminskande gav 

en bättre representation av respondenternas bedömning av skyddsåtgärder i den aktuella 

studien.  

 

3.5. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
De etiska överväganden som gjorts i samband med studien följer vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för information-, samtycke-, konfidentialitet- och 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna informerades om studien vid två 

tillfällen, i brevet för samtycke till att delta i studien och bli uppringd. Samt under 

intervjuns inledande skede där information gavs om respondentens roll i undersökningen, 

studiens syfte och nytta, vilka metoder som används, huvudman, hur materialet 

behandlas, frivillighet och rätt att närsomhelst avbryta intervjun samt att intervjun 

kommer att spelas in. Därefter inhämtades samtycke från respondenten att delta i studien 

varefter intervjun inleddes. Alla personuppgifter som inhämtades inför och under 

intervjun behandlades konfidentiellt, lagrades och avrapporterades till Karlstad 

universitet enligt de riktlinjer som finns för hantering av personuppgifter och GDPR 

(Karlstad universitet, 2019).  
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4. RESULTAT 
 

Resultatet presenteras i olika kapitel utifrån de på förhand identifierade kategorierna. 

Först presenteras en översiktlig bild av respondenterna som deltog i studien. Därefter 

följer en beskrivning av vad som orsakade översvämningen i de olika husen, hantering 

och skador som uppkom till följd av översvämningen (4.1.). Sedan presenteras hushållens 

genomförda åtgärder (4.2.). Resultaten för respondentens bedömning av hotet (4.3.) och 

bedömning av skyddsåtgärder (4.4.) presenteras innan de ytterligare faktorerna (4.5.) som 

identifierats bidra till individers motivation att utföra skyddsåtgärder  

 

Av totalt 118 utskickade brev returnerades 16 med samtycke till att delta i studien. Av 

dem kunde 11 nås för en intervju. Dessa var bosatta i Gislaved-, Jönköping- och Nässjö 

kommun. Samtliga respondenter ägde sin fastighet och gemensamt var också att det var 

källaren och/eller ett nedsänkt garage som blivit exponerat för översvämning. 

Översvämningarna skedde framförallt 2014 (n=10) förutom en som istället drabbades 

2013. Denna respondenten bodde inte i fastigheten som exponerades vid översvämningen 

som användes som urval för studien utan hade ytterligare en bostadsfastighet i samma 

område som den egna. Även denna intervju bedömdes adekvat att ingå i analysen till följd 

av respondentens engagemang i den andra fastigheten.  

 

Samtliga respondenter var antingen ägare eller delägare till de exponerade hushållen som 

vanligtvis bestod av två individer (n=9) men varierade mellan 2 – 5. Av de intervjuade 

var 9 män och 3 kvinnor då en intervju genomfördes med två representanter från 

hushållet, en av respektive kön. Figur 4a, b & c visar de socioekonomiska karakteristika 

för respondenterna. 

 

 
Figur 4: Fördelning av antal respondenter i respektive kategori: högsta avslutade utbildning (a), inkomst (b) och ålder. 
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4.1. ORSAKER, HANTERING OCH UPPKOMNA SKADOR VID 

ÖVERSVÄMNING 
Enligt respondenterna uppkom översvämningar av framförallt en orsak. Att kapaciteten 

på det kommunala dagvattensystemet (n=4) eller det egna avloppet (n=3) inte var 

tillräcklig för att hantera stora mängder nederbörd. Ytterligare orsaker var att 

dagvattenbrunnarna satts igen av löv, grenar och annat löst material som blockerade 

vattnets tillgång till det kommunala dagvattennätet (n=2). Ytterligare två översvämningar 

orsakades av andra anledningar. Den absolut vanligaste orsaken till översvämning i 

respondenternas fastighet (tabell 1) är att vatten tränger in i källare, genom dörr eller 

garageport och förekom hos alla utom en. I fem fall trängde vatten upp genom golvbrunn. 

Men även fönster, husgrund och luftventil var bidragande orsaker till vatteninträngning i 

flera fastigheter. I nästan hälften av fallen (n=5) kom vattnet också in på ytterligare ett 

eller flera sätt.   

 
Tabell 1: Vattnets väg in i fastigheten (x) hos de olika respondenterna. 

Respondent ID  1 2 5 7 8 10 11 12 14 15 16 Antal 

Genom golvbrunn x 
 

x 
 

x x 
  

x 
  

5 

Genom husgrund 
  

x 
        

1 

Genom källardörr/garageport x x x x x x x x x 
 

x 10 

Genom fönster x 
 

x 
        

2 

Genom luftventil 
         

x 
 

1 

 

I fem fall var respondenten inte hemma vid tillfället för översvämningen och kunde därför 

inte vidta några åtgärder under själva händelsen (tabell 2). För de som var hemma var den 

vanligaste åtgärden att pumpa ut vatten och att flytta lösa föremål som exponerades. En 

orsak till att hushåll inte kunde flytta saker var att det översvämmade utrymmet inte gick 

att nå eftersom vattnet utanför källaren var högre än inne och att ytterligare dörrar inne i 

huset hindrade vattnet från att nå längre in. En annan att vattnet inte stod över golvnivå 

och behovet att flytta saker inte fanns. I två fall gjordes åtgärder för att öka tillgången till 

befintliga avrinningssystem såsom avlopp och gatubrunnar. Utöver dessa var det flera 

som också nämnde ett behov av att hålla rent gatubrunnar för att undvika översvämning.  

     
Tabell 2: Respondenternas respons under översvämningens uppkomst (x). 

Respondent ID 1 2 5 7 8 10 11 12 14 15 16 Antal 

Pumpa / ösa ut vattnet x 
 

x 
 

x 
   

x 
  

4 

Flytta lösa föremål 
    

x x 
  

x 
  

3 

Rensa brunn / avlopp 
   

x 
 

x 
     

2 

Ej hemma 
 

x 
    

x x 
 

x x 5 

  

Tabell 3 visar vart skador uppkom hos respondenterna. Den vanligaste typen av skada 

som uppkom var skador på väggar (n=7) följt av inredning (n=5) och golv (n=4). 

Kategorin annat omfattar t.ex. lösa föremål och byggmateriel som inte passat in i någon 

annan kategori. I de fall som skador inte uppkommit på golv var detta inte i trä.  
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Tabell 3: Uppkomna skador till följd av översvämning (x) hos de olika respondenterna. 

Respondent ID 1 2 5 7 8 10 11 12 14 15 16 Antal 

El x 
          

1 

Golv x 
 

x 
 

x 
  

x 
   

4 

Väggar x 
 

x 
 

x 
 

x x x x 
 

7 

Inredning 
 

x 
     

x x x x 5 

Bil x 
          

1 

Annat x 
  

x 
 

x 
     

3 

 

4.2. GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
Tabell 4 visar antal av åtgärder som respondenterna vidtagit för att förhindra 

översvämning eller skada av översvämning. Merparten av de genomförda åtgärderna är 

gjorda efter den översvämning de drabbades av 2013 och 2014. De undantag som finns 

gäller främst individer som redan tidigare rensat brunnar eller haft länspumpar hemma. 

De strukturella åtgärder som genomförts är alla gjorda efter den aktuella översvämningen. 

Eftersom en respondent kan genomföra flera typer av åtgärder skiljer sig den åtgärd som 

flest respondenter genomfört mot den vanligast förekommande. Den vanligast 

förekommande åtgärden är på avlopp (n=11) och har genomförts av flera respondenter 

(n=6). Det omfattar ”att ha koll” på att avlopp och brunnar i den egna fastigheten och på 

gatan är fria från skräp. I ett fall har också fastighetens avlopp ut till det kommunala 

avloppsnätet bytts ut. Däremot är den åtgärd som flest respondenter genomfört att förvara 

inventarier och möbler på ett sätt för att undvika skador vid översvämning (n=8). Flera 

av respondenterna har också införskaffat pump för att kunna pumpa ut vatten. Interna 

strukturella åtgärder omfattar trösklar som gjutits för att begränsa eller leda om vatten 

som kommer in i källaren men också väggar/panel som tagits bort samt installation av 

vattentåliga golv. Flera av dessa åtgärder har genomförts till följd av uppkomna skador 

som tvingat respondenten till åtgärder och som ofta ersatts av försäkring. Till externa 

strukturella åtgärder räknas uppförande av mur för att skydda fastigheten mot vatten, 

tätning av fasad/fönster, tak över källarnedgång, ny källardörr och höga trösklar vid 

källarentré. Interna- och externa strukturella åtgärder är ungefär lika vanligt 

förekommande och i ungefär lika antal men med en svag övervägning mot åtgärder 

genomförda inne i huset. Kategorierna är dock en förenkling och totalt registrerades 21 

olika typer av åtgärder. Även om flera individer kunde se ett behov av ytterligare åtgärder 

eller identifiera potentiellt möjliga åtgärder var det bara ett hushåll som bestämt sade att 

de skulle utföra ytterligare en åtgärd. 

 
Tabell 4: Antal genomförda åtgärder hos olika respondenter för att förhindra framtida översvämning och undvika skada 

till följd av översvämning. 

Respondent ID 1 2 5 7 8 10 11 12 14 15 16 Antal 

Förvaring 1 1 - 1 - 1 - 1 2 1 1 9 

Intern strukturell 1 - - - 1 - - 2 1 2 1 8 

Extern strukturell - - 1 - - - 1 1 3 1 - 7 

Avlopp 2 - - 2 - 2 1 2 - - 2 11 

Pump 1 - - 1 - - - - 1 - - 3 

Ytterligare - - 1 - - - - - - - - 1 

Antal 5 1 2 4 1 3 2 6 7 4 4 39 
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4.3. BEDÖMNING AV HOTET 
Respondenterna fick ange hur de upplevde sannolikheten att drabbas av en framtida 

översvämning på en skala mellan 1 (mycket osannolik) till 5 (mycket hög sannolikhet) 

(tabell 5). De flesta (n=6) respondenterna upplevde att sannolikheten att drabbas av en 

översvämning i framtiden ökar och motiverade det i samtliga fall med klimatförändringar 

och förändrade väderförhållanden mot mer extrema eller intensiva nederbördstillfällen. 

Dessa hade en spridd uppfattning om vad sannolikheten var, från låg (2) till hög (4), men 

det genomsnittliga svaret låg strax över 3. De som angav att sannolikheten kommer att 

förbli densamma (n=3) upplevde sannolikheten mellan 3 – 5 och uppgav att det berodde 

på att det inte vidtagits några åtgärder för att minska sannolikheten för översvämning. De 

som istället angav att sannolikheten minskar (n=2) angav genomförda åtgärder som orsak, 

i det ena fallet egna åtgärder och i det andra kommunala åtgärder på dagvattensystemet. 

Dessa upplevde också sannolikheten som generellt lägre jämfört med de som upplevde 

att sannolikheten ökar eller förblir densamma i framtiden.  

 
Tabell 5: Respondentens upplevelse av sannolikheten att drabbas av en översvämning i framtiden mellan 1 (mycket 

osannolikt) - 5 (mycket hög sannolikhet). Utveckling beskriver om respondenten upplever att sannolikheten kommer 

att öka i framtiden (↗), förbli densamma (→) eller minska (↘). Orsak beskriver hur respondenten motiverar 

utvecklingen. 

