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Abstract 

 

 

The aim of this essay is, due to a noted lack of earlier research together with an even more 

accentuated responsibility regarding the matter in question, to study the citizens’ preparedness 

for crisis. Starting out from a number of questions regarding the citizens’ responsibility and 

learning from the hurricanes Gudrun and Per, the discussion concerns the terminology of 

crisis together with the question of responsibility and learning from experience. 

     In conclusion, the source material consisting of nine interviews shows that preparedness 

for crisis for the affected citizen above all is related to the personal measures to create a 

working situation in a state of crisis. Hence, to a great extent, the citizens show consciousness 

of their own responsibility. Regarding the question of learning from these specific crises, this 

can only be noted among those citizens that lack earlier experience from crisis. 

 

Nyckelord: stormen Gudrun, stormen Per, krisberedskap, ansvar, lärande 
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1 Inledning 
 

 

 

Beredskap handlar om resurser, information och en plan vad som ska göras1 

 

I det svenska krisberedskapssystemet faller det övergripande ansvaret på nationell, regional 

och lokal nivå på en rad olika aktörer i form av nationella myndigheter, länsstyrelser och 

kommuner. Samtidigt med detta har den svenska krisberedskapen sedan länge kommit att 

organiseras utifrån tre grundläggande principer2 i form av ansvarsprincipen som ”innebär att 

den myndighet som har ansvar för en verksamhet i fred också har det vid en kris”3; likhets-

principen som syftar till att myndighetens organisation och lokalisering i största möjliga 

utsträckning skall vara lika i fred, kris och krig samt närhetsprincipen som ”innebär att kriser 

skall hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället”.4 

     Tillsammans med ovanstående, vilket kan förstås som ett utpräglat ovanifrånperspektiv i 

krisberedskapsfrågan, utgör även den enskilde medborgaren en viktig del i samhällets 

krisberedskap och det är också detta perspektiv på krisberedskapen i samhället som denna 

uppsats kommer att behandla. 

 

 

1.1 Problemområde – Medborgarnas roll i krissituationer 

 

I flertalet politiska dokument ges den enskilde medborgaren en viktig och central roll i 

samhällets krisberedskap. Utifrån lagen om skydd mot olyckor5 kan vi förstå att ”[e]n grund-

läggande princip och utgångspunkt är att enskilda […] personer själva ska vidta och bekosta 

åtgärder för att förhindra olyckor”6 samt ”begränsa skador till följd av olyckor”7 och där den 

                                                             
1 Citat från en av respondenterna i studien 
2 Bengtsson 2008, s.69f 
3 Bengtsson 2008, s.70 
4 Bengtsson 2008, s.70 
5 Egentligen ”Lag (2003:778) om skydd mot olyckor”. Fortsättningsvis benämnd LSO. Se vidare i avsnitt  

3.2 nedan gällande relationen mellan krisberedskap och LSO. 
6 Hermelin, Schnell & Dryselius 2004, s.36 
7 Hermelin, Schnell & Dryselius 2004, s.36 
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direkta lagtexten i anslutning till detta anger att ”[ä]gare eller nyttjanderättshavare till 

byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av 

brand och för livräddning vid brand eller annan olycka”.8  

     I proposition 2007/08:92, ”Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull”, anges samhällets 

krisberedskap beröra samtliga delar eller aktörer i vår omgivning i form av riksdag, regering, 

landsting, kommuner, företag och enskilda individer.9 I propositionen anges vidare att ”[d]et 

är viktigt att tydliggöra förhållandet mellan förväntningarna på det allmännas ansvar och 

individens ansvar. Det allmänna bär huvudansvaret för den nationella säkerheten men 

enskilda individer och företag har självklart också ett ansvar och därmed en viktig roll i 

krisberedskapsarbetet”10 samt att ”den enskilde och organisationer har ett grundläggande 

ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom genom att vidta förebyggande åtgärder.”11  

     Samtidigt med det ansvar som placeras hos den enskilde medborgaren i samband med dessa 

dokument finns en uppfattning bland centrala aktörer på området att den enskilde med-

borgaren ofta lägger stora förväntningar på det allmännas insatser inför och under en krisartad 

händelse snarare än att hon själv uppträder ansvarstagande gällande en krisberedskap. Typiskt 

för denna uppfattning är förmodligen det pressmeddelande som generalsekreteraren i civil-

försvarsförbundet riktade mot försvarsminister Sten Tolgfors och där det anges att allmän-

heten är av uppfattningen att ”'det allmänna' tar hand om oss i krissituationer.”12 

