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Abstract 

 

Globalt råder det en enad bild av hushåll som en viktig aktör i krishanteringssystem.  Stor 

del av den tidigare forskningen har visat på att hushåll i Sverige saknar en hemberedskap 

för att klara sig i 72 timmar utan hjälp från myndigheter, men inte anledningen till varför så 

är fallet. Därmed identifierades en kunskapslucka om varför vissa hushåll förbereder sig 

medan andra inte gör det. Syftet för denna studie var därför att finna en förklaring till varför 

en del hushåll förbereder sig medan andra inte gör det. För att uppfylla syftet användes 

teorin Relational Theory of Risk vilken förklarar varför och hur individer uppfattar risker 

och därefter agerar för att förebygga riskerna. Den valda metoden var semi-strukturerade 

intervjuer med 6 stycken hushåll i Boden kommun, där inriktningen på intervjuerna var 

vilka risker respondenterna identifierade som hotfulla mot deras hushåll, vilka förberedelser 

de vidtagit samt hur god deras hemberedskap var. Resultatet visade på att hushåll som hade 

en lägre riskmedvetenhet hade en sämre hemberedskap respektive de hushåll som hade en 

högre riskmedvetenhet hade en bättre hemberedskap. Slutsatsen som drogs var att vilka 

risker hushållen identifierade påverkade deras hemberedskap.  

 
Nyckelord: Hemberedskap, Relational Theory of Risk, riskmedvetenhet, Boden kommun, 

hushåll, kris   
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1 Introduktion  

1.1 Inledning 

Enligt Heidenström och Kvarnlöf har det på en global nivå vuxit fram en rådande konsensus 

om synen på hushåll som en viktig aktör inom krishanteringssystemet (Heidenström & 

Kvarnlöf, 2017, p. 1). Denna övertygelse om hushåll som viktiga aktörer inom 

krishanteringssystem råder även nationellt och lokalt i Sverige. Detta går bland annat att 

återfinna i de riktlinjer som myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har givit 

om hushålls hemberedskap. Hushållen förväntas – i enlighet med MSB:s riktlinjer - vara 

självförsörjande med vatten, mat, värme och kommunikation i minst 72 timmar vid händelse 

av kriser (Din säkerhet, 2017:a). Det är denna tidsram som hushållen förväntas klara sig 

själva i nuläget men kan komma att förlängas längre fram. Försvarsberedningen 

presenterade i deras delrapport Motståndskraft: Inriktningen av totalförsvaret 

och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 en rekommendation om att de svenska 

hushållen bör ha en hemberedskap för en längre tidperiod än 72 timmar som är rådande 

denna tidpunkt. Beredningen föreslår istället att de svenska hushållen bör ha en 

hemberedskap så att de klarar sig i minst en vecka utan hjälp från myndigheter (Ds 2017:66, 

p. 164). Om så blir fallet ställs det en allt större förväntan på att hushållen tar sitt eget ansvar 

för sin försörjning.  

1.2 Problemformulering  
 
Som ovan nämnt råder det en konsensus om att hushåll är viktig aktör i 

krishanteringssystemet globalt och nationellt (Heidenström & Kvarnlöf, 2017, p. 1). Både 

nationellt och lokalt i Sverige förväntas hushållen ha en hemberedskap så att de klarar sig 

utan myndigheters hjälp i minst 72 timmar (Din säkerhet, 2017:a) och tiden förväntas bli 

längre om Försvarsberedningens rekommendation efterföljs (Ds 2017:66, p. 164). Trots 

denna förväntning på hushållens hemberedskap visar mycket av den tidigare forskningen i 

ämnet på att många hushåll saknar en hemberedskap. Detta beror på att hushållen enligt 

forskning saknar både nödvändigt material och kunskap om hemberedskap (Heidenström & 

Kvarnlöf, 2017, p. 1). Bland annat framkommer det från försäkringsbolaget IF:s 

undersökning om hushålls hemberedskap att mer än vart tredje svenskt hushåll saknar den 

nuvarande hemberedskapen som MSB föreskriver. Amy K. Donahue et al. (2014, p . 89-

90) påpekar att trots vetskapen om att många hushåll saknar den hemberedskap som krävs, 

saknas en bredare kunskap inom forskningen om varför hushåll förbereder sig eller inte 

förbereder sig. Således saknas även kunskap om vad som skulle göra att hushållen 
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förbereder sig mer (Donahue, et al., 2014, pp. 89-90). På grund av den identifierade 

kunskapsluckan ämnar denna studie till att bidra med förklaring till varför hushåll 

förbereder sig eller inte förbereder sig utifrån teorin Relational Theory of Risk. Detta genom 

att fokusera på hur hushållens riskmedvetenhet påverkar hushållens hemberedskap.  

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna rapport är att söka finna en förklaring till varför vissa hushåll har och 

vissa inte har den hemberedskapen som förväntas av dem med hjälp av teorin Relational 

Theory of Risk. Denna eftersökning av förklaring kommer ske bland hushåll i Bodens 

kommun. För att uppfylla rapportens syfte kommer ett flertal frågeställningar besvaras vilka 

är följande; (I) Hur ser hushållen på deras hemberedskap? Anser de att den är god nog för 

att klara sig utan hjälp från myndigheter i 72 timmar? (II) Vilka risker anser hushållen finnas 

mot deras tillgång på mat, värme, vatten och kommunikation? (III) Upplever hushållen att 

det finns någon risk att de kommer behöva klara sig utan hjälp från myndigheter i 72 

timmar? (IV) Hur relaterar hushållens identifierade risker till deras hemberedskap?  

1.4 Avgränsningar  

Andra förklaringar till varför hushåll saknar hemberedskap eller har en hemberedskap torde 

kunna finnas, och denna studie gör inte anspråk på att komma med en helomfattande 

förklaring utan utgår från att förklara med hjälp av teorin Relational Theory of Risk. Till 

följd av den valda teorin eftersöks förklaring till varför en del hushåll har en hemberedskap 

medan andra inte utifrån hur hushållen uppfattar risker och hur det relaterar till deras 

hemberedskap.  

 

1.5 Definitioner  

Nedan presenteras ett par begrepp som används frekvent i rapporten. För rapportens 

tydlighet definieras dessa och om annat ej skrivs när begreppen används syftar de till dessa 

nedanstående definitioner.  

 

Hemberedskap: Rapporten berör främst hemberedskap och definieras som den beredskap 

privatpersoner bör ha sin egen bostad. Beredskapen berör både mat- och vattenreserver, 

mediciner, radio för att motta information om pågående samhällskris och andra nödvändiga 

resurser (MSB, 2017). Se ytterligare fördjupning i vilka delar som ingår i en bra 

hemberedskap i rapportens fjärde avsnitt 4.1.  
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Kris: Det är en händelse som drabbar många människor och en stor del av samhället och 

som kan hota grundläggande värden och viktiga samhällsfunktioner. Det är ett tillstånd som 

inte kan hanteras med normala resurser och organisationer. Att en kris slår till är en oväntad 

händelse som är utanför det vardagliga. För att hantera krisen krävs samordnade åtgärder 

från flera myndigheter, organisationer och företag, samt alla nivåer i samhället.  

 

Hushåll: Begreppet hushåll används frekvent i denna rapport och definieras som en enhet 

med människor som delar bostad och ansvarar för varandras försörjning (Helander & 

Löfgren, u.å). Till hushåll räknas även in bostäder som endast består av en individ.  

 

1.6 Disposition  

I det första avsnittet sker en introduktion till studiens ämne, vilket problem som identifierats 

och studiens syfte samt frågeställningar. Även studiens avgränsningar presenteras och en 

lista med definitioner över frekvent använda begrepp.  

 

Det andra avsnittet berör teorin - som används för att öka förståelse inför studiens problem 

- Relational Theory of Risk. Först i avsnittet presenteras tidigare forskning om hushålls 

hemberedskap. Efter det beskrivs teorins beståndsdelar varefter hur teorin tillämpas till 

studien.  

 

Det tredje avsnittet beskriver de metodval som tagits för att genomföra studien. Studien 

metod är av en kvalitativ sort, vilket är semistrukturerade intervjuer. För- och nackdelar 

med de metodval som tagits diskuteras kontinuerligt och valen motiveras också. Även hur 

analysen av intervjudata gått till beskrivs i slutet av det avsnittet.  

 

I det fjärde avsnittet, empiriavsnittet, beskrivs de rekommendationer som MSB har gällande 

vad hushåll bör ha hemma för att ha en god hemberedskap. Efter det beskrivs Boden 

kommuns dammhaveriplan samt vilka konsekvenser ett dammbrott ger kommunen.  

 

Det femte avsnittet är en kombination av resultat från intervjuerna och analys av 

respondenternas svar. Där presenteras respondenternas tidigare erfarenheter, syn på risker 

och deras hemberedskap. 

 

I det sjätte sista avsnittet diskuteras resultatet och analysen och slutsatser utifrån detta dras. 

Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning.  
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2 Teori  

I detta avsnitt presenteras först tidigare forskning inom området hemberedskap med 

betoning på vad som gör att hushåll förbereder sig inför kriser. Därefter presenteras den 

valda teorin A Relational Theory of Risk och dess komponenter samt hur den knyter an till 

studiens ämne. Avsnittet avslutas med en beskrivning om hur teorin ska användas i studien. 

 

2.1 Tidigare forskning  

Det finns en del tidigare forskning att finna om hushålls hemberedskap och vad som 

påverkar deras förberedelse inför kriser i olika former. Studiernas tillvägagångssätt skiljer 

sig från varandra då både kvantitativa och kvalitativa metoder använts (Enander, et al. 2015, 

Heidenström & Kvarnlöf 2017, Kapucu 2008, Kim & Kang 2010).   