Respondent ID 1 2 5 7 8 10 11 12 14 15 16 

Sannolikhet  5 3 5 3 2 4 2 3 2 2,5 4 

Utveckling (sannolikhet) → ↗ ↗ ↗ ↘ → ↗ → ↘ ↗ ↗ 

Orsak (sannolikhets- 
utveckling) 

In
ge

n
 

åt
gä

rd
 

K
lim

at
 

K
lim

at
 

K
lim

at
 

Å
tg

är
d

 

In
ge
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åt
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at
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ge

n
 

åt
gä

rd
 

Å
tg
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d

 

K
lim

at
 

K
lim

at
 

 

Tabell 6 visar hur respondenterna upplevde konsekvenser av en framtida översvämning 

på en skala från 1 (inga konsekvenser) till 4 (mycket stora konsekvenser). Det vanligaste 

svaret var att konsekvenserna vid en framtida översvämning upplevs vara små (n=7) och 

att de har minskat till följd av genomförda åtgärder (n=4). Andra orsaker var att en 

översvämning inte upplevdes medföra fler konsekvenser än att vatten ansamlas (n=1) 

eller att genomförda åtgärder inte upplevdes minska konsekvenserna (n=1).  

 

De som angav att konsekvenserna skulle vara desamma vid en framtida översvämning 

(n=5) pekade på en avsaknad av genomförda åtgärder för att förhindra vatten från att nå 

fastigheten. Ytterligare en hade inte genomfört några egna åtgärder som upplevdes 

minska konsekvenserna utan förlitade sig på åtgärder som kommunen genomfört för att 

minska sannolikheten. De flesta motiverar dock inte orsaken men hade gemensamt att de 

genomfört åtgärder för att förhindra vatten från att nå huset men inte för att minska skadan 

om vatten skulle komma in.  

 

En respondent upplevde att konsekvenserna skulle bli större vid en framtida 

översvämning trots genomförda åtgärder och pekade då på klimatförändringar som kan 
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innebära större nederbördsmängder. Denna menade utifrån att den fortsatt kontrollerar 

brunnar med jämna mellanrum också känner viss oro för kommande översvämningar. 

Merparten av respondenterna kände dock ingen direkt oro över att drabbas av en 

översvämning, den vanligaste orsaken var att de åtgärder som genomförts hade minskat 

risken. För de som gav utlopp för oro upplevdes den ligga i bakgrunden men också här 

hade den generellt minskat som en följd av genomförda åtgärder. De som uttryckte en 

mer uttalad oro för att drabbas upplevde att ansvaret för att genomföra åtgärder låg helt 

eller delvis utanför deras kontroll.  

 
Tabell 6: Respondenternas upplevelse av förväntade konsekvenser av en potentiell framtida översvämning, hur den 

utvecklats från den översvämning de drabbades av 2013 eller 2014 samt vad som orsakar utvecklingen. Samt om 

respondenten upplever känslor av oro inför att drabbas av en framtida översvämning och orsak till detta.  

Respondent ID 1 2 5 7 8 10 11 12 14 15 16 

Konsekvens 4 2 3 2 2 2 4 2 2 2 4 

Utveckling 
(konsekvens) 

→ → → ↘ → ↘ → ↘ ↘ ↘ ↗ 

Orsak 
(konsekvens-
utveckling) In

ga
 

åt
gä

rd
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- - 

Å
tg
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- 

In
ge

n
 

p
åv

er
ka

n
 

- 

Å
tg

är
d

 

Å
tg

är
d

 

Å
tg

är
d

 

K
lim

at
 

Oro Ja Nej Lite Nej Lite Nej Nej Ja Nej Nej Lite 

Orsak till oro 

K
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Respondenternas upplevelse av sannolikheten att drabbas- och konsekvenserna av en 

potentiell framtida översvämning vägdes samman i en riskmatris över det upplevda hotet 

(figur 5). Den är uppdelad i tre områden som representerar olika upplevelser av hotnivå, 

låg (grön), medel (gul) och hög (röd). Den visar att de flesta uppfattar konsekvenserna 

som antingen små eller mycket stora. De som upplever konsekvenserna som mycket stora 

tenderar också att uppskatta sannolikheten för att drabbas som högre. Oro verkar utifrån 

figuren och tabell 4 & 5 inte samlas kring upplevelsen av risk för översvämning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 
S
a
n
n
o
li

kh
et

 
5  

 
1* 1** 

4  1  1* 

3  3.5**   

2  2.5*  1 

1     

  1 2 3 4 

  Konsekvens 
Figur 5: Respondenternas sammanlagda riskuppfattning utifrån hur de upplevde sannolikhet och konsekvens av 

framtida översvämning. Visar antal respondenter som återfinns i respektive cell. Det är också noterat de som upplever 

oro (**) och lite oro (*) att drabbas av en framtida översvämning.  

De som placerar sig i det gröna området av figur 4 upplever hotet som litet och har 

genomfört egna åtgärder eller upplever att kommunala åtgärder är tillräckliga för att 

skydda dem mot framtida översvämning. Den som upplevde sannolikheten någonstans 

mellan 2 - 3 har också genomfört åtgärder som upplevs vara tillräckliga för att undvika 

framtida översvämning men medger att klimatförändringar kan ändra på detta i framtiden. 

För de ytterligare 5 respondenterna som befinner sig i det gula området är det bara en som 

upplever konsekvenserna som mycket stora medan resten upplever de som små. 

Gemensamt för dessa är att de upplever att översvämningar är relativt frekvent. 

Framförallt beror det på att brunnar täcks med löv och kvistar men att de har genomfört 

åtgärder som skulle minska konsekvenserna om vattnet tar sig in. Undantaget som 

upplever konsekvenserna som mycket höga har tidigare genomfört åtgärder för att skydda 

fastigheten från att få in vatten men inte för att minska skador om vattnet skulle ta sig in.  

 

…det kommer ju aldrig ner något vatten i källaren nu, det skyddar ju. Eller nerför trappan 

och sen så håller vi ju rent för löv, men det gjorde vi ju innan också. Det är ju en hel del träd 

på området men nej, vi har inte märkt några problem sen dess, sen vi satte upp taket [11:6*]. 

 

De tre som upplevde hotet från översvämning som stort hade gemensamt att de åtgärder 

som de vidtagit inte upplevdes tillräckliga eller att de inte har några möjligheter att hindra 

vattnet från att komma in. Om de sedan skulle drabbas av en översvämning upplever de 

inte heller att det fanns möjlighet att begränsa skadorna som uppstår och att det tar väldigt 

långt tid och stor ansträngning att återställa.   

 

Totalt sett, skulle det bli ett sånt skyfall då så kan inte vi göra någonting. För, det står ju 

vatten över hela gården och det står ju 2 decimeter på det lägsta och sen mot hus och överallt, 

man kan inte freda sig någonstans. Jag menar, det läcker genom dörrar, det läcker genom 

fönster. Och, sen är det ju, till slut kom det ju genom golvbrunnen. Det var ju inte det första 

som rann på utan det var, hela gatan blev ju drabbad av detta och det vart ju säkert totalstopp 

överallt. Ja, men det är ju lite rädsla hela tiden [1b:20*].  

 

Desto högre respondenterna uppfattade hotet desto fler olika typer av åtgärder har de 

genomfört. När hotet delas upp i respondentens uppfattning av sannolikhet och 

konsekvens är trenden tydligare för sannolikhet än konsekvens vilket enligt denna studie 
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innebär att sannolikhet har en större inverkan på utförda åtgärder. Det kan bero på att 

konsekvenserna upplevs minska med ökat antal genomförda åtgärder men att 

sannolikheten att det blir översvämning kvarstår för fastigheten även om inte vattnet 

längre kan ta sig in i huset. De som känner en högre oro har också genomfört fler åtgärder 

jämfört med de som inte känner någon oro alls. En respondent som avviker från detta och 

har genomfört flest åtgärder känner ingen oro alls. Desto fler åtgärder som genomförts 

desto högre uppger också respondenten att den upplever effekten av skyddsåtgärder.  

 

4.4. BEDÖMNING AV SKYDDSÅTGÄRDER 
De respondenter som bedömde hotet lågt tenderar att värdera skyddsåtgärder högre men 

skillnaderna mellan respondenterna är små. Sett till antalet utförda åtgärder visar sig 

bedömning av skyddsåtgärder ha en större betydelse. Desto högre skyddsåtgärder 

värderas desto fler åtgärder och större variation av olika åtgärder har respondenten 

genomfört. När åtgärder för att minska sannolikhet värderades högt så hade respondenten 

också genomfört fler strukturella- och beredskapsåtgärder. Medan de respondenter som 

värderade åtgärder för att minska konsekvenser av en översvämning högt istället 

genomfört fler interna strukturella åtgärder och förändrat förvaring samtidigt som antalet 

beredskapsåtgärder minskade. 

 

Tabell 7 visar en sammanvägd bild av hur respondenterna värderade olika faktorer för 

skyddsåtgärder tillsammans med deras bedömning av hotet och antalet utförda 

skyddsåtgärder. När effektivitet-, respondentens upplevda självförmåga att utföra-, eller 

kostnad (monetärt, tid eller känslomässig) för en åtgärd nämnts har detta kategoriserats 

som hög eller låg värdering. Sammanvägningen gjordes sedan på en 5-gradig skala, låg, 

medel-låg, medel, medel-hög och hög värdering. För de respondenter som upplevde 

effektiviteten som låg för båda åtgärdstyperna har sammanvägningen gett ett totalt lågt 

värde. Om den istället angavs som hög i båda fallen gavs ett högt värde. Om en åtgärd 

ansågs ha en låg effektivitet medan den andra ansågs ha hög effektivitet gavs värdet medel 

som sen justerades till medel-lågt eller medel-högt utifrån hur respondenten uppfattat 

självförmåga och kostnader för respektive åtgärd.  

 
Tabell 7: Respondentens bedömning av hotet utifrån upplevelse av sannolikhet och konsekvens av en framtida 

översvämning. Bedömning av olika skyddsåtgärders effektivitet, respondentens självförmåga- och kostnad för att utföra 

dem som vägs samman till en värdering av skyddsåtgärder. Varefter respondentens genomförda åtgärder visas. 

 
 

Respondent ID 1 2 5 7 8 10 11 12 14 15 16

Sannolikhet 5 3 5 3 2 4 2 3 2 2,5 4

Konsekvens 4 2 3 2 2 2 4 2 2 2 4

Oro Ja Nej Lite Nej Lite Nej Nej Ja Nej Nej Lite

Hot 3 2 3 2 1 2 2 2 1 1.5 3

Effektivitet Låg Låg Hög Hög Låg Hög Hög Hög Hög Hög Hög

Självförmåga Hög Låg Hög Hög - Hög Hög Hög Hög Hög Hög

Kostnad Låg Hög Låg Låg - Låg Låg Låg Låg Låg Låg

Effektivitet Låg Hög - Hög Låg Hög Låg Hög Hög Hög Hög

Självförmåga Hög Hög - Hög - Hög Hög Hög Hög Hög Hög

Kostnad Låg Låg - Låg - Låg Hög Hög Låg Låg Låg

Sammanvägning Skyddsåtgärder Medel-låg Medel . Hög Låg Hög Medel Medel-hög Hög Hög Hög

Icke-strukturell 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1

Intern strukturell 1 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1

Extern strukturell 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 0

Beredskap 3 0 0 3 0 2 1 2 1 0 1

Totalt 5 1 1 4 1 3 2 6 7 4 4

Variation 3 1 1 2 1 2 2 3 3 2 3

Åtgärd 

(sannolikhet)

Åtgärd 

(konsekvsens) 

Genomförda 

åtgärder
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4.4.1. EFFEKTIVITET 

Vad som upplevs som en effektiv åtgärd för att hantera översvämning varierar kraftigt 

mellan respondenterna och är framförallt beroende av den kontext i vilken den upplevda 

översvämningen uppstått. De åtgärder som oftast kommer på tal för att förhindra 

översvämning är sådana som medför ökad transport av vatten från fastigheten eller 

intilliggande områden (n=7). I två fall syftar det på egna åtgärder såsom att installera 

backventil eller fler brunnar i källarplanet och i ytterligare tre syftar det på åtgärder för 

att hålla rent i befintliga rör och brunnar. Flera respondenter identifierade också 

dagvattensystemet som orsak till översvämningen och menade att de effektivaste 

åtgärderna var de som kommunen vidtagit. Alternativt att själv ha koll på gatans 

dagvattenbrunnar samt kommunala åtgärder på dagvattnet som ej utförts.  