     Utifrån diskussionen i samband med ovanstående dokument kan vi förstå att den enskilde 

medborgaren ofta ses som en viktig del av krisberedskapen i samhället. Samtidigt med detta 

förefaller dock samhällets krisberedskap ur ett medborgarperspektiv vara ett relativt 

outforskat område med stora kunskapsluckor där fokus snarare har kommit att utgå från ett 

myndighets- eller ovanifrånperspektiv och där behovet av ytterligare forskning kring med-

borgarnas relation till och syn på sin del i samhällets krisberedskap påtalas i flertalet arbeten 

och rapporter på området.13 

 

 

 

                                                             
8 LSO 2 kap, 2 § 
9 Proposition 2007/08:92, s.8 
10 Proposition 2007/08:92, s.8 
11 Proposition 2007/08:92, s.8 
12 Johansson 2008-04-22 online. Se även Enander & Johansson 1999, s.14, Enander 2008, s.13 
13 Vilket vi ska komma att se nedan i samband med en redogörelse kring och bild av den tidigare forskningen på  

  området. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Utifrån ovanstående diskussion är syftet med studien att presentera en bild av samhällets kris-

beredskap utifrån ett medborgarperspektiv. Det är dock inte något förutsättningslöst genom-

förande som avses utan syftet är att avgränsa och relatera studien till medborgarnas syn på och 

förhållande till en krisberedskap utifrån de stormar som kom att drabba södra Sverige under 

vintern 2005 och 2007 och vilka i folkmun har kommit att bli kända som Gudrun och Per. 

     Med utgångspunkt i detta är det direkta syftet att studera krisberedskapen utifrån den 

enskilde medborgaren i två kommuner i Hallands respektive Jönköpings län med inriktning på 

stormarna Gudrun och Per. Fokus kommer på så sätt inte att placeras på upplevelserna under 

själva stormarna utan snarare kring hur man har kommit att se på den egna krisberedskapen 

och det egna ansvaret samt hur denna uppfattning eller inställning i sin tur kan ha kommit att 

påverkas av dessa händelser. 

     De frågeställningar som är aktuella för studiens genomförande utifrån detta syfte är 

följande: 

 

1. Vad lägger de drabbade medborgarna i begreppet krisberedskap utifrån händelser 

relaterade till stormarna Gudrun och Per? 

2. Hur ser de drabbade medborgarna på frågan gällande ansvar i samband med kris-

beredskapen relaterat till händelser motsvarande stormarna Gudrun och Per? 

3. Hur fungerar den drabbade medborgarens lärande ur krisberedskapshänseende 

relaterat till stormarna Gudrun och Per? 

 

Till samtliga dessa frågeställningar har ett antal operationaliseringar eller följdfrågor kommit 

att användas i form av den intervjuguide som återfinns i samband med bilaga 1 sist i denna 

text. 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Förutom de avgränsningar som framkommer i samband med studiens syfte och fråge-

ställningar i föregående avsnitt gäller detta i huvudsak en diskussion kring vilka medborgare 
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som är aktuella för studiens genomförande. Då syftet avser medborgarnas relation till en kris-

beredskap utifrån händelser och erfarenheter relaterade till stormarna Gudrun och Per gäller 

frågan här vilka medborgare som ska komma att ses som drabbade eller utsatta i samband 

med dessa händelser, det vill säga vilka som kan antas ha något att bidra med utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. 

     En första avgränsning har här genomförts utifrån följande kriterier där samtliga av dessa är 

gällande för de nio respondenterna/samtalsintervjuerna. 

 

• Att man bor på landsbygden snarare än i tätort och att man gjorde detta även under 

Gudrun och Per.14 

• Att man under antingen Gudrun eller Per, alternativt båda två, råkade ut för elavbrott. 