 

I tidigare forskning framkommer det att tidigare erfarenheter har en positiv påverkan på 

graden av förberedelse hos hushållen. Det vill säga, har hushåll eller individer varit med om 

en katastrof tidigare är det en större chans att de förbereder sig inför framtida incidenter 

(Kim & Kang, 2010, p. 473). Hushållens och individers vilja för att förbereda sig inför kriser 

och dylikt blir därför större ju mer individer och hushåll varit utsatta för olika typer av 

katastrofer. (Kapucu, 2008, p. 528) Vidare, det som också kan motivera hushåll och 

individer till att ha en förberedelse inför framtida kriser är bland annat känslan av ansvar 

för någon eller något annan än en själv. Exempelvis om en person känner ett ansvar inför 

sina barn eller bor i eget hus ökar personens motivation till att förbereda sig och ha en 

hemberedskap (Kim & Kang, 2010, p. 474). 

 

Heidenström och Kvarnlöf genomförde en studie med fokus på hur 14 rurala hushåll i 

Sverige och Norge hanterar strömavbrott till följd av vinterstormar (Heidenström & 

Kvarnlöf, 2017, p. 4). De menar på att beredskap i hemmen inte ska ses som någon statisk 

tillgång, utan snarare som ´´/…/ an interwoven ongoing process within the performance of 

everyday practices. ´´ (Heidenström & Kvarnlöf, 2017, p.4) Det vill säga att vardagliga 

göromål, benämnda som informella beredskapsaktiviteter av Heidenström och Kvarnlöf, är 

en viktig form av beredskap som görs av hushåll. Vidare upptäckte de att hushållens tidigare 

erfarenheter av strömavbrott hade medfört att hushållen hade skapat sin egen beredskap 

inför framtida strömavbrott, enär de lärt sig om vad och hur de skulle göra vid strömavbrott. 

Hedienström & Kvarnlöfs studie bidrar till ökad förståelse om informell beredskap och 

betydelsen av den, men däremot saknas ett urbant perspektiv eftersom alla studieobjekt var 

rurala hushåll (Heidenström & Kvarnlöf, 2017, p. 9).  
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Om än Ann Enanders et al. studie Why Worry? Motivation for Crisis Preparedness Work 

among Municipal Leaders in Sweden syftade till att finna faktorer som motiverar 

kommunalanställda i Sverige i arbetet med kris- och säkerhetsfrågor återfinns en del 

relevant information som knyter an till denna studies ämne (Enander, et al., 2015, p. 2). En 

av de faktorerna som de fann relaterade till de kommunanställdas personliga motiv. Bland 

annat lyfter Enander et al. (2015, p.5) fram att det som motiverade många i arbetet med kris- 

och säkerhetsfrågor var deras egna tolkningar om vilka risker som det fanns i kommunen. 

Det vill säga, vilka risker och hot som de förväntades kunna ställas inför på lokal nivå. 

Enander et al. (2015, p. 5) beskrev att respondenterna i studien menade på att det var 

betydligt mer motiverande att arbeta med förberedelser inför mer sannolika riskscenarios 

på lokal nivå än med förberedande arbete inför mer hypotetiska och avlägsna krigsscenarion 

på nationell nivå. Vidare framkom det också att tidigare personliga erfarenheter ansågs ha 

en gynnsam inverkan på personlig beredskap och motivation till beredskapsarbetet 

(Enander, et al., 2015, p. 5). 

 

2.2 Relational Theory of Risk  

Åsa Boholm och Hervé Corvellec presenterar i deras artikel A Relational Theory of Risk en 

teori vilken har en konstruktivistisk grund och förklarar hur risker konstrueras av individer. 

Teorin är en tolkande sådan som syftar till, enligt Boholm och Corvellec (2011, p. 176), att 

besvara nyckelfrågorna teoretiskt och praktiskt varför och hur något uppfattas som riskfyllt.  

 

I teorin betraktas risk som en relation mellan ett objekt som är i risk och ett riskobjekt. Risk 

ska därmed ses som en produkt av tankar hos individer som postulerar en relation av risk 

där det finns en länk mellan riskobjekt och objekt i risk. Utan en relation mellan ett 

riskobjekt och objekt i risk upplevs det inte som riskfyllt (Boholm & Corvellec, 2011, p. 

178).  Boholm och Corvellec illustrerar den relationen schematiskt. (se figur 1) Figuren 

visar hur riskobjektet, relation av risk och objekt i risk länkar till varandra.  

 

 

Figur 1 Modell över Relational Theory of Risk (Boholm & Corvellec, 2011, p. 179) 

Den första delen av modellen är riskobjektet. Begreppet riskobjekt syftar till något som 

anses vara farligt, med andra ord som anses vara riskfyllt av en individ. Däremot är ordet 
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objekt missvisande i och med att riskobjekt kan vara allt från fysiska objekt till ett visst 

beteende eller naturfenomen. (Boholm & Corvellec, 2011, p. 179) Exempelvis, med 

anknytning till studiens ämne, uppfattas ett längre strömavbrott endast som ett riskobjekt av 

hushåll om det identifieras som hotfullt. Exempel på andra händelser som kan klassas som 

ett riskobjekt ett dammhaveri eller en naturkatastrof. Boholm och Corvellec (2011, p. 179) 

menar emellertid att det inte är så enkelt att endast utse något som ett riskobjekt, utan att det 

är mer komplext än så. Att utse något - vare sig det är ett fenomen eller en fysisk sak - som 

ett riskobjekt ska snarare förstås som en konstitutiv handling, vilken skissar upp objektets 

konturer och är en produkt av individers kognition om vad som anses vara riskfyllt. Detta 

sker i en kreativ akt då det introducerar risk i det sociala utrymmet. Dock ska denna 

utnämning av risk inte endast ses som ett socialt fenomen som saknar förankring i den 

fysiska världen. Det är även förankrat i vad som är möjligt i den sociala och naturliga 

världen i och med att utnämningen av ett riskobjekt är påverkat av etablerad vetenskap och 

sociala normer. Dock är riskobjekt ändock sociala i det hänseendet att de är en del av socialt 

agerande och sociala representationer. Detta genom att riskobjekten är influerade av den 

sociala kontexten samtidigt som de befäster den rådande kontexten individen lever i. Även 

den kulturella kontexten kan verka som begränsande på vad som kan identifieras som ett 

riskobjekt i och med individer med olika kulturella bakgrunder upplever risker på 

annorlunda sätt (Boholm & Corvellec, 2011, p. 179). Det vill säga, i ett sekulärt samhälle 

ses inte guds ilska som ett riskobjekt. Däremot, när ett riskobjekt väl är beskaffat är det 

delvis skild från den kontexten det skapades i och kan omtolkas eller få en annan identitet 

(Boholm & Corvellec, 2011, p. 179). Därav ska inte ett riskobjekt ses som objekt med en 

rigid identitet, utan riskobjektets identitet ska snarare betraktas som flytande (Boholm & 

Corvellec, 2011, p. 180). 

 

Den andra delen i modellen är objekt i risk. Det ska enligt Boholm och Corvellec (2011, p. 

180) förstås som att det är ett objekt med ett värde som anses vara hotad av riskobjektet. 

Med begreppet värde menas vad som i allmänhet värderas som värdefullt, exempelvis det 

egna livet eller sina barn (Boholm & Corvellec, 2011, p. 180). För att knyta an till 

ovannämnda exemplet med strömavbrott kan ett objekt i risk i denna studie vara möjligheten 

att laga mat med hjälp av apparater som drivs av ström. Utan ström går det inte att tillaga 

livsmedel och hushållet riskeras att gå hungriga. Att ha mat och kunna tillaga det betraktas 

som värdefullt och bör beskyddas.  
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I den första delen om riskobjekt blev objekten tillskrivna identiteter så som fara eller hot, 

blir de objekt som är i risk tillskrivna egenskaper som sårbar eller i behov av skydd. Det är 

värden som anses vara viktiga att bibehålla och är något som bör få uppmärksamhet och 

beskyddas (Boholm & Corvellec, 2011, p. 180).  

Därmed handlar det om vid utnämnandet av ett objekt i risk om ett dubbelt agerande av 

inkludering och exkludering av objekt. Det vill säga en del saker är mindre värdefulla än 

andra och anses inte som objekt i risk medan andra saker värderas högt och identifieras som 

ett objekt i risk. Även objekt i risk kan omvärderas i nya kontexter i likhet med ovannämda 

riskobjekt. Det som tidigare ansetts vara värdefullt att skydda, det vill säga varit ett objekt i 

risk kan senare anses vara av mindre vikt eller att hotbilden försvunnit (Boholm & 

Corvellec, 2011, p. 180).   

 

Den sista delen är relationen av risk, vilken berör relationen mellan riskobjektet och objektet 

som riskeras. Denna relation ska förstås som en social konstruktion som skapas när en 

observatör fastställer en relation mellan riskobjektet och objektet som riskeras. 

Fastställandet av relationen mellan riskerna sker i av en tolkad association mellan objekt 

som föreställs, skapas och fastställs. Denna association görs av en observatör och bestäms 

av dess åsikter, intressen eller oro.  Förenklat är relationer av risk ett uttryck för kulturella 

preferenser. Relationer av risk är hypotetiska, det vill säga eftersom en föreställer sig vilka 

scenarios som kan ske men det betyder inte att det kommer att bli verklighet. Vidare måste 

det finnas en kausalitet mellan riskobjektet och objektet som riskeras. Riskobjektet måste 

vara det som hotar objektet som är i risk, samtidigt som det måste finnas en förståelse inför 

hur och varför det hotar. Det är detta i föregående mening som är den själva kausaliteten. 

Den slutliga komponenten i relationen av risk är att det förutsätter handling av individen 

eller hushållen som är fallet i denna studie. Det vill säga att hushåll agerar för att undvika 

risken och därmed har en hemberedskap (Boholm & Corvellec, 2011, p. 181).  