 

Egentligen så är det ju att hålla rent på gatan utanför från löv som kan täppa till 

rännstensbrunnarna då och sen garagenerfarten. Det är det som gäller och det blir ju väldigt 

mycket löv och skräp [7:10].  

 

Utöver åtgärder på avlopp var också åtgärder för att förhindra vattnets åtkomst till 

fastigheten eller delar av fastigheten vanliga (n=4). Därutöver nämndes också att pumpa 

ut vatten, att bygga tak, avsiktsenlig förvaring och vattensäkra golv som effektiva 

åtgärder.  

 

Upplevelser av olika åtgärders effektivitet skiljer sig mellan respondenterna och upplevd 

hotnivå. Av de tre som upplevde en låg hotnivå hade två genomfört egna åtgärder som 

upplevdes vara effektiva för att minimera översvämningsrisk. En av dessa upplever 

tillsammans med den tredje individen i hotgruppen att åtgärder som kommunen 

genomfört på dagvattensystemet varit effektiva och som för den senare inneburit att denna 

inte känner ett behov att utföra egna åtgärder och inte heller ser några åtgärder som 

effektiva. Vad det bekom självförmåga så varierade den. Om respondenten upplevde att 

den kunde genomföra en åtgärd har den gjort så utan att hindras av personlig oförmåga 

och hade i sådana fall istället anlitat externa resurser. När respondenten beskriver de 

åtgärder som genomförts upplevs de inte som ekonomiskt kostsamma, och om de upplevs 

ta tid i anspråk ses detta inte som ett hinder för att utföra åtgärder.  

 

För de respondenter som upplevde hotnivån som medel återfanns två interna 

grupperingar. En som kännetecknas av att de förvarade saker i källaren på ett sätt som 

skulle undvika att de skadades samtidigt som de hade koll på sina egna och gatans brunnar 

så att dessa inte skulle täppas igen. De upplevde att de har optimerat sina möjligheter och 

såg inga fler potentiella åtgärder. En av dessa upplevde dock inte översvämning som ett 

problem. Även om denna såg möjliga åtgärder för att förhindra vatten från att komma in 

i källaren upplevdes dessa som alldeles för omfattande för att genomföra.  

 

Ja, alltså går att göra gör det säkert men alltså jag kan, har ingen större lust att gräva upp här 

runt hela huset och lägga nytt avlopp och sådär då // det är inte så lätt att göra så mycket där 

egentligen, det finns ett avlopp och det räcker ju helt enkelt inte till och då hjälper det ju inte 

att sätta ner mer avloppsbrunnar för det blir ju fortfarande samma mängd vatten som ska tas 

om hand [10:9b*].  

 

Den andra gruppen bestod av de som genomfört en strukturell förändring utanför huset 

för att förhindra vatten från att komma in. I båda fallen upplevdes dessa som mycket 
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effektiva. I det ena fallet syftade det till ett tak över källarnedgången så att sannolikheten 

minskat vilket varken upplevdes som kostsamt eller svårt att genomföra. Men att förvara 

saker på ett annat sätt eller att införskaffa pumpar och liknande sågs inte som möjligt och 

den upplevde sin förmåga som begränsad.  

 

Skulle det komma ett riktigt skyfall så det vräker ner, nej vad kan vi göra [11:20*]. 

 

Den andra respondenten upplevde sig ha stora möjligheter att genomföra åtgärder och 

hade också genomfört flera åtgärder för att förhindra vatten och framförallt löv och grenar 

från att nå källarnedgången. Flera åtgärder hade också genomförts för att förhindra 

konsekvenser av en översvämning i källaren. Men respondenten upplevde samtidigt att 

problemet delvis berodde på kommunens dagvattenhantering och ville inte genomföra 

åtgärder som begränsar tillgången till källaren alltför mycket. 

 

I min egen fastighet kan jag ju göra precis vad jag vill så där har jag ju stora möjligheter att 

ändra saker och ting. Om jag skulle vilja kan jag ju fylla igen hela den här gropen så det inte 

är någon grop ute i den garageinfarten över huvud taget. Jag förlorar ju en ingång till källaren 

vilket är lite irriterande i så fall men skulle det behövas så är det inte svårare än att man anlitar 

ett företag som, ja, täpper igen hela skiten [12:20].    

 

I den grupp som uppfattade hotnivån som hög fanns en mer komplex bild av hur 

respondenterna upplevde möjligheterna till att utföra åtgärder för att skydda sig mot 

översvämning. Generellt upplevdes skyfall generera för mycket vatten för att den enskilda 

skulle kunna hantera det. En respondent hade genomfört flera åtgärder inne i huset för att 

minska effekterna av en översvämning men upplevde att alla typer av åtgärder för att 

hindra vattnets framfart är effektlösa även om de uppfattade sin egen förmåga som hög.  

 

Totalt sett, skulle det bli ett sånt skyfall då så kan inte vi göra någonting. För, det står ju 

vatten över hela gården och det står ju 2 decimeter på det lägsta och sen mot hus och överallt, 

man kan inte freda sig någonstans. Jag menar, det läcker genom dörrar, det läcker genom 

fönster. Och, sen är det ju, till slut kom det ju genom golvbrunnen [1b:20*]. 

 

De två andra respondenterna i denna grupp upplever däremot att de hade möjlighet att 

hindra vattnet från att komma in i fastigheten men att dessa inte är tillräckliga. De såg 

också flera ytterligare möjligheter som de upplevde som mycket effektiva med möjlighet 

att helt hindra vattnet från att ta sig in men hade inte utfört dessa, ofta på grund av att de 

inte tidigare reflekterat över möjligheten.  

 

Ja, att lägga sandsäckar utanför ytterdörren ner till [källaren], så att det blir omöjligt att rinna 

in den vägen. Det är ju det, för det är ju det enda stället om det inte kommer ifrån taket, som 

det kan rinna in, så är det där. Och, man kan ju inte täppa för, vad heter den, brunnen, den 

måste ju ändå öppnas för man ska se till att den funkar. Och, stiger det upp från gatan, ja då 

kan jag inte göra mycket annat än att vara hemma och ösa. Men däremot att man kanske kan 

täta så att det inte, så det får svårt i alla fall att rinna in. Ja, det är det enda som finns att göra 

i det här läget. Jo, man kan ju absolut göra en grej till. Sätta tak över källartrappan. Sätter 

man tak däröver så leder man ju bort vattnet, det uppifrån kommande vattnet. Så det skulle 

man ju kunna [16:20]. 

 

Gemensamt för dessa är också att beredskapsåtgärder såsom att använda pumpar sågs 

som en möjlighet men att dessa då skulle användas i ett mer akut skede när 
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översvämningen redan är ett faktum och därför bara delvis hindrar konsekvenserna av en 

översvämning.  

  

4.4.2. KOSTNAD 

De ekonomiska kostnader som respondenterna upplevde skiljde sig framförallt mellan 

strukturella åtgärder som att bygga en mur, att gjuta trösklar eller bygga tak över en 

källarnedgång och andra icke-strukturella- eller beredskapsåtgärder. Strukturella åtgärder 

upplevdes innebära en ekonomiskt större kostnad men som i flera fall kunde minskas 

genom att respondenten själv utförde åtgärden. Men även de som inte själva utfört några 

åtgärder upplevde de ekonomiska kostnaderna som låga för de åtgärder som redan 

genomförts. Det var också flera som passade på att byta från ett mindre vattentåligt golv 

till t.ex. klinkers eller ett upphöjt trägolv i samband med återställning från översvämning 

då även en större del av kostnaderna kunde buffras av försäkringsersättningen. Det var 

istället de åtgärder som inte genomförts som i vissa fall upplevdes kostsamma och 

motiverades med att flera kostnader var höga, monetärt såväl som omständligt och att 

nyttan av dessa inte uppvägde kostnaden.  

 

… Försäkringsbolaget stod ju för allting som behövde fixas. Det byttes ut dörr där nere, en 

helt ny dörr som de stod för, väggen som byggdes upp på nytt i och med att den behövde 

rivas ner då i och med att den var blöt... Sågade upp en 40 cm längst ner på väggen och bytte 

ut den och därvid byggde vi också en klack då, extra. Sen var det ju det kosmetiska, golvet, 

som vi valde att uppgradera själva till lite snyggare grejer bara. Men försäkringsbolaget stod 

för allting som vi begärde [12:9e]. 

 

Att åtgärder gav ett mervärde togs också upp vid flera tillfällen. I positiva ordalag som 

att en ny dörr är säkrare och att åtgärder kan vara ett roligt projekt att genomföra. Men 

även i negativa ordalag som alltför omfattande, besvärliga eller att de inte var estetiskt 

tilltalande och skulle ta upp alldeles för mycket plats.  

 

Det är ju som sagt var, ska man göra något så är det ju jätteingrepp…. Så det är väl inga 

planer på det direkt [10:20]. 

 

Utöver omfattning var också tillgänglighet något som togs upp vid flera tillfällen och som 

uppskattades olika. Eftersom en vanlig orsak till översvämning var att vatten kommit in 

genom en garagenerfart kom åtgärder som mur, igenfyllning och liknande åtgärder ofta 

på tal. Hinder för att utföra sådana åtgärder var i dessa fall alltid att tillgängligheten 

begränsades. Men vad tillgänglighet var varierade mellan att bilen skulle vara möjlig att 

köras ner till att det skulle vara möjligt att gå ner.  

 

Ja, det är ju om vi säger två meter och en halv meter djupt. Och då skulle man ju bygga upp 

en mur som vore två och en halv meter, minst. Det vore om du förstår, man begränsar att, 

den nerfarten till garaget skulle stängas och då kan ju inte vatten rinna ner i garaget men då 

kan man heller inte köra ner en bil. Ja, skulle man göra lite högre kunde man ju bygga en 

trappa ner då, men det skulle ju försvåra tillgängligheten till utrymmet [2:20*].   

 

När respondenterna uppskattar tiden det skulle ta att genomföra åtgärder upplevs den 

generellt som låg, både i de fall där åtgärder har utförts och när potentiella åtgärder 

diskuteras. I flera fall beskrivs åtgärder ha övergått i en rutin, framförallt vad gäller 

respondenters brunnar både på den egna fastigheten såväl som i grannskapet där de 

återkommande kontrollerar och håller undan löv och kvistar.  
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Nja, då var jag väldigt engagerad efter jag hade haft den där översvämningen och innan jag 

tog tag i det, sen har jag ju lagt… Nej, nu tycker jag inte, för nu har jag inte tagit något aktivt 

beslut. Det löper på, jag går och kollar lite med jämna mellanrum, nej nu tycker jag inte att 

det har varit något särskilt [16:21c].  