• Att man äger skog och att denna under antingen Gudrun eller Per, alternativt båda två, 

drabbades av vindfällor.15 

 

En andra form av avgränsning som måste till, och som i viss mån även diskuteras vidare i 

nedanstående metodavsnitt, gäller hur många ”fall” som är aktuella i samband med studiens 

genomförande. Att endast utgå från en drabbad medborgare ger få om några möjligheter alls 

att presentera en bild av en krisberedskap utifrån ett medborgarperspektiv, utan där detta 

främst kommer att resultera i en fallstudie utifrån den enskilde respondenten och dennes 

specifika kontext och där detta inte tar hänsyn till andra tänkbara respondenter och deras 

respektive uppfattningar och upplevelser i frågan. Samtidigt måste en antalsmässig 

avgränsning till ”så att det finns tid för att studera och beskriva fallen på djupet.”16 Utifrån 

detta har nio respondenter intervjuats, vilket kan förstås som ett väl avvägt antal för att kunna 

genomföra en analys utifrån det aktuella materialet.17 

     Avslutningsvis i denna diskussion kan nämnas att då både Gudrun och Per som händelser 

kan förmodas vara gränslösa i den mening att de är oberoende av kommun- och länsgränser 

har diskussionen i föregående avsnitt kring studiens syfte, i form av att detta gäller två 

kommuner i Hallands respektive Jönköpings län, endast kommit att utgöra boendeort för 

                                                             
14 Visst kan det uppfattas som väldigt subjektivt att avgöra denna avgränsning mellan landsbygd och tätort.  
     Samtidigt är detta en fråga som flertalet av oss förmodligen skulle komma till samma slutsats kring.  
15 Notera här att ingen respondent har sitt skogsinnehav som huvudsaklig sysselsättning. 
16 Ivarsson 2008, s.159 
17 Esaiasson m.fl. 2004, s.286f. Egentligen har tio respondenter deltagit men då Eva och Lennart har intervjuats  
     tillsammans har dessa kommit att räknas som en. 
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respondenterna snarare än att detta kommer att behandlas ytterligare i nedanstående analys- 

och resultatdiskussion. 

 

 

1.4 Tidigare forskning 

 

När det gäller bilden av den vetenskapliga diskussion som denna studie omfattar finns en stor 

mängd tidigare forskning på området kriser. Samtidigt medför detta att vi till vissa delar 

förmodligen måste avgränsa diskussionen kring en för denna studie relevant forskningsfront 

till att i huvudsak hantera forskningen som finns gällande krisberedskap ur ett medborgar-

perspektiv och även tidigare forskning där denna diskussion förekommer i anslutning till 

stormarna Gudrun och Per.18 

     Inledningsvis bör här de samlade studierna på området vid Högskolan i Halmstad gällande 

krissituationer utifrån Gudrun och Per nämnas. Inom detta område finns en stor mängd 

tidigare arbeten och ett enkelt sätt att skaffa sig en uppfattning kring dessa är att utgå från 

rapporten ”Säkerhet och sårbarhet”, där Högskolan, inför en konferens våren 2008, 

presenterar flertalet arbeten på området kriser som producerats i dess regi.19 Exempelvis 

diskuterar Bengtsson i sin artikel till stora delar utifrån uppsatser och rapporter av Hedman, 

Lindfjord, Pettersson samt Wedin gällande krishanteringen i de Halländska kommunerna i 

samband med dessa händelser. I texten redogör Bengtsson även för en rad slutsatser i form av 

vad samhället faktiskt har lärt sig - och inte lärt sig - av stormarna Gudrun och Per.20 

     Vidare är en magisteruppsats från Karlstads universitet av Leif Gustavsson med titeln 

”Samhällets sårbarhet till följd av elberoende”, förmodligen den studie som ligger närmast det 

forskningsområde och syfte som här är aktuellt. Gustavssons studie belyser, vilket titeln också 

anger, samhällets elberoende och de konsekvenser som ett avbrott i elförsörjningen kan 

komma att få. De delar i Gustavssons studie som kan knytas an till den nu aktuella uppsatsen 

är dock relativt avgränsade i omfång och har ett huvudsakligt fokus på medborgarnas 

beredskapsåtgärder inför ett längre elavbrott. Samtidigt finns en tydlig skillnad gentemot den 

nu aktuella uppsatsen i form av att Gustavsson riktar fokus mot olika former av praktiska 

beredskapsåtgärder i form av exempelvis tillgång till fotogenlampa och batteridriven radio 
                                                             