 

Alla de tre ovannämnda komponenterna i relationen av risk ska inte ses som att de är 

fixerade utan snarare ses som föränderliga. Som tidigare nämnt har riskobjekten och 

objekten som riskeras identiteter och dessa omdefinieras och omformuleras ständigt. Därtill 

kan exempelvis riskobjekten har olika identiteter hos människor eller grupper. Det medför 

också att det som betraktas som ett riskobjekt för en person, kan uppfattas som ett objekt 

som riskeras av en annan person (Boholm & Corvellec, 2011, p. 182).  
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2.3 Tillämpning av teori  

I denna studie används teorin till att förklara varför hushåll i Boden förbereder sig eller inte 

förbereder genom att ha en hemberedskap och särskilt fokus läggs därmed på hur hushållen 

uppfattar risker och vad de anser är riskfyllt. Den här studien har därför karaktären som en 

teorikonsumerande studie eftersom i en sådan studie används teorin till att förklara fallet 

som undersöks (Esaiasson, 2017, p. 42). Ambitionen i denna studie var inte att testa teorin 

Relational Theory of Risk utan endast använda den till att förklara ett fenomen. Av den 

anledningen går det inte att betrakta denna studie som teoriprövande, då teorin inte står i 

centrum och testas med hjälp av empiri, vilket en teoriprövande studie gör (Esaiasson, 2017, 

p. 41).  

 

2.3.1 Operationalisering  

I syfte av att använda teorin till att förklara varför en del hushåll saknar en hemberedskap 

medan andra har en hemberedskap, det vill säga varför vissa hushåll inte förbereder sig 

operationaliseras teorin Relational Theory of Risk på följande sätt: 

 

Riskobjekt: Denna del är de händelser eller saker som hushållet ser som hotfullt. Eftersom 

studien behandlar hushållens hemberedskap syftar det till att förstå vad hushållen anser som 

hotfullt. Detta görs genom att vid intervjutillfällena fråga respondenterna vilka hot 

hushållen ser.  

 

Objekt som riskeras: Objekt som är i risk kan enligt teorin vara otaliga varianter. Här ligger 

fokus de fyra delar av hemberedskapen som hushållen bör ha i minst 72 timmar enligt 

MSB:s föreskrifter. Det vill säga, anser hushållen att deras matförsörjning, vattentillgång, 

värme och/eller kommunikationsmöjligheter är något som riskeras av exempelvis längre 

strömavbrott. Om ja på det, har hushållet utnämnt det som ett objekt i risk.  

 

Relationen av risk: Som Boholm och Corvellec menar på måste det finnas en etablerad 

relation mellan riskobjektet och objektet i risk. I detta fall innebär det att hushållen anser att 

det finns en händelse eller dylikt som kan tänka riskera att hushållet måste klara sig utan 

hjälp från myndigheter i 72 timmar.  Det vill säga vad för händelser hushållet ser som 

riskfyllt mot deras hushållsförsörjning som är kommunikation, värme, mat- och 

vattentillgång. Om de anser att hushållet kan hotas av exempelvis ett dammbrott i Luleälven 

finns det en etablerad relation av riskobjekt och objekt i risk.  

 



 

9 
 

Förberedelse: Som teorin föreskriver, om hushållet identifierar att en relation mellan 

riskobjektet och objektet som riskeras finns leder det till att hushållet agerar för att motverka 

risken. Med andra ord, anser hushållet att det finns en risk att de behöver klara sig själva 

med värme, kommunikation och mat- och vattentillgång utan hjälp från myndigheter i 72 

timmar förbereder de sig inför det. Därför är det av intresse att undersöka hur de uppskattar 

kvalitén på deras hemberedskap och vilka förberedelser de har gjort. Även denna del läggs 

det fokus på i intervjuerna.  

 

3 Metod  

I detta avsnitt presenteras de metodval som tagits i denna studie. Studien använder sig av 

en kvalitativ metod med intervjuer för att samla in data. Metodavsnittet är uppdelad i 4 

underavsnitt och där presenteras de val som tagits samt deras för-och nackdelar. Därtill 

presenteras även vilka utmaningar metoden har bjudit på vid utförandet av studien.  

 

3.1 Kvalitativ metod  

Denna studie använder sig av en kvalitativ metod. Anledningen till varför en kvalitativ 

metod valts är för att den anses som mer lämplig till att uppfylla studiens syfte och besvara 

studiens frågeställningar i jämförelse med kvantitativ metod. Göran Ahrne & Peter 

Svensson (2015, p. 12) menar på att den största begränsningen med kvantitativ metod är att 

det inte går att förstå och mäta stora delar av samhället. En del av samhället som de menar 

på är svårt att beskriva med en kvantitativ metod är hur människor fattar beslut eller varför 

de agerar som dem gör (Ahrne & Svensson, 2015, p. 12). I denna studie var målet att finna 

förklaringar till varför en del hushåll förbereder sig medan andra inte gör det genom att ha 

en hemberedskap och vad som ligger bakom detta. Kvalitativa metoder skapar bättre 

förutsättningar för att få förståelse för olika perspektiv samt upptäcka samhällslivets 

mekanismer (Ahrne & Svensson, 2015, p. 12). Därtill är teorin som används i denna studie 

inte möjlig att tillämpa till en kvantitativ metod. Det går inte att matematiskt mäta hur 

individer uppfattar risker. På grund av det ovanstående lämpar sig därför en kvalitativ metod 

bättre än en kvantitativ.  

 

3.1.1 Fallstudie  

Den valda designen på denna studie var en fallstudie av Boden kommun och hushåll inom 

den kommunen. Fallstudie erbjuder fördelar som exempelvis djupare förståelse för just det 

fallet, men är också en nackdel på grund ut av just samma anledning. Det går därmed att 

argumentera för att studien blir för enkel (Svensson & Ahrne, 2015, p. 22) när hushåll i 
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endast en kommun i Sverige studeras. Dock av hänsyn till den begränsade tidsramen och 

resurstillgång som en c-uppsats har - vilket även Svensson och Ahrne nämner – är en 

fallstudie det mest lämpliga och realistiska valet (Svensson & Ahrne, 2015, p. 22). Boden 

kommun har ett invånarantal på 28 042 och är belägen längs Luleälven i Norrbotten 

(Eriksson, 2017, p. 1). Boden kommun valdes som fallstudie på grund av ett flertal 

anledningar. Kommunen är ett intressant studieobjekt i hänseende till var kommunen är 

geografiskt belägen. Luleälven rinner genom kommun och skulle ett dammbrott ske längs 

den älven kan det få stora konsekvenser för invånarna i kommunen eftersom det kan leda 

till stora översvämningar, förstörelse av ställverk och annan infrastruktur (Ström, 2013, p. 

5). Detta medför att hushållen i Boden kommun bör ha en beredskap för detta men även 

inför andra samhällsstörningar som kan tänkas drabba kommunen. Därtill kan Bodens 

kommun ses från ett större perspektiv eftersom kommuner är en del av det nationella arbetet 

för beredskap. Det vill säga, de utmaningar som går att finna och lärdomar som dras i den 

här studien om Boden går till vissa delar att applicera på resten av Sverige, särskilt andra 

mindre kommuner likt Boden.  

 

3.2 Material och källkritik  

Denna studie baseras främst på material som insamlats från intervjuer med hushåll i Boden 

men även annat material har använts till denna rapport. Att diskutera källkritik gällande 

intervjusvaren går inte eftersom svaren är subjektiva och är deras sanning. Som nämnt 

baseras denna studie främst på material insamlat från de genomförda intervjuerna. Dock har 

information från MSB:s egna hemsida och deras andra hemsida dinsäkerhet.se använts till 

att beskriva vad som hushållen bör ha för att ha en adekvat hemberedskap. MSB är den 

myndighet i Sverige som arbetar med olika typer av beredskapsfrågor, åtgärder m.m. och 

har formulerat dessa rekommendationer gällande hemberedskap. Myndigheten står även 

bakom internetsidan dinsäkeret.se som riktar sig till privatpersoner med information om 

hemberedskap. De två är därför primärkällor och sanningshalten och äktheten i 

informationen betraktas som hög. Boden kommuns dammhaveriplan har använts till att 

beskriva vilka konsekvenser ett dammbrott i Luleälven kan ge för kommunen i stort men 

även vilken påverkan ett dammbrott kan få för hushållen. Beredskapsplanen är skapad av 

Boden kommun tillsammans med andra berörda aktörer och är också en primärkälla. Även 

denna källa anses ha hög trovärdighet.  
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3.3 Intervjuer  

Den valda metoden för att samla in den data som ligger till grund för empirin (Svensson & 

Ahrne, 2015, p. 23) var intervjuer. Metoden intervju valdes på grund av att metoden ansågs 

vara mest lämplig för studien. Fördelar med att samla in data med hjälp av intervjuer är, 

enligt Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2015, p. 34), att metoden är lämplig för 

att samla in kunskaper om människors upplevelser. Även djupare förståelse för beteenden 

och tankar hos intervjusubjekten är möjligt att erhålla (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015, 

p. 34). Detta är i sig mest lämpligt till studiens syfte som var att få en ökad förståelse om 

hur och varför hushållen har en hemberedskap eller inte. Däremot påpekar även Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015, p. 35) att trots de fördelar som finns med intervjumetoden kan 

inte all kunskap nås med endast den metoden vilket har tagits i åtanke under studiens gång. 