 

4.4.3. SJÄLVFÖRMÅGA 

De flesta åtgärder som nämndes i samband med självförmåga att utför dem var sådana 

som redan utförts eller sådana som respondenten såg som möjliga att utföra. 

Respondenterna upplevde generellt sin förmåga att själv utföra åtgärder som hög men 

begränsades istället av att de inte visste vad de kunde göra eller att de inte upplevde ett 

problem som låg inom deras kontroll och därför inte heller reflekterade över potentiella 

åtgärder.    

 

Ja, men det är väl lite som jag sa, alla de åtgärderna de har ju, det finns ju alla möjligheter att 

göra sådant. Och det har jag ju gjort i alla fall. Det finns ju mycket möjligheter om man vet 

om det [14:20].  

 

4.5. FAKTORER SOM PÅVERKAR 

ÖVERSVÄMMNINGSSKYDDANDE BETEENDE 
De ytterligare faktorer som enligt tidigare studier visat sig betydande för att avgöra en 

individs motivation att utföra skyddsåtgärder gentemot översvämning i sitt hus uppvisar 

varierande betydelse i den aktuella studien (tabell 8).  

 
Tabell 8: Respondentens värdering av hot och skyddsåtgärder samt utförda åtgärder från tidigare figur tillsammans med 

områdesåtgärder, ansvar, informations, inkomst och ålder som också visat sig påverka individens motivation att utföra 

skyddsåtgärder.   

 
 

4.5.1. FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLETS ÖVERSVÄMNINGSPREVENTION 

Figur 6 visar att de flesta upplever att åtgärder i grannskapet av t.ex. grannar eller 

kommunen skulle kunna minska översvämningsrisk för respondentens egna fastighet 

(n=9). Av dessa är det 6 stycken som vet med sig att det har genomförts åtgärder för att 

minska översvämningsrisken i området varav 5 har genomförts av kommun på dagvattnet 

och en som respondent själv har utfört för att öka avrinning. De som inte upplever att 

Respondent ID 1 2 5 7 8 10 11 12 14 15 16

Sannolikhet 5 3 5 3 2 4 2 3 2 2,5 4

Konsekvens 4 2 3 2 2 2 4 2 2 2 4

Oro Ja Nej Lite Nej Lite Nej Nej Ja Nej Nej Lite

Hot 3 2 3 2 1 2 2 2 1 1.5 3

Effektivitet Låg Låg Hög Hög Låg Hög Hög Hög Hög Hög Hög

Självförmåga Hög Låg Hög Hög - Hög Hög Hög Hög Hög Hög

Kostnad Låg Hög Låg Låg - Låg Låg Låg Låg Låg Låg

Effektivitet Låg Hög - Hög Låg Hög Låg Hög Hög Hög Hög

Självförmåga Hög Hög - Hög - Hög Hög Hög Hög Hög Hög

Kostnad Låg Låg - Låg - Låg Hög Hög Låg Låg Låg

Sammanvägning Skyddsåtgärder Medel-låg Medel . Hög Låg Hög Medel Medel-hög Hög Hög Hög

Icke-strukturell 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1

Intern strukturell 1 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1

Extern strukturell 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 0

Beredskap 3 0 0 3 0 2 1 2 1 0 1

Totalt 5 1 1 4 1 3 2 6 7 4 4

Variation 3 1 1 2 1 2 2 3 3 2 3

Områdesåtgärder Nej/Vet ej Nej/Vet ej Ja Ja Ja Nej/Vet ej Ja Nej/Vet ej Ja Nej/Vet ej Ja

Huvudansvar Annan Eget Annan Gemensamt Annan Eget Gemensamt Annan Annan Eget Annan

Information risk Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja

Information 

åtgärd
Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja

Inkomst (*1000) 51-60 000 31-40 000 41 - 50 000 51-60 000 21-30 000 31-40 000 21-30 000 31-40 000 61-70 000 71-80 000 31 - 40 000

Ålder 43.5 69 50 74 81 53 75 40 48 69 72

Åtgärd 

(sannolikhet)

Åtgärd 

(konsekvsens) 

Genomförda 

åtgärder
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sådana åtgärder skulle påverka översvämningsrisk för den egna fastigheten (n=2) 

upplever inte översvämningsproblemetik som ett problem i området alternativt att 

fastighetens topografiska förutsättningar inte medger påverkan från omgivande åtgärder.  

 

 

 
Figur 6: Antal genomförda åtgärder i respondenternas närområde tillsammans med respondenternas upplevelse om 

åtgärder i deras närområde har potential för att minska översvämningsrisk för dem.  

När det kommer till vem som har ansvar för att genomföra åtgärder mot översvämning 

varierade åsikterna (figur 7). De flesta (n=6) menade att det är någon annan än de själva, 

främst kommunen, som har det huvudsakliga ansvaret för att minska risken för 

översvämning för respondenten. Det skiljde sig mellan respondenterna hur detta tog sig 

uttryck och det fanns de som upplevde att de hade ett ansvar men inte visste vad som 

kunde göras och de som upplevde att de redan tagit sin del av ansvaret och att resten var 

kommunens.  

 

Nu ligger vi ju så pass så vi har, ja, att det finns ett visst ansvar men jag vet inte vad man 

skulle göra för att göra ett bättre ansvar. Jag hittar inget ord för det [8:14]. 

 

Två ansåg att det var ett gemensamt ansvar och syftade då på att de själva hade ett ansvar 

för att hålla rent brunnar och att genomföra åtgärder på den egna tomten. Men att 

kommunen behövde se till att det kommunala dagvattennätet var fritt och utan hinder. Tre 

respondenter menade också att ansvaret huvudsakligen låg på individen själv. 

Gemensamt för dessa var att konsekvenserna av en framtida översvämning upplevdes 

som små, att åtgärder minskat risken eller att översvämningar sällan inträffade.  
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Figur 7: Respondenternas uppfattning om vem som har huvudansvaret för att hantera den översvämningsproblematik 

som respondenten exponeras för.  

 

Vid skyfall problematiserades ansvarsbilden och när respondenterna tillfrågades om hur 

kraftiga regn som det kommunala dagvattensystemet skulle kunna hantera gavs vid flera 

tillfällen en bild av att systemet ska kunna hantera nederbörd utifrån lokala topografiska 

förutsättningar men att det inte kan dimensioneras för extrema nederbördstillfällen.   

 

De ska ha en stor kapacitet, det anser jag ju. Eftersom, och speciellt där jag bor, eftersom jag 

ju har hela gatans vatten som ska försvinna här utanför. Så den måste ha stor kapacitet, för 

jag ligger längst ner och har två vägar som lutar neråt. Men däremot min egen brunn. Att den 

ska ha ett fungerande rör ut. Det antar jag att det ligger på mig och det har jag åtgärdat. Men 

det får ju inte stöta upp den vägen ifrån, förstår du vad jag menar. Det kan ju inte jag göra 

mycket åt, det måste ju vara de andra [kommunen] [16:14*]. 

 

Respondenter som kände till att det genomförts åtgärder i sitt område av annan än dem 

själva värderade också egna skyddsåtgärder högre men hade inte genomfört fler egna 

åtgärder (tabell 8). Respondenter i denna gruppen upplevde också att huvudansvaret för 

att genomföra åtgärder för att minska risken för översvämning hos egen låg på någon 

annan än dem själva.   

 

4.5.2. INFORMATION 

Den vanligaste typen av informationskälla var att respondenten själv sökt information och 

det var vanligare att informationen handlade om åtgärder för att undvika skada istället för 

risk att drabbas (tabell 9).  

 
Tabell 9: Respondenter som uppgett att de fått eller själva sökt information om risk eller åtgärder kopplat till 

översvämning (x). 

Respondent ID 1 2 5 7 8 10 11 12 14 15 16 Antal 

Risk     x       x   x   x 4 

Åtgärd x   x x x   x       x 6 

 

Det finns också ett svagt positivt samband där respondenter som fått mer information 

också uppskattade sin egen kunskap om översvämning högre. Flera respondenter (n=2) 

identifierade också behovet av att få information som viktigt för att veta vad som kan 

göras för att undvika skada vid översvämning. Men ännu vanligare var att respondenten 

beskrev en avsaknad av kunskap om vilka åtgärder som var möjliga (n=4) eller att alla 

möjligheter redan var utnyttjade (n=1). 
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Jag tror inte det går att göra något speciellt mer som jag kan se [10:9b].  

 

Ja, det är klart att allt beror ju på hur mycket vatten som kommer in. För att, kommer det in 

skulle jag säga flera decimeter vatten, då är det ju inte det lättaste att skydda möblerna ändå. 

Då tror jag det är för mycket. Nej, då tror jag det blir svårt [16:21c].  

 

Information verkar inte påverka individer att utföra fler åtgärder. Vare sig de individer 

som tagit del av information om risken för översvämning, om åtgärder, eller en 

kombination av dessa har genomfört fler åtgärder än de som inte har tagit del av 

information om risk eller åtgärder. Information verkar inte heller påverkat variationen av 

genomförda åtgärder hos respondenterna.  

  

4.5.3. SOCIALT KONTAKTNÄT  

Det var bara en som svarade ja på frågan om respondenten har bekanta, arbetskamrater 

eller grannar som genomfört åtgärder med syfte att minska risken för översvämning i sin 

fastighet. Denna hade en granne som genomfört en åtgärd medan de flesta svarade 

antingen nej (n=3) eller att de inte visste (n=7). Det låga antalet medger ingen vidare 

analys och kan bero på ett litet urval eller avsaknad av betydelse för att förklara 

översvämningsskydd i Sverige.  

 

4.5.4. SOCIOEKONOMISKA FAKTORER 

Sett till de socioekonomiska faktorerna hade respondenter i en högre inkomstklass utfört 

fler åtgärder än de i en lägre inkomstklass. Det är tydligare sett till externa- och interna 

strukturella- och icke-strukturella (förvarings) åtgärder än för beredskapsåtgärder, men 

som likväl uppvisade ökad förekomst i hushåll med högre inkomst. Respondenter i en 

högre inkomstklass värderade också skyddsåtgärder högre än de i de lägre 

inkomstklasserna. Ålder visar ett motsatt samband, där minskar antalet utförda åtgärder 

med ålder och trenden är densamma för alla typer av åtgärder. Med högre ålder värderades 

också skyddsåtgärder lägre.   

 

5. DISKUSSION 
 

5.1. RESULTATDISKUSSION  
Syftet med den aktuella studien var att undersöka orsaker, hantering och skador som 

uppkommer under en översvämning samt hur olika faktorer påverkar hushållen 

motivation att utföra skyddsåtgärder mot översvämning. Resultaten stödjer i flera fall 

tidigare studier men ger också nya insikter och problematiserar hur vissa faktorer 

påverkar individens motivation att utföra översvämningsskyddande åtgärder.   