18 Notera här att även diskussionen i samband med Ivarsson samt Ivarsson och Johansson i nedanstående avsnitt  
     2.1.2, 2.1.3 till stora delar kan relateras till denna diskussion gällande relevant tidigare forskning på området. 
19 Bengtsson & Mellbourn 2008 
20 Bengtsson 2008, s.85 
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snarare än att han diskuterar kring krisberedskapsbegreppet utifrån ett helhetsperspektiv inne-

hållande medborgarnas syn på krisberedskap, det egna ansvaret och ett eventuellt lärande 

utifrån olika händelser. Det är här endast i samband med någon enstaka frågeställning som 

författaren närmare berör denna studies mer direkta syfte och då enbart kort i form av hur man 

som enskild medborgare ser på det egna ansvaret i samband med en krisberedskap.21 

     Slutsatsen som Gustavsson drar utifrån sin enkätundersökning är att denna sammantaget 

ger ”en dyster bild av medborgarnas beredskap för att klara sig med egna resurser även vid ett 

relativt kortvarigt (upp till 24h) elavbrott, särskilt vintertid.”22 Samtidigt med detta resultat har 

Gustavssons studie ett värde i sig i form av att motivera vidare forskning på området då 

författaren på flertalet ställen diskuterar kring studiens brister utifrån dess genomförande och 

metod i form av att ”[e]nkäten är på intet sätt statistiskt verifierad, [och] den har ett ganska 

snävt urval”23 samt att ”undersökningen inte kan göra anspråk på att vara vetenskapligt 

korrekt eller ge en statistiskt säkerställd analys”.24 Denna medvetenhet hos författaren kring 

brister och tillkortakommanden i den egna metoden och analysen gällande medborgarnas 

krisberedskap återkommer även i slutdiskussionen gällande ett behov av fortsatt forskning på 

området då det anges att ”[d]en översiktliga kunskapsinhämtning som gjorts inom ramen för 

detta arbete påvisar behovet av att ytterligare undersöka hushållens beredskap”.25 

     I rapporten ”Säkerhetsmedvetande - en förutsättning för säkerhetsbeteende?” presenterar 

Enander & Johansson en bild av kunskapsläget gällande den enskilde medborgarens 

säkerhetsmedvetande och säkerhetsbeteende och där detta syftar till ”den fortsatta ut-

vecklingen av ett långsiktigt vetenskapligt program inom verksamhetsgrenen den enskilda 

människans förmåga att förebygga olyckor och begränsa skador.”26 Då rapporten är från 

1999 saknas givetvis varje form av diskussion kring stormen Gudrun och Per, men vi kan 

ändå finna en likhet med motsvarande publikationer från senare år i form av diskussionen som 

författarna för kring den enskilde medborgarens allt mer synliggjorda ansvar för sin egen och 

andras säkerhet.27 Vidare kan vi i samband med rapporten notera att det på flertalet ställen 

                                                             
21 Gustavsson 2006, bilaga 2 
22 Gustavsson 2006, s.17 
23 Gustavsson 2006, s.15 
24 Gustavsson 2006, s.6 
25 Gustavsson 2006, s.34 
26 Enander & Johansson 1999, s. 11, kursiv i original 
27 Enander & Johansson 1999, s.13 
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diskuteras kring behovet av ytterligare forskning i form av att ”[k]unskapen om hur 

människor ser på sin egen och andras ansvar i olika avseenden är dock bristfällig.”28  

    Författarna pekar vidare på ett behov av fortsatt forskning kring ”hur människor totalt sett 

ombesörjer sin egen säkerhet och vilka faktorer som påverkar detta. Utvecklande av olika 

personliga strategier förtjänar att uppmärksammas, samt väsentliga skillnader mellan olika 

grupper. Forskningen bör inriktas på att identifiera såväl hindrande som främjande faktorer.”29 

Ett forskningsbehov diskuteras även gällande ”hur säkerhetsbeteende kan påverkas och 

förändras. Det gäller i första hand effekter av olika former av planerade insatser, men även 

påverkan av inträffade händelser vore intressant att närmare belysa.” 30 Detta är här ett behov 

som kan relateras till det syfte som den nu aktuella studien till stora delar hanterar i form av 

hur den enskilde medborgaren ser på ansvarsfrågan i samband med en krisberedskap samt ett 

eventuellt lärande utifrån olika kriser och händelser.31 Som vi kan förstå är det här främst 

diskussionen kring ett behov av en framtida forskning på området som gör Enander och 

Johanssons rapport relevant i detta sammanhang. 