 

3.3.1 Urval  

Vid intervjuer är det fördelaktigt att olika kategorier av människor, i det här fallet hushåll 

deltas. Det vill säga att intervjusubjekten har olika bakgrund, ålder och bor i olika 

bostadsformer (Nilsson, 2015, p. 154). Annonsering efter villiga intervjukandidater lades 

upp på ett forum Det här händer i Boden på Facebook. I annonseringen efterfrågades det 

efter personer som var intresserade av att delta i studie om hushålls hemberedskap samt hur 

de såg på risker. Ett 15-tal personer anmälde sitt intresse för att delta i studien, varpå 6 

personer valdes ut baserat på hushållets utformning, ålder och geografiska läge. Antalet 

personer som intervjuades följde Eriksson-Zetterquist och Ahrne rekommendation att 

intervjua 6–10 individer (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015, p. 42). Dock genomfördes 

studien med medvetenhet om att avvikande och intressanta åsikter från andra hushåll kan 

missas med lägre antal intervjuer. Däremot var många av personerna som anmälde sig 

väldigt lika till bostadsform, ålder och bakgrund och därav valdes endast 6 stycken hushåll 

ut. Den form av hushåll som inte finns representerat men som hade varit önskvärt att ha med 

är yngre barnfamiljer. I och med att personer fick anmäla sitt intresse av att delta i studien 

innebar det att många av dem som anmälde sig var intresserade i sådana frågor och 

medvetenhet om att detta kan haft en påverkan på resultat har varit närvarande under hela 

arbetets gång. Tabell 1 (Datamaterial) är en förteckning över de personer som deltagit i 

intervjuerna. Endast de personerna som deltog i intervjuerna står utskrivna i kolumn 2. De 

personer som deltog i intervjuerna hade rollen som respondent eftersom deras roll inte var 

att komma med expertkunskap utan delge sina egna tankar och upplevelser. 
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Hushåll Ålder på 

respondent 

Yrke Bostadsform Antal i 

hushåll 

Antal år i 

bostad 

1 Kvinna (74) 

Man (80) 

Pensionär 

Pensionär 

Villa 

(egenägd) 

2 19  

2 Kvinna (52) Sjuksköterska Villa 

(egenägd) 

3 21 

3 Man (53) Yrkesofficer Villa 

(egenägd) 

3 23 

4 Man (34) Socialpedagog Hyresrätt 1 2  

5 Kvinna (21) Studerande Bostadsrätt 1 6 mån 

6 Kvinna (67) Pensionär Bostadsrätt 2 3 

Tabell 1 Datamaterial 

 

3.3.2 Utformning  

Intervjuernas utformning i denna studie är semistrukturerade och utgår från ett antal 

förbestämda frågor. I vissa av intervjuerna ställdes de förbestämda frågorna i annorlunda 

ordning eller formulerades om (se bilaga 1). Eriksson- Zetterquist och Ahrne menar på att 

det är fördel med denna formen att frågorna är mer anpassningsbara i jämförelse med 

standardiserade frågeformulär eftersom en kan få en bredare bild och fler nyanser av en 

händelse/fenomen (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015, p. 38). Vidare menar Eriksson-

Zetterquist och Ahrne på att ett antal förbestämda standardiserade frågor är relevant att ha 

för att kunna jämföra svaren en givits från de olika informanterna (Eriksson- Zetterquist & 

Ahrne, 2015, p. 38). Alla intervjuer som genomfördes började med ett par bakgrundsfrågor 

vilket Marco Nilsson menar är fördelaktigt att påbörja intervjun med några bakgrundsfrågor 

för att göra intervjusubjektet och den som intervjuar mer bekväm i situationen (Nilsson, 

2015, p. 156). Därefter ställdes de förbestämda frågorna vilka kompletterades med lite olika 

frågor beroende på respondenternas svar.  

 

Målet i denna studie var att genomföra alla intervjuer ansikte mot ansikte men på grund av 

olika anledningar genomfördes 3 via telefon men alla spelades in med hjälp av en diktafon. 

Anledningen till varför målet var att genomföra alla intervjuer ansikte mot ansikte istället 

för via telefon är att telefonintervjuer kan bli lite väl informella enligt Eriksson- Zetterquist 

och Ahrne (2015, p. 39) Därtill, vid intervjuer ansikte mot ansikte är det lättare att uppfatta 

ansiktsuttryck och gester som respondenten använder sig av som kan ha betydelse för det 

de säger. Av dessa anledningar anses intervjuer ansikte mot ansikte vara det bästa sättet att 
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genomföra dem. Däremot upplevdes det inte som någon större skillnad med att genomföra 

intervjun via telefon och ansikte mot ansikte utan alla intervjuer flöt på lika bra.  

 

3.3.3 Etiska aspekter  

Etiska övervägande har gjorts i denna studie. Det allra viktigaste vid genomförandet av 

intervjuer med respondenter är att få samtycke från dem och självklart att deltagandet är 

frivilligt. Dock ska det inte endast vara ett samtycke, utan något som Peter Öberg betonar 

är att samtycket ska ges efter respondenten erhållit information om undersökningen, 

exempelvis studiens syfte och att de har rätt att vägra svara på en fråga (Öberg, 2015, p. 62). 

Denna information gavs till respondenten innan intervjutillfället i skriftlig form.  En 

ytterligare viktig aspekt som Öberg nämner är att respondenterna garanteras anonymitet. 

Det vill säga att namn, datum och adresser behålls anonyma vid presentationen av resultatet 

i rapporten (Öberg, 2015, p. 62). Även denna information finns med i det informationsblad 

som givits till respondenterna innan intervjutillfället.   

 

3.4 Analys  

Varefter datainsamlingen skett har intervju-datan transkriberats för att möjliggöra analys 

av materialet (Lindgren, 2014, p. 31). Därefter reducerades materialet, presenterades det 

och slutsatser drogs. Simon Lindgren benämner dessa tre steg som kodning, tematisering 

och summering (Lindgren, 2014, p. 34). 

Kodning innebär enkelt att en sätter etiketter på vissa textpassager som säger ungefär 

samma sak (Lindgren, 2014, p. 45) Se tabell 2.  I denna studie har tematiskt kodning 

används. Lindgren menar på att denna formen av kodning riskerar att missa vissa mönster 

som finns i eftersom den formen av kodning endast fokuserar på just de teman/ mönster 

som bestämts i förväg. Dock lägger Lindgren till att tematisk kodning är lämplig vid 

studier som syftar till att pröva en hypotes (Lindgren, 2014, p. 50) vilket denna inte gör. 

Trots att denna studie inte prövar en hypotes ansågs den formen av kodning vara mer 

lämplig än en friare kodning eftersom studiens valda teori är så pass specifik. En tematisk 

kodning gav därför tydligare ramar till vad som skulle kodas och det säkerställde att 

kodningen utgick från att uppfylla studiens syfte. Varefter kodningen fortlöpte påbörjades 

arbetet med att även tematisera koderna. Detta för att göra materialet mer förfinat till 

analysen. (Lindgren, 2014, p. 65) Som Lindgren benämner det som att en gör koder av 

den tidigare kodningen. (Lindgren, 2014, p. 66) Antal teman bör, enligt Lindgren, inte 

övergå 10 stycken och i den här studien uppkom det 3 teman; riskmedvetenhet, 

hemberedskap och upplevelse av risk. Varefter tematiseringen var klar summerades allt 
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vilket ledde fram till de slutsatser som presenteras i nästkommande avsnitt. Tabell 2 visar 

ett exempel på hur kod och tematisering gått till.  

 
Citat från intervju Kod Tematisering 

´´ Ja, men det är ju vatten, 

strömavbrott. Det är ju det 

här med maten om nånting 

skulle, om det blir någon 

stor strejk eller 

handelsembargon, eller nå 

såna saker tänker jag 

närmast liksom. Osäker 

politisk situation i vissa 

delar av världen.´´ (RP 2) 

Riskobjekt Riskmedvetenhet 

Tabell 2 Exempel på kodning och tematisering av intervjudatan 

 

3.5 Validitet och reliabilitet  

Denna studie är kvalitativt konstruerad vilket medför att det är problematiskt att uttala sig 

om studiens validitet och reliabilitet. Detta eftersom Bryman (2011, p. 351) menar att 

validitet och reliabilitet definitionsmässigt innebär mätning och därmed är begreppen mer 

sammankopplade med kvantitativa studier. I kvalitativa studier som denna är det inte lika 

intressant att mäta resultaten, men dessa begrepp har ändock tagit i beaktande och diskuteras 

som följande nedan.  

 

Det första begreppet är reliabilitet, vilket berör tillförlitligheten i studiens resultat. En studie 

betraktas som tillförlitlig i sakens mening om andra forskare kan replikera resultaten vid 

andra tillfällen (Bryman, 2011, p. 352). I en kvalitativ studie som denna, där resultatet 

inhämtas genom intervjuer är detta krav gällande reliabilitet svårt att uppfylla. Det beror på 

att varje intervju är unik och säger något om tidpunkten då intervjun genomfördes 

(Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015, p. 35) och därmed är det svårt att replikera. Vid 

studier där intervjuer används är det därför mer lämpligt att diskutera reliabilitet vid 

intervjutillfället och främst ledande frågor. Med denna typ av frågor kan intervjuaren 

omedvetet påverka respondenternas svar genom att vinkla frågor eller söka efter specifika 

svar (Kvale & Brinkmann, 2014, p. 295). Detta problem togs i beaktande vid 

intervjutillfällena och har undvikits genom att ställa öppna frågor utan värderingar. Därtill, 
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vid tillfällen då respondenter inte förstod frågan, omformulerades den med andra ord men 

betydelsen var densamma.  

 

Det andra begreppet är validitet som innebär att studien ska undersöka det den anser sig 

undersöka. Det vill säga studiens giltighet och att kvaliteten är riktig (Kvale & Brinkmann, 

2014, p. 296). I denna studie har validitet uppnåtts genom att välja ut olika typer av 

respondenter och att intervjuerna hållit en högre kvalité genom att bland annat koppla 

frågorna till studiens syfte och frågeställningar. Bryman (2011, p. 352) nämner även att de 

teoretiska resonemangen och de observationerna en gör bör stämma överens med varandra. 

Även detta har eftersträvats i denna studie.  

4 Empiri  

I detta empiriavsnitt presenteras den hemberedskap de svenska hushållen bör ha gällande 

mat- och vattentillgång, kommunikationsmöjligheter och värme. Därefter presenteras den 

dammhaveriplanen som Boden kommun har utvecklat med andra berörda aktörer. Särskilt 

fokus på avsnittet om dammhaveriplanen läggs på hur ett dammbrott påverkar invånarna i 

Bodens kommun.   