 

Resultaten visar att en del orsaker är vanligare än andra för att förklara varför vissa 

fastigheter exponeras för översvämning och som i den aktuella studien är kopplade till 

fastigheter med källare. Gemensamt är att de har ett utrymme i direkt anslutning till huset 

som är under den omgivande marknivån och där vatten kan ansamlas. Utrymmet utgörs 

antingen av en källartrappa på utsidan fastigheten, en nerfart till ett garage under 

marknivå eller en kombination av dessa båda. Gemensamt för merparten av de 

exponerade fastigheterna är att de identifierat kommunalt VA-system som bidragande till 

översvämningen, antingen genom att brunnar täppts igen alternativt att det inte haft 
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tillräcklig kapacitet för att transportera iväg vattnet. Det i sin tur innebär att samtliga 

fastigheter i den aktuella studien också ligger i områden med kommunala 

dagvattensystem där vattnet transporteras under jord och inte i öppna diken. Det kan bero 

på att färre lantegendomar drabbas av översvämning eller att det finns förhållandevis få 

lantegendomar jämfört med villor. Flera av respondenterna angav att de inte var hemma 

under översvämningens uppkomst vilket hindrade dem från att genomföra direkta 

åtgärder under händelsen och indikerar därmed ett behov av åtgärder som kan skydda 

fastigheten mot översvämningar utan mänsklig närvaro. Det var också några respondenter 

som var hemma men inte hade möjlighet att genomföra åtgärder för att hindra skada 

eftersom de inte kunde nå det översvämmade området och begränsades till att försöka få 

undan vattnet utanför huset för att medge tillträde.  

 

Tidigare studier (bl.a. Dittrich m.fl., 2016) har visat att värdera hotet högt har haft en 

positiv påverkan på individens motivation att utföra åtgärder men förutsätter också att 

skyddsåtgärder värderas högt (Grothmann & Reusswig, 2006). Resultaten stödjer detta 

men eftersom respondenterna redan genomfört åtgärder upplevde de hotet som lågt vid 

tiden för studien. Eftersom respondenterna angav ifall de upplevde att sannolikhet 

respektive konsekvens ökat, minskat eller var oförändrad och motiverat sitt svar gick det 

också att se att genomförda åtgärder minskat upplevelsen av hotet och att dessa individer 

därmed också värderat skyddsåtgärder högt. Att åtgärder genomförts innan studien men 

efter översvämningen skulle kunna förklara varför tidigare studier funnit att bedömning 

av skyddsåtgärder är viktigare än bedömning av hotet för att förklara en individs 

motivation att utföra åtgärder. Eftersom en individ som uppfattar hotet som lågt antingen 

inte sett risken eller som också Bubeck m.fl. (2013) menar, att individen har upplevt ett 

hot och genomfört åtgärder varför den inte längre upplever hotet som stort. Det hade 

därför varit intressant att undersöka hur individer som genomfört skyddsåtgärder men 

värderar dessa lågt enligt PMT ändå motiverats till dess utförande. Det motsatta, om 

skyddsåtgärder istället värderas lågt samtidigt som hotet bedöms högt har enligt PMT 

istället en negativ påverkan på motivationen att utföra åtgärder (Grothmann & Reusswig, 

2006). Även det stöds av den aktuella studien men individer som upplevde hotet som högt 

påverkades också av andra faktorer, bl.a. upplevt ansvar, brist på kunskap och tid som 

hindrade dem att genomföra åtgärder.   

 

När upplevelsen av hot delas upp i sannolikhet och konsekvens har tidigare studier visat 

att konsekvens verkar ha en större betydelse för motivationen att utföra skyddsåtgärder 

(Bubeck m.fl., 2013). I kontrast till detta visar resultaten att högre upplevd sannolikhet i 

större utsträckning förklarar antalet genomförda åtgärder. Det kan bero på att 

respondenterna i huvudsak angav konsekvenser som små eller stora och det relativt få 

antalet respondenter i studien. Men det kan också bero på hur de motiverade orsaken till 

att sannolikhet eller konsekvenser upplevdes öka, minska eller förbli desamma i 

framtiden. Sannolikhet upplevdes i huvudsak öka i framtiden till följd av ökad nederbörd 

och skyfall. Eftersom flera respondenter även tog ett ansvar för att hålla rent kommunala 

brunnar samtidigt som de upplevde att nederbörd och skyfall kommer att öka kan upplevd 

sannolikhet vara kopplad till ett större område i individens närhet. Jämfört med 

konsekvenser som istället kopplades till skador inne i huset, således till ett annat område 

och med större möjlighet att påverka.  
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Resultaten visade att de förväntade konsekvenserna av en potentiell framtida 

översvämning antingen var desamma som den de redan drabbats av på grund av avsaknad 

av genomförda åtgärder, eller att de skulle vara mindre till följd av genomförda åtgärder. 

Det skiljer sig delvis mot tidigare studier (se Grahn & Jaldell, 2019) som funnit att 

monetära konsekvenserna av framtida översvämningar uppskattas bli större än tidigare. 

Andra studier har visat att individer som inte drabbats av en översvämning har svårt att 

uppskatta konsekvenserna och ofta överskattar fysiska skador medan de har svårt att 

uppskatta negativa känslomässiga konsekvenser, som istället skattas väldigt högt av de 

som drabbats (Siegrist & Gutscher, 2008). Men både den aktuella studien och Grahn & 

Jaldell (2019) har undersökt de som tidigare drabbats av en översvämning. I ett fall angavs 

de förväntade konsekvenserna som potentiellt högre i den aktuella studien och 

motiverades då av klimatförändringar. Det är intressant eftersom tidigare studier 

identifierat hushåll med mer omfattande erfarenhet av översvämning i behov av 

information om att framtida översvämningar inte nödvändigtvis kommer att efterlikna de 

som skett (Fox-Rogers m.fl., 2016).  

 

Individens känsla av oro eller rädsla för översvämning har i tidigare studier visat sig ha 

en positiv påverkan för motivationen att utföra åtgärder, framförallt för individer med 

tidigare erfarenhet av översvämning (Siegrist & Gutscher, 2008). Den aktuella studien 

visar att negativa känslor kopplade till översvämningar kan minska när en individ 

genomför skyddsåtgärder. Men de som gav uttryck för stor oro upplevde istället en 

oförmåga att påverka risken för översvämning och att ansvaret för hanteringen låg på 

någon annan en dem själva. Det kan bero på att risker som väcker alltför starka känslor 

kan få individer att uppleva en oförmåga att påverka den och istället inte göra någonting 

(Breakwell, 2014).  

 

De individer som värderade skyddsåtgärder högt hade också genomfört fler 

skyddsåtgärder vilket också tidigare studier visat (Grothmann & Reusswig, 2006; Poussin 

m.fl., 2014). När åtgärderna som genomförts delades upp i de som minskar konsekvenser 

av en översvämning och de åtgärder som minskar sannolikheten framkom också att 

respondenterna gjorde skillnad på dessa. De som värderade åtgärder för att minska 

konsekvenserna av en översvämning högre hade också genomfört fler åtgärder för att 

minska konsekvenser och detsamma för de som värderade åtgärder för att minska 

sannolikheten att drabbas som högt.  

 

Uppdelning av bedömning av skyddsåtgärder i effektivitet, självförmåga och kostnad ger 

en tydligare bild. I likhet med tidigare studier var den upplevda effektiviteten en viktig 

del för att respondenten skulle utföra en åtgärd (Lindell & Perry, 2000). Vad som 

upplevdes som effektivt varierade dock mellan respondenterna och förklarades främst av 

hur vattnet kommit in i huset och den upplevda kostnaden av olika åtgärder. Åtgärder 

som hade en liten inverkan på respondentens liv upplevdes ha en mindre kostnad. Den 

ökade däremot när åtgärder omfattade förändringar där individen var tvungen att anpassa 

sitt sätt att leva. Tidigare studier har visat att inverkan från kostnad på individens 

motivation varierar (bl.a. Bubeck m.fl., 2012, 2013; Poussin m.fl., 2014) och framförallt 

strukturella åtgärder upplevs som mer kostsamma. Ofta undersöks en monetär kostnad 

men i den aktuella studien har detta bara delvis förklarat hinder för att utföra åtgärder. 

Istället är det ofta tillgänglighet och funktionalitet i respondentens övriga liv som också 

avgjort om en åtgärd upplevdes som alltför kostsam att genomföra. Orsaken till att 
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respondenten exponerats för översvämning var i samtliga fall att vatten kommit in genom 

en nerfart eller trappa till garage eller källare. Åtgärder för att förhindra vatten att ta sig 

in den vägen kunde då upplevas som alltför kostsamma och utgöra för stor påverkan på 

individens dagliga liv. Åtgärden upplevdes därmed kosta mer än vad de positiva 

fördelarna av att hålla vatten ute förde med sig. För de åtgärder som redan genomförts 

upplevdes kostnaderna som små. Flera åtgärder genomfördes som ett resultat av 

uppkomna skador på golv, väggar eller liknande och ledde till förändring med syfte att 

tåla en framtida översvämning bättre. Självförmåga bedömdes generellt som hög av alla 

respondenter men resultatet kan bero på att bedömning av självförmåga sällan gjordes för 

åtgärder som inte ansågs effektiva. Utöver de begränsningar som nämnts ovan är 

ytterligare en som kom på tal vid flertalet tillfällen avsaknad av kunskap om vilka 

ytterligare skyddsåtgärder som skulle kunna genomföras.  

 

Ungefär hälften av respondenterna hade varken sökt själv eller på annat sätt tilldelats 

information om vare sig risk för- eller åtgärder mot översvämning. De som tagit del av 

information hade ofta själva sökt efter åtgärder mot översvämning. Men det fanns ingen 

tendens mellan de som tagit del av information och antalet utförda åtgärder hos 

respondenterna. Däremot hade respondenter som tagit del av mer information uppskattat 

sina egna kunskaper om översvämningsåtgärder som högre. Mer information behöver 

därför inte resultera i ytterligare åtgärder även om den upplevs öka individens kunskap. 

Däremot skulle sådan kunskap kunna bidra till att en individ är bättre förberedd till 

handling vid en potentiell framtida översvämning och hanterar den bättre än en individ 

som inte tagit emot någon info. Det var dock flera som uttryckte att de inte visste vad de 

skulle kunna göra eller att de inte kunde göra något mer. Information om hantering av 

översvämning i privata villahushåll behöver därför innehålla mer om vad som kan göras 

och hur det kan göras.  

 

Åtgärder i individens närområde har tidigare visat sig påverka individers motivation att 

själv utföra skyddsåtgärder negativt (Bubeck m.fl., 2013; Grothmann & Reusswig, 2006). 

Men Bamberg m.fl. (2017) och Poussin m.fl. (2014) har också visat att sådana åtgärder 

kan ha en positiv påverkan för att utföra strukturella åtgärder. Ungefär hälften av 

respondenterna i den aktuella studien visste med sig att åtgärder genomförts i området 

och upplevde dessa relevanta för att minska översvämningsrisk. Däremot fanns ingen 

skillnad mellan de som visste med sig att sådana åtgärder utförts i grannskapet och antalet 

utförda skyddsåtgärder hos respondenterna vare sig för att minska sannolikhet eller 

konsekvenser av en översvämning. De åtgärder som genomförts var kommunala och 

syftade till förändring eller förbättring av kommunala VA-ledningsnät. När respondenten 

nämnde sådana åtgärder så uppfattades de genomförda efter översvämningen. Inte sällan 

som en följd av påtryckningar från respondenten själv genom kontakt med kommunen.  

 

De respondenter som visste med sig att åtgärder genomförts i området ansåg i mycket 

hög utsträckning att också huvudansvaret för att hantera översvämning låg på någon 

annan än dem själva, framförallt kommunen. Därför kan respondentens uppfattning om 

ansvar påverka motivation, vilket också framgått i tidigare studier (Bubeck m.fl., 2012). 