     Ytterligare studier som kan relateras till den aktuella uppsatsen och som förtjänar att 

presenteras närmare är material från tidigare Räddningsverket, numera en del av Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB). I rapporten/enkätundersökningen ”Trygghet och 

säkerhet i vardagsmiljön” presenteras resultat kring ”hur människor ser på trygghet och säker-

het i sin vardagsmiljö”32 utifrån tre delar i form av trygghet, risk och säkerhet samt 

säkerhetsåtgärder. Även om materialet i undersökningen förefaller vara väldigt brett och 

behandlar en mängd olika delar förtjänar detta ändå att nämnas utifrån det som kan relateras 

till den nu aktuella studien, exempelvis om man har varit med om och känner oro inför en 

naturkatastrof och hur man ser på det egna och andras ansvar inför och faktiska möjligheter 

att hantera säkerheten i samhället.33 Samtidigt är detta alltså en relativt omfattande studie som 

behandlar en mängd olika risker och olyckor och där denna inte gör någon närmare indelning 

kring olika händelser, exempelvis i frågan gällande ifall man stämmer in i påståendet att 

”Ansvaret för säkerheten i samhället ligger hos varje enskild individ” samt att ”Jag känner 

                                                             
28 Enander & Johansson 1999, s.14 
29 Enander & Johansson 1999, s.53 
30 Enander & Johansson 1999, s.54 
31 Denna forskning blir än mer relevant när vi noterar vad Persson & Holmstrand anger som att ”allt lärande   

  börjar med individens lärande.” 2008, s.29 
32 Räddningsverket 2007, s.5 
33 Räddningsverket 2007, s.40f, 43 
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ansvar för att säkerhetsåtgärder vidtas i mitt hem”.34 Då studien på detta sätt aldrig går 

djupare in i medborgarnas syn på krisberedskapen än utifrån ett antal enkätfrågor innebär 

detta att den nu aktuella uppsatsens genomförande ytterligare kan motiveras. Dock berör 

studien alltså vissa delar som kommer att hanteras närmare i denna uppsats och den förtjänar 

därmed att nämnas. 

     Gemensamt för ovanstående studier, och vilket även skiljer dem från den aktuella upp-

satsen, är att dessa i huvudsak utgår från en kvantitativ design. Med denna studies genom-

förande i form av en mer kvalitativ metod utifrån samtalsintervjuer kan vi förmodligen 

komma närmare människors tankar och upplevelser samt fånga in de mer oväntade svaren hos 

respondenterna, vilket är något som riskerar att missas i en mer kvantitativ form av studie 

med färdiga svarsalternativ.35 Även om ovanstående studier sedan givetvis har ett värde i sig 

utifrån dess innehåll och genomförande kommer de på så sätt att skilja sig från denna studies 

tillvägagångssätt. 

     Vilka tidigare studier på området finns då som förtjänar att nämnas och som kan förmodas 

ge en bild av forskningsfronten på området utifrån en mer kvalitativ forskningsdesign? I Tuija 

Nieminen Kristoferssons studie, ”Sårbar men inte ensam – en studie av några drabbades 

erfarenheter av Kemiraolyckan, tsunamin och stormen Gudrun”, presenteras upplevelserna 

och erfarenheterna hos ett antal vanliga medborgare utifrån dessa händelser. Tillvägagångs-

sättet som författaren använder gentemot dessa händelser och specifikt gentemot med-

borgarnas upplevelser av stormen Gudrun är fem samtalsintervjuer, vilket gör att denna 

studies genomförande till vissa delar hamnar nära den nu aktuella uppsatsen. Samtidigt 

framkommer en skillnad gentemot en studie kring medborgarnas del i samhällets kris-

beredskap i form av att Nieminen Kristoffersson är inriktad på de drabbade och ”deras syn på 

kommunens insatser i samband med stormen”36 snarare än att rapporten behandlar 

medborgarnas syn på krisberedskapsbegreppet utifrån de delar som här är aktuella i form av 

det egna ansvaret och ett eventuellt lärande utifrån olika erfarenheter. 