 

4.1 Hemberedskap  

I detta avsnitt presenteras de rekommendationer MSB har gällande de resurser hushållen 

bör ha hemma för att klara sig i åtminstone 72 timmar utan hjälp från myndigheter. 

Anledningen till varför hushåll förväntas ha en hemberedskap beror på att vid en kris riktas 

hjälpen från myndigheter främst till de i samhället som behöver mest hjälp. Genom att de 

svenska hushållen har en hemberedskap är hela samhället mer motståndskraftig inför kriser 

(Din säkerhet, 2018:a).  Rekommendationerna är uppdelade i 4 kategorier; vatten, 

livsmedel, värme och kommunikation.  

 

4.1.1 Vattentillgång  

Vattenbrist kan förekomma av ett flertal olika anledningar, alltifrån längre kriser till 

förorenat vatten. Vid sådana tillfällen föreskriver MSB att varje person i ett hushåll behöver 

3–5 liter vatten per dag, men att detta endast gäller de första dagarna. Därefter behövs det 

ännu mer vatten då 3–5 liter vatten per person endast täcker in de mest nödvändiga behoven, 

så som vatten att dricka. För att ha tillgång till 3–5 liter vatten per person krävs det att 

hushållen har förberett sig. MSB förespråkar att hushållen har följande ting för att 

tillgodogöra vatten, se tabell 3.  
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Vattendunkar, helst med tappkran Flaskor 

Pet-flaskor för att frysa in vatten Mineralvatten 

Hinkar med lock Kokmöjlighet, som ska fungera utan ström  

Tabell 3 MSB:s rekommendationer gällande hushålls vattenberedskap (Din säkerhet, 2017:b)  

 

4.1.2 Mattillgång  

Brist på tillgången på livsmedel eller utmaningar med att laga maten kan uppkomma av 

olika anledningar. Exempelvis kan strömlöshet i ett par dygn kan påverka leveranserna till 

mataffärerna samt att all eldriven köksutrustning i hushållen är obrukbara. Inför sådana 

tillfällen föreskriver MSB att hushållen bör ha följande matvaror och ting för att försörja sig 

med mat;  

 

Spritkök alternativt campingkök Kontanter för att kunna köpa mat vid 

strömavbrott 

Potatis Bröd med lång hållbarhet 

Mjukost  Matolja 

Snabbpasta  Färdigkokta linser  

Krossade tomater Matkonserver 

Fruktkräm  Färdig blåbärssoppa 

Torrvaror som choklad Energibars  

Morötter Kål 

Ris  Gryn 

Potatismos Sylt  

Marmelad Hårdost 

Tabell 4 MSB:s rekommendationer gällande hushålls matförsörjning (Din säkerhet, 2017:c) 

 

4.1.3 Värme  

Människan kyls lätt ner även om det inte upplevs vara riktigt kallt. Bland annat försämras 

tanke- och rörelseförmågan vid nedkylning och se tabell 5 för MSB:s rekommendationer 

om vad hushåll bör ha hemma för att hålla värmen. 

 

Ullplagg Varma och oömma kläder 

Mössor Vantar  
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Halsdukar Filtar 

Liggunderlag Sovsäckar 

Stearinljus Värmeljus 

Tändstickor Braständare 

Alternativ värmekälla, exempelvis 

gasolvärmare 

 

Tabell 5 MSB:s rekommendationer för att hålla värmen (Din säkerhet, 2018: b) 

  

4.1.4 Kommunikation  

Utöver påverkan på mat- och vattentillgång och värme, påverkas även möjligheten till att 

kommunicera vid kriser eller extraordinära händelser. Hushållen bör kunna ta till sig 

information om läget vilket går att finna via telefon och internet. Sker det ett strömavbrott 

måste hushållen kunna ta till sig informationen på något annat sätt som inte kräver ström. 

Detta förordar MSB att varje hushåll bör ha för att kunna upprätthålla kommunikation (se 

tabell 6)  

 

Radio som drivs med solceller eller 

handvev 

Bilradio 

Papperslista med viktiga telefonnummer Extrabatter/powerbank till mobiltelefon 

Laddare till mobilen som går att använda i 

bilen 

Kommunikationsradio alternativt walkie-

talkie 

Tabell 6 MSB:s rekommendationer gällande kommunikationsmöjlighet (Din säkerhet, 2017:d) 

  

4.2 Dammhaveriplan  

Det är inte en stor sannolikhet att ett eller flera dammbrott i Luleälven kommer ske, men i 

Bodens kommuns dammhaveriplan menar de ändå på att möjligheten finns (Ström, 2013, 

p. 5). Skulle ett dammbrott inträffa kan det ha stora konsekvenser för Boden kommun. 

Kommunen har därför byggt upp en beredskap om något sådant skulle inträffa genom att 

skapa en handlingsplan. Denna plan har utformats i samarbete med aktörer verksamma inom 

kommunen, bland annat försvarsmakten, polisen och Norrbottens läns landsting men även 

andra grannkommuner som Luleå och Jokkmokk (Ström, 2013, p. 5). 

 

Längs med Luleälven finns det 15 dammar och dessa har delats in i två kategorier, vilka är 

högkonsekvensscenario och lågkonsekvensscenario. I de två kategorierna är dammarna 
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uppdelade i 3 klassningar, A, B och C. Med A- och B- dammar syftar kommunen till sådana 

dammar som leder till utrymning respektive eventuell utrymning. C-klassade dammar leder 

inte till utrymning (Ström, 2013, p. 9). Tabell 7 Hög- och lågkonsekvensscenario visar hur 

alla dammar belägna i Luleälven klassificerats enligt de framtagna kategorierna. Boden 

kommun har i sin analys kommit fram till att brott i någon av dammarna längs älven har 

konsekvenser på infrastrukturen i kommunen. Exempelvis vägar, järnvägar, vatten och 

avlopp och el kan drabbas av störningar eller förstöras. Skulle ett haveri ske i en A-klassad 

damm, i Sourva, Porjus, Messaure eller Seitevare, blir det vidsträckta elavbrott i 

Norrbottens län. Brister en A-damm brister resten av dammarna nedströms (Ström, 2013, 

p. 10). Blir sådant fallet att någon av A-dammarna, Sourva, Porjus, Messaure eller Seitevare, 

brister måste hela Bodens tätort evakuera. Dammarna Boden och Vittjärv vilka är C-

klassade ligger inom Boden kommuns geografiska område.  

 

Högkonsekvensscenario Klassning Lågkonsekvensscenario Klassning 

Sourva A Satisjaure C 

Porjus A Randi C 

Messaure A Harsprånget C 

Seitevare A Ligga C 

Parki B Porsi C 

Akkats B Laxede  C 

Letsi B Vittjärv C 

  Boden C 

Tabell 7. Hög- och lågkonsekvensscenario (Ström, 2013, p. 9) 

 

4.2.1 Information till medborgarna  

Medborgarna i kommunen har delgivits information om vad de ska göra om ett allvarligt 

dammbrott skulle ske. Denna information skickades bland annat ut i broschyrform till alla 

hushåll i december år 2012 (Boden kommun, 2017). I den broschyren finns bland annat 

information till hushållen om vilka utrymningsvägar de ska ta om det blir översvämning 

och var de ska vända sig för att få ytterligare information. Vidare beskriver broschyren 

också vilka konsekvenser som ett dammbrott kan ge och vad för saker medborgarna bör ta 

med vid evakuering. Denna information till medborgarna går även att finna på kommunens 

hemsida där även informationen finns att tillskansa sig på engelska (Boden kommun, 2017).   
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5 Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit i intervjuerna. Resultatet 

presenteras i 4 huvudteman och analyseras med hjälp av den teoretiska grunden och 

tidigare forskning. Först presenteras hushållens tidigare erfarenheter i nuvarande bostad 

och sedan hur de uppskattar sin egen hemberedskap. Därefter presenteras hushållens 

riskmedvetenhet och vilka risker de ser som kan drabba deras hushåll. Det är i denna del 

huvuddelen av analysen kommer att ske. Därtill vilka delar av rekommendationerna som 

är svårast att upprätthålla. Respondenterna benämns som (RP) 1 till 6 vilket följer samma 

ordning som hushåll 1–6 i tabell 1 Datamaterial.  

 

5.1 Tidigare erfarenheter  

Respondenternas tidigare erfarenheter såg olika ut, både till antal tillfällen och typer av 

händelser och en del hushåll hade varit mer utsatta än andra. Anledningen till varför det var 

av intresse att undersöka respondenternas tidigare erfarenheter var för att se om den 

hemberedskap de haft varit tillhjälplig vid det tillfället.  

 

´´ Det var ju nästan en vecka … det var ju så att, vi ligger sist på ledningen. Då fick vi ju sist hjälp. 

I byn fick de ju det tidigare (tillbaka strömmen).´´ RP 1 

 

´´ Vatten har jag varit utan, 1 dygn.´´ RP 5 

 

´´ En kväll så, just nu är vi faktiskt utan vatten.´´ RP 2 

 

RP 1 är bebodda på landsbygden hade vid flera tillfällen varit utan ström. Vid 

intervjutillfället framgick det att deras hushåll var väl förberedda inför de tidigare 

händelserna och hade inte upplevt några problem med strömbortfallet. RP 1 menade på att 

de är lite mer förberedda inför sånt på landet och uttryckte det som: ´´/…/ det är ju här 

(landsbygden) vi tappar strömmen, eller händer något annat.´´.  RP 4 och RP 5 boendes i 

lägenhet hade mer begränsade erfarenheter i jämförelse med RP 1. Där måste en också ha i 

åtanke att de bott en betydligt kortare tid i sin bostad jämfört med RP 1, 2 och 3. Även RP 

3 boendes i en villa centralt beläget i kommunen hade också begränsade erfarenheter med 

ett fåtal tillfällen med kortare strömavbrott. RP 2 som också bor i villa hade vid flera 

tillfällen varit utan vatten. Vid själva intervjutillfället var RP 2 utan vatten på grund av en 

större vattenläcka i bostadsområdet vilket varade ungefär i 1 dygn. Vidare hade inte RP 6 

varit med om några avbrott, vare sig el, vatten, mat och kommunikation i sin nuvarande 
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bostad. Däremot i sin tidigare bostad som var ruralt belägen hade de varit strömlösa vid ett 

flertal tillfällen men hade inte upplevt några problem eftersom de var förberedda inför en 

sådan händelse.  