Men inte bara individens motivation att utföra egna åtgärder, utan också motivation att 

utföra påtryckning på kommun för att denna ska utföra åtgärder. Respondenter som angett 

att åtgärder har genomförts i området syftar såväl till kommunal upprustning av befintligt 

VA-system som underhåll av samma system. Men respondenternas upplevelse av vem 
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som har huvudansvaret verkar kunna påverka om åtgärder genomförts i respondentens 

närområde eller ej. Studien har inte undersökt huruvida detta stämmer utifrån kommunens 

planerade åtgärder. Men oavsett om detta stämmer eller ej så leder båda alternativen 

utifrån den utvecklade versionen av PMT till en minskad motivation hos individen att 

själv utföra skyddsåtgärder. I det senare fallet kan det också invagga individen i en falsk 

trygghet om åtgärder som egentligen inte genomförts.   

 

Beroende på vad respondenten identifierade som orsak till översvämningen och dennes 

värdering av olika skyddsåtgärder gentemot orsaken upplevdes huvudansvaret för att 

hantera översvämningen olika. De som upplevde att ansvaret låg på dem själva kände inte 

till om åtgärder gjorts i närområdet för att minska översvämningsrisk och upplevde 

samtidigt konsekvenserna av en potentiell framtida översvämning som små. Men de som 

uppfattade att huvudansvaret låg på någon annan upplevde istället att översvämningen 

helt eller delvis påverkades av orsaker utanför deras kontroll och där ansvaret för att 

åtgärda dessa också då föll på någon annan. Det var då intressant att dessa, i de fall som 

det diskuterades, också uppfattade att ansvaret för att genomföra skyddsåtgärder mot 

extrema väderhändelser som den aktuella översvämningen orsakats av inte heller kunde 

tillskrivas någon annan. Avsaknaden av kunskap om ansvarsfördelning mellan kommun 

och enskild upplevs därför bidra till att motivationen hos individer att utföra 

skyddsåtgärder förblir låg trots att den värderar hotet och skyddsåtgärder högt. Det hade 

varit intressant att undersöka närmare hur individer såg på ansvaret för skydd mot 

översvämning vid extrem nederbörd. Utifrån resultaten verkar det som att individer gör 

skillnad på olika typer av översvämningar, vart går isåfall gränsen för vad kommunen ska 

hantera och vem, om någon, som har ansvaret när nederbördsmängden överskrider denna 

nivå.  

 

5.2. METODDISKUSSION 
Genom att använda individer som vid översvämningstillfället var kunder i 

Länsförsäkringar Jönköping och som fått ersättning för översvämningsskada från 

desamma fick studien direkt tillgång till de individer den ämnade undersöka. Men det kan 

innebära att individens relation till försäkringsbolaget påverkat dennes vilja att delta. 

Således finns en risk att de som deltagit i studien inte är representativa för en större 

population eller försökt att svara utifrån deras antaganden om vad studien ämnade 

undersöka och de svar som de uppfattade som önskvärda. Att individens motivation att 

delta i studien kan ha påverkats av dess relation till försäkringsbolaget är intressant ur ett 

helhetsperspektiv, för att förstå olika individers motivation att utföra åtgärder. Men 

eftersom studien är av kvalitativ typ i det att den undersöker variationen och inte 

förekomst är det intressant att även undersöka dessa individer.  

 

Att vid intervjun ha varit tydlig med att studien genomfördes helt fristående och anonymt 

var syftet att respondenten skulle känna sig trygg i att utrycka sin åsikt. Studiens 

kvalitativa ansats upplevdes också bidra till en fördjupad förståelse för hur individer 

motiveras till åtgärder. Detta tillsammans med möjligheten till direktkontakt som 

telefonintervju medger och därmed också möjligheten att diskutera och ställa 

uppföljningsfrågor upplevs bidra till att få en djupare förståelse för respondenten. 

Alternativ till telefonintervjuer hade kunnat vara fokusgrupper eller intervjuer på plats. 

Men de som drabbats av översvämning utgjorde en geografiskt spridd grupp som varit 

svår att samla vilket också utgjorde ett hinder för att utföra intervjuer på plats.  
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Genom att studien syftar till att vara holistisk i sin omfattning redovisas intervjuguiden 

och delar av respondentintervjuerna i den löpande texten. Målet med det är att öka 

studiens totala kvalitet i att förklara det fenomen det utger sig för att göra. Nielsen & 

Granskär (2017) menar att tydliggöra vems röst som resultatet representerar också bidrar 

till att öka trovärdigheten. Intervjuguiden avsåg både kvalitativa och kvantitativa 

datainsamling fungerade bra. Det låga antalet deltagare medgav inte statistiskt 

säkerställda resultat. Den kvantitativa datan presenteras istället som ett stöd till de 

kvalitativa resultaten och bidrar till att beskriva förekomst av olika fenomen hos 

respondenterna.  

 

Validitet bygger på beaktande av överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och 

operationella indikatorer samt frånvaro av systematiska fel (begreppsvaliditet) som 

tillsammans med en hög reliabilitet leder till att en studie mäter det den utger sig för att 

mäta (resultatvaliditet) (Esaiasson m.fl., 2017). Studien utgår från redan beprövad teori 

och i tidigare studier bekräftade faktorer för påverkan på individens motivation vilket 

utgör grunden för studiens empiriska indikatorer. Enligt Esaiasson m.fl. (2017) så gör det 

möjligt att jämföra den aktuella studien med resultat av tidigare studier. Genom studiens 

mix av kvalitativ- och kvantitativ metod har skillnader mellan olika studiers 

operationalisering av begrepp också kunnat exemplifieras vilket upplevs bidra till att 

belysa eventuella systematiska fel. De fel eller skillnader som uppstått i förhållande till 

tidigare studiers resultat har i möjligaste mån belysts i resultatdiskussionen och beror 

delvis av vilket fokus dessa haft. Ett exempel på detta utgör kostnad i bedömning av 

skyddsåtgärder som syftar till såväl monetär som tidsmässig och känslomässig påverkan. 

Beroende av fokus på en eller flera av dessa variabler framkommer betydelsen av kostnad 

olika för bedömningen av skyddsåtgärder.  

 

Reliabiliteten i studien syftar till hur sanningsenligt det empiriska materialet är till 

verkligheten och om resultaten är upprepningsbara (Esaiasson m.fl., 2017). Genom att 

intervjuerna spelades in och materialet transkriberades med långsam ljuduppspelning och 

lyssnades igenom vid flera tillfällen bedöms överensstämmelsen mellan det insamlade 

materialet och resultatet vara god. Upprepade genomgångar av den tematiska analysen 

upplevs bidragit till ökad kodreliabilitet men någon test för detta har inte genomförts. En 

utförlig metodbeskrivning upplevs bidra till att göra studien mer holistisk och den 

bifogade intervjuguiden upplevs öka möjligheten till att upprepa studien. Tillsammans 

upplevs detta också bidra till ökad reliabilitet för studien som helhet.   

 

Studien utgick från PMT tillsammans med annan litteratur för att undersöka varför 

individer utförde eller inte utförde åtgärder för att skydda dem mot översvämning i sitt 

hem. Det finns många alternativa teorier som också hade kunnat användas, men dessa 

fokuserar ofta på kostnad och nytta av olika åtgärder (t.ex. Theory of planned behaviour) 

(Bockarjova & Steg, 2014). En fördel med PMT är att denna förutom individens 

upplevelse av hotet också undersöker individens bedömning av skyddsåtgärder och den 

kognitiva process som är kopplad till dessa båda delar. Tidigare studier har visat på nyttan 

av att inkludera dessa olika delar och att de har ett värde för att förklara individens 

motivation (Bockarjova & Steg, 2014). Det finns ingen teori som innehåller alla delar 

som bidrar till att förklara risktagande, PMT i likhet med t.ex. Social Amplification 

Theory (SARF) (Kasperson m.fl., 1988) eller Protective Action Decision Model (PADM) 
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(Lindell & Perry, 2000) innehåller viktiga delar för att förklara individers beteende. 

Tidigare studier har bidragit till att identifiera svagheter i PMT och ytterligare faktorer 

som visat sig viktiga för att förklara individens motivation att utföra skyddsåtgärder. PMT 

kan inte fullständigt förklara alla delar i en individs risktagande men genom att integrera 

lärdomar från tidigare studier uppfattas den vara ett värdefullt verktyg som bidrar till att 

ytterligare förstå vad som motiverar en individ till ett beteende.  
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6. SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNING 
 

Studien har visat att de flesta villahushåll som drabbas av översvämning vid skyfall får in 

vatten genom en källaringång som ligger under marknivå och att skador uppkommer 

framförallt på väggar men också på golv och inredning. Alla de som deltog i studien hade 

genomfört någon form av åtgärd för att skydda mot skada vid framtida översvämning 

även om de inte själva identifierade åtgärden som sådan. 

 

Bedömning av hotet har visat sig viktigt för att individer ska utföra skyddsåtgärder men 

när hotet upplevdes som väldigt högt har det istället verkat begränsande för vad individer 

uppfattade som möjligt att hantera. De som genomfört åtgärder har gemensamt att de 

också värderade skyddsåtgärder högt, framförallt effektiviteten av de åtgärder som 

genomförts. För de åtgärder som inte genomförts anges istället den monetära kostnaden 

och åtgärdens påverkan på individens dagliga liv som hinder för dess utförande. Av de 

ytterligare faktorer som identifierats påverka individers motivation att utföra åtgärder så 

var det framförallt ansvar och information som haft en stor påverkan. En individ som 

upplevde att huvudansvaret låg på den egna individen uppfattade inte hotet från en 

översvämning som ett problem i området. Men en individ som uppfattade att det 

huvudsakliga ansvaret för att hantera översvämningsprevention låg på någon annan 

upplevde problemet som för stort för att hantera på egen hand (låg värdering av 

skyddsåtgärder). Eller att den hade genomfört de åtgärder som var möjliga samt att 

individen i vissa fall också skiljde på ansvar för att hantera översvämningar och att 

hantera extrem nederbörd. Information identifierades som viktigt för att utföra ytterligare 

åtgärder av flera respondenter. Samtidigt kan upplevelsen av att det inte finns några 

ytterligare möjliga åtgärder indikera en avsaknad av information även där. För att få till 

stånd åtgärder i privata villahushåll som minskar översvämningsrisk är det därför viktigt 

att information utformas utifrån individens behov. Ansvarsfrågan behöver förtydligas och 

beskrivas utifrån vem som ansvarar för vad. Dessutom behöver förslaget för vilka 

åtgärder som finns och hur de kan genomföras kunna tillgodogöras av individen. 

Information bör utformas med fokus på framtida risk och tydliggöra ansvar. 

 

Antalet deltagare i studien är för lågt för att utesluta faktorer ur den föreslagna modellen 

(figur 2). Men den kvalitativa metoden ger istället en fördjupad inblick och förslag till 

utveckling av PMT för att förklara vad som motiverar en individ till att utföra 

översvämningsskyddande åtgärder. För framtida studier skulle det vara intressant att 

undersöka hur förväntade kostnader vid en potentiell framtida översvämning skiljer sig 

åt mellan olika individers upplevelse av konsekvenser. Det identifieras också ett behov 

av att undersöka innebörden av olika kostnader utifrån dess påverkan på motivation att 

utföra skyddsåtgärder. Beroende på hur kostnader för skyddsåtgärder undersökts har dess 

påverkan på motivation att utföra åtgärder skiljt sig mellan olika studier. Studien indikerar 

också att åtgärder i individens närområde eventuellt kan påverkas av individens 

upplevelse av vem som har huvudansvaret för att utföra skyddsåtgärder. Hur den 

eventuella påverkan ser ut och hur den påverkar individens motivation att utföra egna 

åtgärder skulle vara intressant att undersöka vidare.  