     Adiam Tedros avser att i rapporten ”Lokala krisaktörer – Katastrofvolontärer eller 

profitörer?” studera ”graden av samverkan mellan kommuner och det civila samhället i 

samband med naturkatastrofer.”37 Detta syfte operationaliseras i form av att studera kris-

hanteringen i samband med stormarna Gudrun och Per utifrån ett antal samtalsintervjuer med 

                                                             
34 Räddningsverket 2007, s.43 
35 Esaiasson m.fl. 2004, s.255, 279, 282 
36 Nieminen Kristofersson 2007, s.74 
37 Tedros 2009, s.4 
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invånare samt kommunala företrädare i två drabbade kommuner.38 Resultaten som uppnås 

visar på att kommunerna ofta kom att inta relativt skilda förhållningssätt gentemot civil-

samhället i form av ansvar, förväntningar samt faktiskt agerande.39 I likhet med Nieminen 

Kristoffersson ovan kan vi även här se att huvudsakligt fokus i rapporten har kommit att ligga 

på händelserna under själva krisen snarare än att det är beredskapsfasen som studeras.   

     Som vi ser finns här flertalet studier och arbeten på området som genomförts kring kris-

begreppet och som i viss mån även berör medborgarnas relation till en krisberedskap i 

samhället. Samtidigt är det till största delen frågan om material som behandlar medborgarnas 

krisberedskap som en del i en större krishanteringsprocess och inte specifikt gällande just 

krisberedskapen utifrån ett medborgarperspektiv. Vidare är detta uppsatser och arbeten som i 

huvudsak utgår från ett kvantitativt tillvägagångssätt snarare än det mer kvalitativa som här är 

aktuellt. Sammantaget innebär ovanstående diskussion att en vidare forskning på området 

ytterligare kan motiveras. 

 

 

1.5 Disposition 

 

I nästföljande kapitel kommer ett antal teoretiska utgångspunkter och diskussioner kring 

studiens genomförande att presenteras. I detta andra kapitel kommer även en metod-

diskussion att genomföras i form av det tillvägagångssätt som har använts för att införskaffa 

material för den följande analysen samt hur denna sedan har hanterats i form av vad som 

brukar anges som en grounded theory. Detta följs av uppsatsens tredje kapitel benämnt 

”Bakgrund” där vi presenteras för lagstiftningen på området tillsammans med de drabbades 

egna beskrivningar av vad som egentligen hände under stormarna Gudrun och Per. När vi 

sedan möter studiens fjärde kapitel får vi ta del av resultaten och diskussionerna utifrån de 

genomförda samtalsintervjuerna. Uppsatsen knyts sedan samman i form av det femte kapitlet 

där slutdiskussionen utifrån ovanstående frågeställningar presenteras tillsammans med ett 

avsnitt som på ett mer löst hållet plan diskuterar studien och dess resultat utifrån ett antal 

avslutande tankar och reflektioner. 

 

                                                             
38 Tedros 2009, s.4, 21ff 
39 Tedros 2009, s.84f 
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2 Teori, metod och material 
 

 

 

I detta kapitel kommer ett antal utgångspunkter för studien att presenteras i form av det teori-

avsnitt som är relevant för uppsatsens genomförande tillsammans med en diskussion kring 

den metod och det material som har använts. 

  

 

2.1 Teori 

 

Här kommer studiens teoretiska utgångspunkter att återges i form av den terminologi som 

används i diskussionen och forskningen gällande kriser tillsammans med en diskussion kring 

teorier gällande lärande i krissituationer. Förutom att detta avsnitt fyller en viktig funktion i 

uppsatsen genom att ge läsaren en uppfattning kring ett antal grundläggande utgångspunkter 

finns även ett stort värde i form av att ytterligare motivera studiens genomförande genom att 

belysa behovet av en vidare forskning på området. 

 

 

2.1.1 Kristerminologi 

 

I forskningen och diskussionen gällande kriser förekommer en mängd olika begrepp såsom 

kris, krisberedskap och krishantering för att nämna de förmodligen vanligast förekommande. 

Som framgår i ovanstående avsnitt 1.2 avser denna studie främst att hantera krisberedskaps-

begreppet i analysen, men då förhållandet mellan ovanstående begrepp till stora delar är av en 

överlappande karaktär kommer även de övriga begreppen att presenteras och diskuteras 

nedan. 