 
 

5.2 Riskmedvetenhet  

Alla individer uppfattar risker och vad som är riskfyllt på olika sätt, enligt Boholm och 

Corvellec (2010). Enligt teorin som används i denna studie, uppfattar individer något som 

riskfyllt om de ser en koppling mellan riskobjektet och objektet som riskeras. Varefter 

individen uppfattat något som riskfyllt, agerar den för att förebygga risken.  

5.2.1 Riskobjekt  

Teorin Relational Theory of Risk innehåller 3 större komponenter för att förklara vad 

individer upplever som riskfyllt, varav riskobjekt är en av komponenterna. Riskobjekt är 

vad som individen anser vara riskfyllt/ hotfullt. (Boholm & Corvellec 2017, p. 178) 

Respondenterna identifierade i intervjuerna olika typer händelser som skulle kunna vara 

en möjlig risk mot deras hushåll. En del av hushållen såg fler potentiella risker än vad 

andra gjorde. Hälften av respondenterna identifierade på något sätt att händelser i 

omvärlden skulle kunna ha en påverkan på deras hushåll.  

 

´´All mat kommer, asså från andra länder och sen nu med asså konflikter mellan stora makter. 

Ryssland här, USA, ja EU till exempel så om, ja det kan hända liksom konflikt närsomhelst och 

sen, i Sverige kommer bli, alltså utanför och kommer inte ha till exempel några andra länder att ja, 

öh alltså med handel och såna grejer. ´´ (RP 4) 

 

´´ Ja, handelskrig tänker jag är en sådan där grej som skulle lätt kunna leda till att det inte finns 

varor helt enkelt. ´´ (RP 2) 

 

´´Jag tror att folk tänker till nu lite grann, för nu är det så mycket oroliga ställen ute i världen, folk 

tänker till lite grann nu också. ´´ (RP 1)  

 

I respondenternas ovanstående svar visar på att de lever i en kontext där även internationella 

skeenden anses ha en påverkan på deras hushåll i Sverige. Även andra mer nationella och 

lokala risker identifierades som exempelvis längre ström- och vattenavbrott av de flesta av 

respondenterna. Exempelvis såg RP 3 risk för störningar på elnätet: ́ ´ jag skulle kunna tänka 

mig något riktigt stort elhaveri. Antingen produktion eller distribution så att det blir brist på 

el. Det är väl det jag skulle se närmast till hands.´´ I RP 3 svar kan en tyda att han inte 
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identifierar så många risker, det vill säga riskobjekt som upplevs som riskfyllt. Även RP 5 

hade svårt att identifiera några större risker som skulle kunna hota hushållet. ´´Jag tänker 

att jag bor så pass centralt så jag skulle kunna ta mig ut ganska bra själv, som det är med 

kommunikation skulle jag kunna lösa på något sätt för det bor så pass mycket folk i min 

närhet. ´´. Däremot ansåg RP 5 att ett dammhaveri var det som kändes som mest troligt att 

kunna inträffa och hotfullt mot hushållet i jämförelse med andra händelser. Anledningen till 

varför hon inte kunde identifiera händelser som riskfyllda var: ´´Jag har inte tänkt, jag vet 

knappt vad som skulle kunna hända, så jag är väl så här icke påläst antar jag. ´´ (RP 5). Vad 

som anses vara riskfyllt är enligt Boholm och Corvellec (2017) olika för varje individ och 

beror bland annat på den sociala kontexten individen befinner sig i. Befinner sig individer i 

en sådan social kontext där sådana frågor inte berörs är det inte konstigt att RP 5 har svårt 

att identifiera risker. Hur den sociala kontexten påverkar vilka risker individer kan tänkas 

uppleva kan också härledas till RP 1. Makarna i det hushållet hade varit respektive var aktiva 

i civilförsvarförbundet och umgicks därmed i kretsar där medvetenheten om hemberedskap 

är naturligt utbredd.   

 

Vidare framgick det även i intervjun att ett flertal av respondenterna såg det norrbottniska 

klimatet med dess kalla vintrar som en stor risk i kombination med ett värmebortfall. Som 

RP 1 uttryckte det ´´ Vintern vore värst. Värmen är besvärligast för oss som bor här uppe.´´. 

Just denna riskidentifikation är främst påverkad av att hushållen bor i norra delen av Sverige 

där vintrarna kan vara riktigt kalla. Troligen hade hushåll belägna i södra delen av Sverige 

inte identifierat vintern som en större risk.  

 

5.2.2 Objekt i risk  

I enlighet av Relational Theory of Risk identifierar individer objekt i risk på olika sätt. Det 

vill säga, vad en individ finner något som värdefullt och behövs skydda, kan en annan 

individ uppleva det helt annorlunda. Precis som i ovanstående avsnitt identifierade 

respondenterna olika ting av vad i hushållet som låg mest i farozonen. Eftersom studien 

berör hemberedskap utifrån MSB definition låg fokus i intervjun på de fyra resurserna som 

MSB föreskriver att hushållen bör ha hemma. Därmed fokuserades det på om och vad av de 

fyra resurserna som hushållen ansåg kunna hotas av kriser eller andra störningar i samhället.  

 

Tillgång på vatten till både sanitet och för att dricka upplevde inga av hushållen som något 

som större risk att försämras. Många av dem menade på att alternativa vattenkällor fanns i 

närheten, både Luleälven, sjöar och kallkällor. ´´Ja, men i värsta fall så skulle jag väl gå ner 
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till älven och ta vatten, va. Slagit hål i isen. Och kanske köpa nå vattenreningstabletter.´´ 

(RP 2) Ett flertal av respondenterna menade också på att eftersom det givna tidsrymden på 

72 timmar krävdes det inte några större vattenresurser till hygien utan främst till att dricka. 

Däremot identifierade alla respondenterna vattentillgången som en resurs som skulle kunna 

riskeras. Det vill säga att respondenterna identifierade vattentillgången i deras hushåll som 

ett objekt i risk men eftersom alternativa vattenkällor fanns i deras närhet var det mindre 

risk att bli helt utan vatten.  

 

Möjligheten till att värma sig ansåg alla respondenter som problematiskt, och då särskilt 

under vintern. Detta framgick bland annat i RP 1 intervju: ´´Vintern vore värst. Värmen är 

besvärligast för oss som bor här uppe. ´´ . Objekt som riskeras är enligt Boholm och 

Corvellec (2011) inte fixerade utan kan förändras beroende på nya hot vilket förändring av 

årstiden medför. Flera av respondenterna hade inga alternativa värmekällor så som kaminer 

utan bostaden värmdes upp med fjärrvärme och de identifierade att driften av fjärrvärmen 

som sårbart. Däremot ansågs inte möjligheten att värma upp huset som lika värdefullt så 

som tillgång på vatten eller mat. Respondenterna identifierade uppvärmningsmöjligheten 

som ett objekt i risk men värme ansågs inte lika värdefullt som tillgång på mat och vatten. 

Många boende i bostäder med endast en typ av värmekälla menade mycket på att det inte 

gick att göra så mycket åt saken om värmen skulle sluta fungera och att det bara var att klä 

på sig.  

 

Om något ska identifieras som ett objekt i risk ska det anses vara värdefullt enligt individen, 

eller i detta fall enligt hushållet. Som tidigare nämnt värderades tillgång på mat högt av 

respondenterna.  

´´Som sagt det är bara mat och vatten, och information som är det viktiga.´´ (RP 6)  

När respondenterna diskuterade sin hemberedskap uppkom det vid ett flertal gånger 

resonemang om just deras tillgång på mat. Rent specifikt uttryckte inte alla att det var maten 

som ansågs som mest värdefullt men av den anledningen att samtalet återkom till just 

mattillgång samt att många respondenter bunkrat upp med mat: ´´Sen har jag torrvaror, har 

jag alltid extra av, typ pasta, mjöl och sånt.´´ (RP 5) går det att konkludera att respondenterna 

identifierat mattillgången som ett objekt i risk.  

 

Den sista delen av hemberedskapen är kommunikation, vilket är möjligheten till att kunna 

kommunicera och ta emot information vid kriser. En del av respondenterna identifierade det 

som ett objekt som riskeras vid en kris. Bland annat RP 6, vilket kan avläsas av hennes 
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identifierar möjligheten att kunna ta till sig information som värdefullt, mer värdefullt än 

att ha tillgång på värme. Däremot identifierade vare sig RP 4 och RP 5 att 

kommunikationsmöjligheterna skulle kunna riskeras. Det vill säga, de kunde inte identifiera 

att exempelvis internet eller telenätet skulle kunna ligga nere vid en potentiell kris. Däremot 

värderade både RP 4 och RP 5 tillgången av information på internet som högt. Anledningen 

till varför de inte identifierade en risk mot att kunna ta till sig information via internet var 

enligt RP 5: ´´/…/ Det har jag inte tänkt på, att jag inte skulle kunna nå ut, jag vet inte var 

man ska söka information för att jag är så beroende av internet.´´ Ingen av RP 4 och RP 5 

hade en batteridriven radio och hade inte heller vetskap om att de förväntas kunna ta till sig 

information i händelse av kris via radio.  

 

5.2.3 Upplevelse av risk  

Sannolikheten en kris eller dylikt skulle kunna inträffa som skulle kunna hota 

respondenternas hushåll uppskattades olika av respondenterna.  