 

 

  



 

35 

 

REFERENSER 
 

Bamberg, S., Masson, T., Brewitt, K., & Nemetschek, N. (2017). Threat, coping and flood 

prevention – A meta-analysis. Journal of Environmental Psychology, 54, 116–

126. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.08.001 

Barnett, J., & O’Neill, S. (2010). Maladaptation. Global Environmental Change, 20(2), 

211–213. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2009.11.004 

Benaquisto, L. (2008). Coding frame. I L. M. Given (Red.), The sage encyclopedia of 

qualitative research methods. (Vol. 1–1, s. 88–89). Thousand oaks, California: 

SAGE Publications, Inc. 

Bockarjova, M., & Steg, L. (2014). Can Protection Motivation Theory predict pro-

environmental behavior? Explaining the adoption of electric vehicles in the 

Netherlands. Global Environmental Change, 28, 276–288. 

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.06.010 

Botzen, W. J. W., Aerts, J. C. J. H., & van den Bergh, J. C. J. M. (2009). Willingness of 

homeowners to mitigate climate risk through insurance. Ecological Economics, 

68(8), 2265–2277. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.02.019 

Bouwer, L. M., Bubeck, P., & Aerts, J. C. J. H. (2010). Changes in future flood risk due 

to climate and development in a Dutch polder area. Global Environmental 

Change, 20(3), 463–471. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.04.002 

Breakwell, G. M. (2014). The psychology of risk (Second edition). Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 

Bubeck, P., Botzen, W. J. W., & Aerts, J. C. J. H. (2012). A Review of Risk Perceptions 

and Other Factors that Influence Flood Mitigation Behavior. Risk Analysis, 32(9), 

1481–1495. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2011.01783.x 

Bubeck, P., Botzen, W. J. W., Kreibich, H., & Aerts, J. C. J. H. (2013). Detailed insights 

into the influence of flood-coping appraisals on mitigation behaviour. Global 

Environmental Change, 23(5), 1327–1338. 

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.05.009 

Bubeck, P., Wouter Botzen, W. J., Laudan, J., Aerts, J. C. J. H., & Thieken, A. H. (2018). 

Insights into Flood-Coping Appraisals of Protection Motivation Theory: 

Empirical Evidence from Germany and France: Insights into Flood-Coping 

Appraisals of Protection Motivation Theory. Risk Analysis, 38(6), 1239–1257. 

https://doi.org/10.1111/risa.12938 

Claesson, C. (2013, juli 27). Vatten i massor. Göteborgs-Posten. 

Dittrich, R., Wreford, A., Butler, A., & Moran, D. (2016). The impact of flood action 

groups on the uptake of flood management measures. Climatic Change, 138(3–

4), 471–489. https://doi.org/10.1007/s10584-016-1752-8 

Douglas, I., Garvin, S., Lawson, N., Richards, J., Tippett, J., & White, I. (2010). Urban 

pluvial flooding: a qualitative case study of cause, effect and nonstructural 

mitigation. Journal of Flood Risk Management, 3(2), 112–125. 

https://doi.org/10.1111/j.1753-318X.2010.01061.x 

Eliasson, A. (2018). Kvantitativ metod från början (4:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L., & Towns, A. (2017). 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. (5:e uppl.). 

Stockholm: Wolters Kluwer. 



 

36 

 

Floyd, D. L., Prentice‐Dunn, S., & Rogers, R. W. (2000). A Meta-Analysis of Research 

on Protection Motivation Theory. Journal of Applied Social Psychology, 30(2), 

407–429. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2000.tb02323.x 

Fox-Rogers, L., Devitt, C., O’Neill, E., Brereton, F., & Clinch, J. P. (2016). Is there really 

“nothing you can do”? Pathways to enhanced flood-risk preparedness. Journal of 

Hydrology, 543, 330–343. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.10.009 

Grahn, T., & Olsson, J. (2018). Insured flood damage in Sweden, 1987–2013. Journal of 

Flood Risk Management, e12465. https://doi.org/10.1111/jfr3.12465 

Grahn, Tonje, & Jaldell, H. (2019). Households (un)willingness to perform private flood 

risk reduction – Results from a Swedish survey. Safety Science, 116, 127–136. 

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.03.011 

Grahn, Tonje, & Nyberg, L. (2017). Assessment of pluvial flood exposure and 

vulnerability of residential areas. International Journal of Disaster Risk 

Reduction, 21, 367–375. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.01.016 

Grothmann, T., & Reusswig, F. (2006). People at Risk of Flooding: Why Some Residents 

Take Precautionary Action While Others Do Not. Natural Hazards, 38(1), 101–

120. https://doi.org/10.1007/s11069-005-8604-6 

Haer, T., Botzen, W. J. W., & Aerts, J. C. J. H. (2016). The effectiveness of flood risk 

communication strategies and the influence of social networks—Insights from an 

agent-based model. Environmental Science & Policy, 60, 44–52. 

https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.03.006 

IPCC. (2013). Climate Change 2013 The Physical Science Basis: Working Group I 

Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change. Cambridge University press: Cambridge, New York, 

Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paolo, Delhi, Mexico City. 

Jönköpings-Posten. (2014, oktober 20). Många översvämningar. 

Karlstad universitet. (2019). GDPR för studenter. Hämtad 26 april 2019, från 

https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter 

Kasperson, R. E., Renn, O., Slovic, P., Brown, H. S., Emel, J., Goble, R., … Ratick, S. 

(1988). The Social Amplification of Risk: A Conceptual Framework. Risk 

Analysis, 8(2), 177–187. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1988.tb01168.x 

Kjellström, E., Abrahamsson, R., Boberg, P., Jernbäcker, E., & Karlberg, M. (2014). 

Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget (Klimatologi Nr 9). 

Lindell, M. K., & Perry, R. W. (2000). Household Adjustment to Earthquake Hazard: A 

Review of Research. Environment and Behavior, 32(4), 461–501. 

https://doi.org/10.1177/00139160021972621 

Länsstyrelsen Jönköpings län. (2017). Anpassning till ett förändrat klimat: 

Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län, Reviderat 2017 (Nr 17). Hämtad från 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e9334afc/15260680

61301/2017-

17%20anpassning%20till%20ett%20f%C3%B6r%C3%A4ndrat%20klimat%202

015-2019%20-%20reviderad.pdf 

Mikaelv81. (2014). Svenska: Översikt Jönköpings Län. Hämtad från 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%96versikt_J%C3%B6nk%C3%

B6pings_L%C3%A4n.svg 

Milne, S., Sheeran, P., & Orbell, S. (2000). Prediction and Intervention in Health‐Related 

Behavior: A Meta‐Analytic Review of Protection Motivation Theory. Journal of 

Applied Social Psycholog, 30(1), 106–143. 



 

37 

 

Nielsen, B., H., & Granskär, M. (Red.). (2017). Tillämpad kvalitativ forskning inom 

hälso- och sjukvård (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Ohlsson, A., Asp, M., Berggreen-Clausen, S., Berglöv, G., Björck, E., Johnell, A., … 

Nylén, L. (2015). Framtidsklimat i Jönköpings län (Nr 25; s. 82). Norrköping: 

SMHI. 

Poussin, J. K., Botzen, W. J. W., & Aerts, J. C. J. H. (2014). Factors of influence on flood 

damage mitigation behaviour by households. Environmental Science & Policy, 

40, 69–77. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2014.01.013 

Rogers, R. W. (1975). A protective motivation theory of fear appeals and attitude change. 

The journal of psychology, (91), 93–114. 

Rogers, R. W. (1983). Cognitive and physiological processes in fear appeals and attitude 

change: A revised theory of protection motivation. I Social Psychophysiology: A 

Sourcebook (s. 769). Hämtad från 

https://www.researchgate.net/publication/229068371_Cognitive_and_physiologi

cal_processes_in_fear_appeals_and_attitude_change_A_revised_theory_of_prot

ection_motivation 

Rözer, V., Müller, M., Bubeck, P., Kienzler, S., Thieken, A., Pech, I., … Kreibich, H. 

(2016). Coping with pluvial floods by private households. Water (Switzerland), 

8(7). https://doi.org/10.3390/W8070304 

SCB. (2019). Folkmängd efter region 2014. 

Siegrist, M., & Gutscher, H. (2008). Natural Hazards and Motivation for Mitigation 

Behavior: People Cannot Predict the Affect Evoked by a Severe Flood. Risk 

Analysis, 28(3), 771–778. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2008.01049.x 

SMHI. (2018, april 18). Klimatindikator - nederbörd. Hämtad 26 april 2019, från 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/nederbord/klimatindikator-

nederbord-1.2887 

Sveriges kommuner och landsting. (2015). Klimatrisker och krisberedskap: exempel på 

arbetssätt i kommuner och landsting. Stockholm: Sveriges kommuner och 

landsting. 

Thieken, A. H., Müller, M., Kreibich, H., & Merz, B. (2005). Flood damage and 

influencing factors: New insights from the August 2002 flood in Germany. Water 

Resources Research, 41(12). https://doi.org/10.1029/2005WR004177 

TT, N. (2014, juli 27). (väder14: Kaotiskt efter oväder i Jönköpings län). 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad från 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

Yin, R. K. (2013). Kvalitativ forskning: från start till mål (1:a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Zaalberg, R., Midden, C., Meijnders, A., & McCalley, T. (2009). Prevention, Adaptation, 

and Threat Denial: Flooding Experiences in the Netherlands. Risk Analysis, 

29(12), 1759–1778. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2009.01316.x 

 
  



 

38 

 

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 
 

De svarsalternativ som ges, markerade med grå bakgrund, är bara till för att vägleda 

intervjuaren och skall därför inte läsas för respondenten. Endast text i fet stil läses 

ordagrannt, andra noteringar utan fet stil är också till för att vägleda intervjuaren. 

 

Tidigare erfarenhet 
 

Då börjar vi med första delen och tanken här är korta svar och så kommer en 

annan del lite senare där du har möjlighet att utveckla dina svar. Först har jag 

några frågor som handlar om ditt bostadsområde och sedan kommer samma 

frågor igen men då för specifikt din bostad.  

 

1) Har det tidigare varit översvämning i ditt bostadsområde? 

Ja (1) Nej (2) Vet ej (5) 

 

a) Om ja: Ungefär hur många gånger har det varit översvämning i området 

under den tid som du bott i bostaden? (Antal) 

 

 

b) Om ja: När var den senaste översvämningen? 

 

 

Tack, nu kommer några frågor som handlar specifikt om din bostad. 

 

2) Har du drabbats av översvämning i din nuvarande bostad?  

Ja (1) Nej (gå till fråga 3) (2) Vet ej (5) 

 

a) Om ja: Hur många gånger har du haft översvämning under den tid du bott 

i bostaden? (Antal) 

 

 

b) Om ja: När var den senaste översvämningen? 

 

 

c) Om ja: Vad var skälet till översvämningen? 

Extrem nederbörd (1) Stigande vattennivå i 

vattendrag eller sjö (2) 

Både och (3) 
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d) Om ja: Hur uppkom översvämningen, alltså hur kom vattnet in i 

byygnaden?  

1) Genom golvbrunn i källare 

2) Genom husgrund 

3) Genom golvet 

4) Genom dörr 

5) Genom Fönster 

6) Annat, nämligen:  

 

3) Har du en källare? 

Ja (1) Nej (2) 

 

a) Om ja: Var källaren inredd vid översvämningstillfället?  