    En förutsättning för att vi ska kunna diskutera i termer av krisberedskap utifrån händelserna 

i samband med stormarna Gudrun och Per är att vi inledningsvis konstaterar att de var att se 
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som kriser. Krisberedskapsmyndigheten40 anger att ”[m]ed kris menar vi en händelse som 

drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle […] [samt] hotar grundläggande 

funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och frihet.”41 Utifrån 

detta kan vi betrakta Gudrun och Per som kriser i form av att många människor drabbades 

genom elavbrott, fälld skog, skadad infrastruktur såsom vägar och byggnader och i vissa fall 

till och med skadade och döda människor. I denna definition gällande krisbegreppet gör KBM 

inte någon avgränsning kring de aktörer som är relevanta i sammanhanget och det är också 

denna inkluderande syn på kris- och krisberedskapsbegreppet som utgör utgångspunkt i denna 

uppsats, på samma sätt som i proposition 2007/08:92 vilken nämndes ovan, i form av att alla 

samhällets delar är relevanta aktörer.42 

     Alla är dock inte beredda att utgå från denna inkluderande syn på kris- och 

krisberedsskapsbegreppet. I texten ”Kriser och katastrofer. Hinder eller möjligheter till 

lärande och förändring?” genomförs en uppdelning mellan kris och katastrof där krisstudier 

hanterar ”[a]ktörer i ett politiskt system, särskilt högt uppsatta beslutsfattare på nationell 

nivå”43 medan katastrofstudier främst avser att hantera ”[a]ktörer i ett socialt system, särskilt 

individer och organisationer i ett lokalsamhälle”.44 

     Med krisberedskap avses enligt KBM ”att vara redo och att veta vem som ska göra vad och 

vem som har ansvar för vad om det blir en kris.”45 På detta sätt innebär krisberedskap ”att 

minska riskerna vid en kris och för att vara förberedda om en kris händer.”46 Enander anger 

detta som att ”[d]et är inom ramen för denna fas våra vardagliga liv normalt utspelas.”47 

Samtidigt med detta brukar krishantering anges som ”alla de åtgärder som före, under eller 

efter en allvarlig kris vidtas för att förebygga och motverka de skadeeffekter som krisen 

åstadkommer.”48 Detta innebär att under krishanteringsbegreppet inbegrips just kris-

beredskapen. I denna uppsats kommer dock krishanteringen före själva krisen att benämnas 

krisberedskap medan krishanteringen under densamma, i den mån detta berörs, kommer att 

benämnas enbart krishantering. Samtidigt är det som nämndes ovan inte en fråga om en 

samling vattentäta skott i diskussionen. Enander diskuterar kring detta i form av att 

                                                             
40 Fortsättningsvis benämnd KBM. Notera här att KBM numera är en del av Myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskap (MSB). 
41 ”Vad är en kris?”, Krisberedskapsmyndigheten online 
42 Proposition 2007/08:92, s.8 
43 Ivarsson & Johansson 2007, s.619 
44 Ivarsson & Johansson 2007, s.619 
45 ”Vad är krisberedskap?” Krisberedskapsmyndigheten online  
46 ”Vad är krisberedskap?” Krisberedskapsmyndigheten online  
47 Enander 2006, s.37f 
48 Kaiser, Larsson & Hörnsten Friberg 2004, s.17 
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händelseförloppet runt en kris brukar beskrivas genom faserna före, under och efter49 och där 

krisberedskapsbegreppet med denna studies terminologi berör händelsen före en kris och 

krishanteringen berör händelsen under densamma. Samtidigt kommer dessa två faser att 

kopplas samman i form av att situationen efter krisens akuta skeende och ”fram till dess att 

situationens konsekvenser ej längre kräver åtgärd”50 utgörs av den tredje fasen i form av efter. 