 

´´Men öhm… direkt hot som skulle hända … nej. Nej, det är liksom, ska jag säga två, tre av 10 på 

skalan liksom det skulle hända.´´ (RP 4) 

 

´´ Nu känner jag mig ganska naiv, men öh… nej jag tänker inte att det är troligt att det händer en 

katastrof. Man förstår logiskt att det skulle kunna hända men det är inget jag går och tänker på.´´ 

(RP 5)  

´´Jaa (tveksamt), möjligt, skulle jag säga. Kanske inte trolig men kanske möjlig.´´ (RP 3)  

 

Till stor del var anledningen till varför många av respondenterna inte ansåg att 

sannolikheten var hög att de skulle behöva klara sig i 72 timmar utan hjälp från myndigheter 

var på grund av att sådana händelser inte brukar inträffa i Sverige. Särskilt RP 4 med 

utländsk härkomst underströk hur tryggt Sverige kändes.  

 

´´/…/det känns tryggt här i Sverige. För att, alltså man har alltid möjlighet till att handla till 

exempel, och affärer. Öh.. och i 5 år jag varit en gång varit med om att, elavbrott och en gång 

vattenavbrott. Och kanske.. men annars, ja allt här är stabilt jämfört med i mitt i hemland. Alltså 

det kan ju bli liksom, ja asså varje dag. Och sen på grund av konflikt, eller naturkatastrof och sådär 

man har liksom ingen möjlighet att åka och handla, så det är jättestora skillnader faktiskt mellan 

här i Sverige och mitt hemland.´´ (RP 4) 
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Eftersom Sverige upplevs så tryggt för RP 4 anser han inte att det är sannolikt att något 

kommer inträffa som kräver en specifik hemberedskap. Han har inte identifierat en relation 

av risk och anser sig därför inte behöva förbereda sig.  

 

Vilka risker respondenterna ansåg vara mer troliga att ske påverkade också hur deras 

hemberedskap såg ut. Exempelvis RP 5 ansåg att ett större dammhaveri är: ´´ Det mest 

rimliga scenario, det är det som jag möjligen har tänkt på att förbereda mig inför. Men då 

har jag mer tänkt på att snabbt plocka ihop mina saker och åka härifrån.´´(RP 5) Eftersom 

RP 5 identifierat ett dammhaveri i Luleälven som ett riskobjekt som hotade bostaden (objekt 

i risk) finns det en identifierad relation av risk. Boholm och Corvellec (2017, p. 180) menar 

på individer gör åtgärder för att förebygga identifierade risker och exemplet med hur RP 5 

resonerat visar på liknande mönster eftersom hennes hemberedskap är anpassad för att 

hantera just dammhaveri. Det är just denna typ av händelse hon identifierar som mest 

sannolik, där det finns en relaterad risk och hemberedskapen RP 5 har är till för att klara ett 

dammhaveri där utrymning måste ske. De andra respondenterna upplevde inte ett större 

dammhaveri i Luleälven som riskfyllt eftersom de inte tyckte att det var sannolikt. Det bör 

dock tilläggas att RP 4 inte mottagit någon information om dammhaveriplanen och hade 

därför inte kunnat identifierat det som riskfyllt.  

 

Som påvisat ovan uttryckte många av respondenterna sig tveksamma inför att något skulle 

hände som hade medfört att de hade varit tvungna att klara sig i minst 72 timmar utan hjälp 

från myndigheter. RP 2 däremot ansåg att det var en stor sannolikhet att en kris kan inträffa 

där hushållet skulle behöva klara sig utan hjälp från myndigheter i minst 72 timmar.  

 

´´Absolut! ´´ och ´´/…/ Någonstans så tror jag att det börjar i det lilla, inte i det stora man 

faller, så att säga.´´ (RP 2) 

 

RP 1 delade RP 2:s uppfattning om att sannolikheten var stor att de skulle behöva klara sig 

utan hjälp från myndigheter och menade på; ´´det är ju här vi tappar strömmen (på 

landsbygden), eller händer något annat.´´ I och med detta identifierar RP 1 att det finns en 

relaterad risk med var de bor (ruralt) eftersom de menar på att det drabbas av fler händelser 

än hushåll belägna mer centralt.   
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5.3 Hemberedskap  

En stor del av intervjuerna kom att handla om hur hushållen uppskattade sin egen 

hemberedskap. Det ansågs inte att vara nödvändigt att undersöka exakt hur hushållens 

hemberedskap såg ut, utan hushållens egna uppskattningar ansågs som tillräckliga. Enligt 

Boholm och Corvellec (2017) förbereder hushåattallen för att motverka risker, därav 

intresset att ta reda på hur respondenternas hemberedskap såg ut. Likt variationen av 

respondenternas tidigare erfarenheter, varierade graden på hushållens hemberedskap. RP 1 

hade förberett sig väl inför alla möjliga händelser; 

 

´´Sen har vi ett utedass, ett torrdass. Nu har vi dessutom ett dieseldrivet elverk. Vi startade det för 

att hålla igång frysarna och sådär. Sen fick vi igång vatten genom att vi kunde sätta in strömmen, i 

och med att vi har vatten kan vi diska. /…/ Vi är väl tillgodosedda. ´´ (RP 1) 

 

De menade på att de är lite mer förberedda på landsbygden och ansåg sig kunna klara sig 

uppemot ett år utan extern hjälp. Därmed uppfattade RP 1 inga problem med att klara sig i 

72 timmar utan hjälp från myndigheter eftersom de hade en så god hemberedskap och 

beredskapen var förbestämd dem emellan. RP 3 ansåg sig också ha en god hemberedskap 

som MSB föreskriver. Till skillnad från RP 1 som hade en förberedelser specifikt för att ha 

en hemberedskap, uttryckte sig RP 3 följande om hushållets förberedelser: ´´Jo, det har vi 

väl gjort får man väl säga, men inte sådära, vad heter det nu (tankepaus) enbart av den 

anledningen /…/´´  RP 3 syftade på att många av de föremål och bland annat alternativa 

värmekällor införskaffats av andra syften, så som fritidsintresse, och inte endast för att ha 

en hemberedskap. Han menade vidare på att hans hushåll inte skulle ha några större 

utmaningar att klara sig i 72 timmar trots avsaknad av specifik förberedelse. Vidare 

framkom det att i RP 3 hushåll inte diskuterats nämnvärt om att skaffa en hemberedskap. 

Även RP 2 ansåg sig ha en god hemberedskap men hade till skillnad från RP 3 diskuterat 

och förberett sig i hushållet.  

 

´´ Ja, det har vi faktiskt gjort, vi har pratat om att vi borde fylla upp med vatten till exempel. Vi har 

ju redan nu konserver och grejer så vi klarar oss några dagar. Och triangiaköket, sen så har vi 

våran braskamin, så vi har ju en alternativ källa som man kan och ved har vi ju. Så vi har ju en 

tänk så, men så skulle vi kunna göra mer. Vi massa sovsäckar, vi har liksom mest såna där saker, 

sen har vi väl. Vi är inga riktiga preppers om man säger så. Inte enligt dem i alla fall (skratt).´´ 

(RP 2) 
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RP 4 och RP 5 hemberedskap var betydligt sämre och de båda hade inte funderat så mycket 

på att de borde ha en hemberedskap.  

 

´´Mm ja... det utan vatten. Det har jag inte tänkt… men, ja eftersom det finns mycket vatten här i 

Sverige. /…/ Öh och sen med elen… då kan jag inte göra så mycket men att få liksom ljus bara i 

lägenheten jag kan använda, asså vanlig ljus och sådär, ja. ´´ (RP 4) 

 

´´Öh… medel, jag skulle väl klara mig själv på mat och vätska för den överlevnadsmässigt. Har 

extra filtar och skulle kunna klä sig för 72 timmar åtminstone men kommunikation, vad som 

händer är väl ganska dåligt, då kanske man borde ha en radio.´´ (RP 5) 

 

RP 5 uppskattade som nämnts ovan sin hemberedskap med egna ord som medelbra. I 

intervjun med RP 5 framgick det att det var främst mat och vätskereserver som fanns i 

hushållet, medan möjlighet att ta till sig information vid situationer när internet och 

telefonnätet är nere var obefintlig. Respondenten hade inte heller kunskap om hur hon skulle 

ta till sig information vid kriser. RP 4 svarade att dess hushålls hemberedskap var god men 

saknade mycket av de saker som MSB föreskriver. RP 6 också boendes i lägenhet hade 

medvetet förberett sig med främst matvaror och diskuterat möjliga riskscenarios hushållet 

skulle kunna tänkas drabbas av. Möjligheten till att kunna värma sig hade RP 6 inte förberett 

sig inför men motiverade att det inte behövdes för att de var borta under de kalla månaderna. 

Därmed identifierade RP 6 inte värmebortfall som en risk och hade inte förberett sig för att 

förebygga risken.  

 

5.4 Sammanfattande analys  

De respondenter som ansett sig ha en god hemberedskap har visats sig ha en större 

riskmedvetenhet i den mening att de kunnat identifierat fler potentiella risker. Därtill att de 

respondenter som har en bättre hemberedskap ansåg att det var mer sannolikt att någon form 

av kris eller dylikt skulle inträffa än de respondenter som hade en sämre hemberedskap. 