Ja (1) Nej (2) Vet ej (5) 

 

4) Utförde du eller någon i ditt hushåll åtgärder i samband översvämningen för 

att undvika eller minska skador?  

Ja (1) Nej (2) Vet ej (5) 

 

a. Om ja: Kan du beskriva vilka åtgärder som genomfördes? Läs inte upp 

1) Pumpa ut vatten 

2) Flytta lösa föremål (värdeföremål, möbler, dokument mm)  

3) Skydda byggnad mot inströmning av vatten 

4) Omleda vatten på tomten (t.ex. temporär dikning) 

5) Flytta bilen till säkert ställe 

6) Stänga av el och/eller gas 

7) Evakuering 

8) Skydda husdjur 

9) Skydda brännoljetank för husuppvärmning 

10) Andra åtgärder 

11) Inga åtgärder 

12) Vet ej 

 

b. Om nej: Fanns det några orsaker till att du inte genomförde några 

åtgärder? 

 

5) Uppkom det några skador under översvämningen 2013/2014? 

Ja (1) Nej (2) Vet ej (5) 

 

a. Om ja: Vilka typer av skador uppkom? Läs inte upp 

1) El 

2) Golv 

3) Väggar 
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4) Inredning 

5) Bil 

6) Källare 

b. Hur högt skulle du uppskatta att vattnet stod i ditt hus? 

 

 

Kunskap om översvämning och anpassning 
 

6) Har du fått information om översvämningsrisk i ditt område? 

Ja (1) Nej (2) Vet ej (5) 

 

a) Om ja: Från vem har du fått information? 

Kommun (1) Försäkringsbolag (2) Vet ej (5) Annat: 

 

b) Har du själv sökt efter information kring översvämningsrisk? 

Ja (1) Nej (2) Vet ej (5) 

 

7) Har du fått information om skyddsåtgärder som du kan genomföra mot 

översvämningar? (Från vem?) 

Ja (1) Nej (2) Vet ej (5) 

 

a) Om ja: Från vem har du fått information? 

Kommun (1) Försäkringsbolag (2) Vet ej (5) Annat: 

 

b) Har du själv sökt efter information kring skyddsåtgärder mot 

översvämning? 

Ja (1) Nej (2) Vet ej (5) 

 

8) Hur skulle du uppskatta att din kunskap om skyddsåtgärder mot 

översvämning är på en skala från 1 till 4 där 1 är inga alls och 4 är mycket 

goda? 

1 2 3 4 Vet ej (5) 

 

Åtgärder (respons) 
 

9) Har du eller någon i ditt hushåll genomfört åtgärder för att anpassa ditt hus 

mot framtida översvämningsskada?  

Ja (1) Nej (2)  Vet ej (5) 
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a) Har du planer på att genomföra [fler] sådana åtgärder i framtiden?  

Ja (1) Nej (2) Vet ej (5) 

 

b) Om nej: Varför har du inte genomfört någon åtgärd? 

 

 

c) Om ja: Kan du beskriva vilka typer av åtgärder som genomförts? 

Strukturella (1) Icke-strukturella (2) Beredskap (3) Vet ej (5) 

 

1) Höja golvnivån över den mest sannolika översvämningsnivån 

2) Förstärkt grunden mot vatteninträngning 

3) Väggar och annan fast utrustning görs i vetten resistenta material 

4) Golvet är vattenresistent 

5) Elcentral och mätare har placerats ovanför hotnivå 

6) Fast el placeras övanför hotnivå 

7) Rörinstallationer har försetts med backventiler 

8) Källaren är gjord i vattentåliga material 

9) El i källaren finns ovanför hotnivå 

10) Installerat en pump 

11) Installerat dräneringssystem 

12) En barriär har konstruerats runt huset (t.ex. mur)   

 

13) Tvättmaskin & torktumlare flyttas över den mest sannolika översvämningsnivån eller på en annan våning. 

14) Möbler anpassas i husets översvämningsdrabbade delar för att vara vattentåliga. 

15) Viktiga dokument och liknande förvaras ovanför den mest sannolika översvämningsnivån eller på en annan våning.  

 

16) Egna sandsäckar 

17) En personlig beredskapsplan har upprättats med andra medlemmar i hushållet. 

18) En nöd-elgenerator har införskaffats  

19) Block eller liknande för att kunna höja upp möbler och inredning vid en översvämning har införskaffats och finns 

redo.  

20) Dränkbar pump 

21) Koll på prognoser 

 

d) Om ja: Har några av dessa åtgärder testats under en översvämning? Hur 

fungerade de? 

 

 

e) Om ja: Har du fått någon ekonomisk kompensation för de åtgärder du 

genomfört? Från vem? 

Ja (1)  Nej (2)  Vet ej (5) 

 

 

10) Vad skulle du beskriva som viktigast för att du ska genomföra åtgärder som 

kan minska översvämningsrisken för din fastighet? 
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Riskhantering i grannskapet 
 

11) Har du bekanta, arbetskamrater eller grannar som genomfört någon form av 

åtgärd för att minska risken för översvämning i deras fastighet? 

Ja, en (1) Nej (2) Vet ej (5) 

 

a) Om ja: Hur många skulle du uppskatta har genomför sådana åtgärder? 

 

 

b) Om ja: Vet du vilka åtgärder som de har genomfört? 

 

 

12) Har det genomförts åtgärder för att minska översvämningsrisken generellt i 

ditt område?  

Ja (1) Nej (2) Vet ej (5) 

 

a) Om ja: Vem är det som genomfört åtgärderna? 

Du själv (1) Kommunen (2) Myndighet (3) Vet ej (5) Annan: 

 

b) Om ja: Vilka åtgärder är det som har genomförts? 

 

 

c) Om ja: Skulle du kunna beskriva hur mycket (de olika) åtgärderna har 

minskat eller ökat risken för översvämning hos dig?  

Minskar (1) Varken eller (2) Ökar (3) Vet ej (5) 

 

13) Om nej: Uppfattar du att åtgärder i grannskapet, från kommun eller grannar, 

kan minska översvämningsrisken för dig? 

Ja (1) Nej (2) Vet ej (5) 

 

Ansvar 
 

14) Hur skulle du beskriva ditt egna ansvar för att skydda din egen fastighet mot 

översvämning? 

 

 

15)   

Du själv (1) Kommunen (2) Vet ej (5) Annan:  
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a) Hur stort förtroende har du för att den ansvariga kan hantera 

översvämningar? 

Inget (1) Lågt (2) Delvis (3) Stort (4) Vet ej (5) 

 

PMT  
 

Sannolikhet 
 

16) Hur upplever du sannolikheten för att påverkas av en översvämning i 

framtiden på en skala från 1 till 5 där 1 är helt osannolikt och 5 är mycket hög 

sannolikhet? 

1 2 3 4 5 Vet ej 

 

17) Upplever du att sannolikheten att drabbas av en översvämning kommer att öka 

för dig i framtiden jämfört med hur du upplever den idag?  

Ja, den 

kommer att 

öka (1) 

Den kommer varken öka eller 

minska (2)  

Nej, den kommer 

minska (3)  

Vet ej (5) 

 

a) Varför? 

 

 

Konsekvenser 
 

18) Känner du oro för att drabbas av en översvämning?  

Nej, ingen alls (1)  Ja, lite 

(2) 

Ja, ganska 

mycket (3)  

Ja, väldigt mycket 

(4) 

Vet ej (5) 

 

a) Varför? 

 

 

19) Hur upplever du att konsekvenserna av en framtida översvämning skulle bli? 

Obefintliga Ganska små Ganska stora Mycket Stora Vet ej 

 

a) Hur tror du att konsekvenserna skulle bli vid en framtida översvämning 

jämfört med de du tidigare drabbats av?  

Nej, skadorna skulle bli 

mindre (1) 

Det skulle bli samma 

skada (2)  

Ja, de skulle bli 

större skador (3)  

Vet ej (5) 
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b) Varför? 

 

 

20) Hur upplever du möjligheterna att själv göra något för att minska risken för 

översvämning i din fastighet?  

 

 

Hushållets värdering av skyddsåtgärder 
 

Nu kommer en del där jag är intresserad av hur du värderar olika typer av 

skyddsåtgärder.  

 

21) I den här delen antar vi att du har tillräckligt med både resurser och förmåga 

att utföra alla typer av skyddande åtgärder och jag är bara intresserad av 

vilken kapacitet du upplever att olika åtgärder har för att skydda mot 

översvämning i ditt hus.  

 

Vi har ju tidigare pratat om… [åtgärd] eller [vad som är viktigt för att utföra 

åtgärd] 

Härled åtgärd till kapacitet.  

Åtgärder för att förhindra vatten in och åtgärder för att minska/undvika skada väl inne.  

Härled till åtgärdskategori (strukturell / icke – strukturell / beredskap) 

 

Exempel vid behov: 

Förbättra dränering av tomt eller husgrund. 

Använda vattenresistenta byggmaterial i översvämningshotade delar av ditt hus. 

Förse rörinstallationer med backventiler. 

Flytta elistallationer. 

 

Att ha vattentåliga möbler i de delar som hotas av översvämning. 

Förvara viktiga dokument, böcker ochh kläder mm på andra platser. 

Flytta tvättmaskin och torktumlare.  

 

Införskaffa sandsäckar eller andra barriärer som hindrar vattnet från att nå in i huset. 

Införskaffa en dränkbar pump eller ett mobilt elverk. 

Ha block som kan användas för att höja upp möbler och liknande över vattennivån.   

 

22) Nu har vi pratat om tre typer av åtgärder och dess kapacitet. Om du nu skulle 

uppskatta din egen förmåga att utföra dessa olika åtgärder…  

Motivera varför det är enkelt / svårt. 

Jämför olika åtgärder inom och mellan lategorier. 
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Vad skulle behövas för att utföra olika åtgärder. 

 

23) Och hur skulle du uppskatta de kostnaderna för de olika skyddsåtgärderna?  

Ekonomiska kostnader. 

Tid det tar i anspråk att engagera sig och utföra åtgärder. Varför? 

Känslomässig ansträngning, jobbigt, ansträngande eller besvärligt att engagera sig i 

åtgärder mot översvämningar? Varför? 

 

Socio-eko-demografisk information 
Äger eller hyr du din bostad? Ägare (1) eller hyresgäst 

(2) 

 

 

Hur många personer ingår i hushållet? Antal inklusive respondent 

 

 

Ungefär vad är hushållets inkomst efter skatt 

en genomsnittlig månad? Du kan ange det i 

10 000 kr intervall.  

0–10 000 

11 000 – 20 000 

21 000 – 30 000 osv. 

 

Vilket år föddes du? År  

Vad är din högsta avslutade utbildning? Högsta avslutade 

utbildningsnivå (grund- 

(1), gymnasie- (2), =>3 år 

eftergymnasial (3) 

 

 

Är du kvinna, man eller annat?  Man (1), kvinna (2), annat 

(3). 

 

 

 

Övrigt 
 

24) Är byggnaden på utdelningsadressen den samma som exponerades vid 

översvämningen? 

Ja (1) Nej (2) Vet ej (5) 

 

25) Vilken byggnad var det som exponerades? 

 

 

26) Bor du i samma bostad idag som när du drabbades av översvämningen? 

Ja (1) Nej (2) Vet ej (5) 

 

27) Är det något som du känner att jag missat eller på annat sätt vill lägga till? 
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Möjlighet att återkoppla vid behov. 

Tack för ditt deltagande. 

 