Respondenterna som hade en sämre hemberedskap hade inte givit tanken om att de skulle 

behöva ha en hemberedskap i lika stor utsträckning som de respondenterna med en bättre 

hemberedskap. De respondenterna boendes i bostadsrätt och hyresrätt hade en sämre 

hemberedskap där RP 5 och RP 6 främst fokuserat på att ha en beredskap i form av 

matresurser medan RP 4 inte förberett sig alls. Särskilt RP 4 ansåg att Sverige var så tryggt 

och säkert att det inte fanns några större risker som skulle kunna tänkas drabba hans hushåll.  
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De resterande respondenterna boendes i hus hade en bättre hemberedskap men betraktade 

potentiella risker på olika sätt. RP 1 och RP 2 identifierade fler risker och att de var troligare 

att inträffa än vad RP 3 gjorde. Trots att RP 3 inte identifierade så många risker som skulle 

kunna drabbas hans hushåll och att sannolikheten att något skulle inträffa var låg hade RP 

3 en god beredskap. Däremot, vilket RP 3 tryckte på var föremålen främst till hushållets 

hemberedskap utan av andra anledningar. Kopplat till teorin Relational Theory of Risk 

tenderade respondenterna ha en bättre hemberedskap om de hade en större riskmedvetenhet, 

det vill säga då de identifierade riskobjekt, objekt som riskeras och att det fanns en relation 

av risk mellan dessa två och därmed förberett sig för att motverka risken. De respondenter 

som hade en lägre riskmedvetenhet, identifierade inte en relation av risk och därför hade de 

inte förberett sig eftersom det inte upplevdes som någon risk.  

 

6 Avslutning  

I rapportens sista avsnitt diskuteras resultatet av analysen som presenterats i ovanstående 

avsnitt. Denna diskussion mynnar sedan ut till ett par slutsatser vilka presenteras i 

anknytning till diskussionen. Slutligen presenteras förslag på vidare forskning, även dessa 

grundar sig i den tidigare diskussionen.  

 

6.1 Diskussion och slutsatser  

Denna studies syfte är att söka finna förklaring till varför vissa hushåll har en hemberedskap 

och varför vissa hushåll saknar det utifrån teorin Relational Theory of Risk. Det framgår i 

resultatet av intervjuerna att respondenterna ser olika på vilka risker de kan tänka drabba 

sitt hushåll. Även hur hushållens hemberedskap ser ut varierar, med en del som har god 

hemberedskap medan andra har en sämre.  

 

Teorin Relational Theory of Risk har erbjudit en relevant teoretisk lins för att få en större 

förståelse till varför en del hushåll i Boden saknar en hemberedskap medan en del har en. I 

och med att teorin berör hur risker konstrueras av individer, varför individer ser saker som 

riskfyllt och agerar därefter blev fokuset på hur hushållen betraktade risker naturligt. Vilka 

risker respondenten uppfattar är individuellt och beror bland annat på dens sociala kontext. 

Som resultatet i det tidigare avsnittet visade på identifierade respondenterna olika typer av 

risker som skulle kunna tänka drabbas deras hushåll. En del av respondenterna uppfattade 

färre risker och hade inte givit olika riskscenarios någon större tanke. Därtill, vilka eller 

vilken del av vatten, mat, värme och kommunikation som ansågs kunna riskeras 

identifierades annorlunda mellan respondenterna. Bland annat kunde de yngre 
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respondenterna identifiera att deras mat, vatten och värme kunde riskeras medan 

kommunikationen inte var något de själva identifierade. Med koppling till teorin så 

identifierade de inte att kommunikationen, i detta fall internetuppkoppling och telenät 

(objekt i risk) kunde riskeras av en kris (riskobjekt). Det vill säga, de yngre respondenterna 

identifierade ingen relation av risk. Denna oidentifierade risk kan därmed kopplas till deras 

avsaknad av förberedelse inför den risken.  

 

Detta påvisar ett problem då individer inte kan uppfatta något som riskfyllt om de inte fått 

information om att det kan vara en risk. Därmed vore det av relevans att bland annat MSB 

och kommuner går ut med ytterligare information till hushållen om vilka risker som kan 

inträffa för att öka hushållens riskmedvetenheten. Informationen om hemberedskap finns 

att läsa på nätet i dag men kräver att hushållen själva har ett intresse för att söka upp den. 

Detta var även något som många respondenter tog upp vid intervjutillfället, att de ansåg att 

myndigheter och kommuner borde dela ut mer information till hushållen om vad som 

förväntas av dem i händelse av kris. Det tidigare leder vidare till en diskussion om urvalet 

av respondenterna i studien. De flesta av de som deltog hade ett intresse av sådana frågor 

och har därför en bättre hemberedskap än särskilt RP 4 och RP 5. De två respondenterna 

hade inte lika stor kunskap om vad som skulle kunna inträffa och såg färre risker vilket hade 

negativ påverkan på deras hemberedskap. Respondenter, särskilt RP 1 hade en mycket stor 

riskmedvetenhet i och med sitt intresse av frågan och hade därför förberett sig väl inför olika 

potentiella scenarios.  

 

Denna studie har inte tagit anspråk på att finna en allomfattande förklaring till varför en del 

hushåll förbereder sig medan andra inte gör det, utan har endast valt att göra en fallstudie 

av Boden kommun.  Av denna anledning kan inte generaliserade slutsatser dras, men den 

bidrar ändå med en ökad förståelse till hur en del hushåll ser på risker och hur det påverkar 

deras hemberedskap. Utifrån den tidigare diskussionen kan ett antal slutsatser dras. I 

enlighet med teorin har hushållens identifierade risker och vilka dessa är en påverkan på 

hushållens hemberedskap. De hushåll som hade en större riskmedvetenhet hade förberett 

sig mer än de hushållen med en lägre riskmedvetenhet.  

En annan relevant insikt som framkommit i den här studien är att en del hushåll inte är 

medvetna av vad myndigheter förväntar av hushållen gällande deras hemberedskap. En del 

av respondenterna lyfte fram att informationen från bland annat MSB om vilka risker som 

finns och vad hushållen förväntas göra är bristfällig. Myndigheter som MSB och kommuner 

borde därför arbeta ytterligare med att öka hushållens kunskap om hemberedskap för att på 
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det sättet öka hushållens riskmedvetenhet och därmed verka för att fler hushåll i Sverige har 

en adekvat hemberedskap.  

 

6.2 Vidare forskning  

Studiens teori gav en bra inriktning på hur hushålls hemberedskap eller avsaknad av den 

kan förklaras. Däremot då teorin främst berör hur individer upplever risker och agerar för 

att förebygga dem exkluderas andra förklaringar till varför en del hushåll har en 

hemberedskap medan andra saknar en hemberedskap. Därför vore det av intresse att 

genomföra liknande studier med andra teoretiska resonemang för att finna andra 

förklaringar. Vidare är denna en studie en fallstudie, det vill säga att bara hushåll i Boden 

har deltagit i studien. Därmed hade det varit relevant att genomföra likande studier i andra 

kommuner i Sverige, antingen som enskilda fallstudier eller som komparativ fallstudie. och 

göra en komparativ fallstudie. Detta för att ha fler fall att jämföra mellan och undersöka om 

liknande resultat som denna studie har återfinns i andra fall. Ytterligare förslag på vidare 

forskning är att undersöka specifika typer av hushåll, exempelvis singel- respektive 

flerpersonshushåll och kontrastera dem emellan varandra.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor  

• Hur gammal är du?  

• Arbetar du/studerar du?  

• Hur många personer är det i detta hushåll?  

• Hur länge har du/ni bott i denna bostad?  

Kunskapstestning om svensk hemberedskap  

• Har du hört talas om myndigheten för samhällsskydd och beredskap? Om nej, 

berätta kort vad de arbetar med 

• Är du/ni medvetna om myndighetens rekommendation om att varje hushåll bör ha 

en hemberedskap i minst 72 timmar, dvs vara självförsörjande med mat, vatten, 

värme och upprätthålla kommunikationsmöjligheter, i händelse av exempelvis 

långa strömavbrott eller vid kris?  

• Har du/ni tagit del av Boden kommuns broschyr ´´Om dammen brister´´´?   

 

Tidigare upplevelser  

• Har ditt/ert hushåll varit strömlösa i en längre period?  

Vad gjorde ni då?  

Vilka problem uppstod vid det/de tillfället?  

Vad är den längsta perioden ni/du varit utan ström i er/din bostad?  

• Har ditt/ert hushåll varit utan fungerande vatten en längre period? (förorenat 

vatten, avstängt vatten m.m.)  

Vad gjorde ni/du då?  

Vilka problem uppstod vid det/ de tillfället?  

Vad är den längsta tiden ni/du varit utan vatten? 

Hemberedskap  

• Har era/dina tidigare upplevelser lett till att du/ni gjort några åtgärder?  
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(Exempelvis köpt ficklampor för att ha ljuskällor vid strömavbrott)  

• Alt, Har du/ni förberett er på något sätt?  

• Hur skulle du/ni beskriva ditt/ert hushålls beredskap att klara sig med mat, vatten, 

värme i 72 timmar?  

Vad hade varit den största utmaningen för ert hushåll? Hålla värmen, vatten, 

mat eller kommunikation?  

Ser du/ni några andra utmaningar? Vilka är de? 

Anser du att det är viktigt att ha en hemberedskap? 

• Om respondenten på den ovanstående frågan svarar att de inte har nog god 

hemberedskap. Varför saknar ditt/ert hushåll en hemberedskap?  

 

• Vad anser du/ni om den nya förslaget från försvarsberedningen att hushållen 

förväntas klara sig i en vecka utan hjälp från myndigheter?  

 

Skulle det förslaget ha någon påverkan på er/din hemberedskap?  

Sänder det ut några signaler, om det förlängs till en vecka?  

 

Riskmedvetenhet  

• Har ni i hushållet diskuterat om att ni bör ha en hemberedskap?  

Hur har de diskussionerna sett ut?  

Vilka risker/problem ser ni som ert hushåll kan tänkas drabbas av? Beskriv 

gärna varför.   

• Anser du/ni att det är troligt att en kris kommer ske där ert/ditt hushållmåste ha en 

hemberedskap för minst 72 timmar?  

Vad är det som gör att du tänker så?  

• Boden kommun löper risk för att översvämmas om dammar längre upp i Luleälven 

brister. Anser du att detta scenario är riskfyllt? Beskriv gärna varför 

Har du vetskap om hur er bostad kommer påverkas om dammen brister?  
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