Detta är sedan en fas som övergår i krisberedskapsfasen genom ”värdering och införlivande 

av erfarenheter, förebyggande åtgärder och förberedelser.”51 Således, menar Enander, 

”beskriver faserna tillsammans ett cykliskt förlopp.”52 

 

 

2.1.2 Teorier om lärande av kriser53
 

 

Genom erfarenhet av naturkatastrofer blir individer, organisationer och hela lokalsamhällen 
bättre förberedda för att hantera en naturkatastrof och har därmed sannolikt större möjlighet att 
hantera den på ett bra sätt.54 

 

Bilden som presenteras av olika aktörers möjligheter till lärande i samband med kriser är inte 

helt entydig.55 Som vi ska komma att se nedan pekas på viss forskning som stödjer teorin 

kring aktörers lärande av kriser samtidigt som annan forskning visar på helt motsatta resultat.   

     När forskarna vidare visar på faktorer som inverkar negativt på ett lärande innefattar detta 

bland annat att antalet informationskanaler kan komma att vara reducerade i samband med en 

ökad hotbild och att aktörerna därmed ”tenderar att förlita sig på traditionella tanke- och 

handlingsmönster, vilket hindrar nytänkande och lärande.”56 Vidare presenteras olika aktörers 

självförsvarsmekanismer som negativt inverkande kring ett eventuellt lärande i samband med 

kriser där detta innebär att ”behovet av att utse syndabockar kan generera en felaktig bild av 

ett händelseförlopp och därmed försvåra en analys.”57 Nära relaterat till denna försvars-

mekanism ligger förmodligen en föreställning av osårbarhet då ”människor generellt bedömer 

                                                             
49 Enander 2006, s.37f. Se även Enander, Hede & Lajksjö 2004, s.21f 
50 Enander 2006, s.38 
51 Enander 2006, s.38 
52 Enander 2006, s.38 
53 I nedanstående diskussion kring lärande av kriser används begreppet erfarenhet frekvent. I denna studie har  
    detta kommit att användas synonymt med det ”drabbad”-begrepp som introducerades i kapitel 1 ovan. 
54 Ivarsson 2008, s.11 
55 I texten används både benämningen kris och katastrof. 
56 Ivarsson & Johansson 2007, s.612 
57 Ivarsson & Johansson 2007, s.613 
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risken för egen del som mindre än för folk i allmänhet.”58 Förmodligen innebär detta även att 

denna känsla kan komma att inverka negativt på att man förändrar sitt beteende efter en 

händelse då man inte upplever att den återigen kan komma att drabba en själv. Här kan dock 

även den rakt motsatta situationen förmodas spela in genom att ”[h]ändelser som ligger nära i 

tiden […] [och] som har drastiska konsekvenser tenderar att bedömas som mer frekventa.”59 I 

anslutning till detta kan vi förmoda att en tidigare erfarenhet av en kris kan komma att 

medverka till ett anpassat och förändrat beteende utifrån vad som nedan anges som risk-

medvetenhet i sammanhanget.  En annan faktor som forskningen anger som inverkande på 

följderna av olika händelser och kriser är risken som finns med överinlärning. Detta innebär 

att aktörerna agerar utifrån ett handlingsmönster som har visat sig effektivt i samband med 

tidigare händelser men där risken med detta är ett agerande som kan komma att visa sig vara 

mindre användbart och effektivt vid en ny händelse.60 Förmodligen kan ovanstående 

diskussion till stora delar ofta förstås utifrån vad Enander anger som att aktörer som ställs 

inför nya, okända och diffusa händelser upplever tydliga svårigheter med att hantera 

situationen.61 

     När forskningen vidare diskuterar kring faktorer som främst inverkar positivt för ett 

lärande anges att aktörer med erfarenheter av kriser62 ”ägnar mer arbete åt planering och 

förberedelser inför en framtida katastrof, jämfört med andra som inte har sådan erfarenhet”63 

samt förmår att hantera själva händelsen mer effektivt under dess skeende.64 Utifrån detta 

menar man att ”[f]örändring och lärande sker […] som en följd av katastroferfarenhet i form 

av förändrat beteende i förberedelser för en katastrof och under ett nytt katastrofförlopp.”65 I 

den fortsatta diskussionen kring relationen mellan erfarenheter och lärande pekas även på 

fenomenet som benämns subkultur i sammanhanget och där detta innebär att aktörer med 

erfarenheter från olika händelser skapar sig beteenden och handlingsmönster för att hantera en 

eventuell framtida händelse och där dessa mönster i sin tur har kommit att bli en 

institutionaliserad del av strukturen i det drabbade samhället.66 För att här återge en bild av 

                                                             
58 Enander 2008, s.12f, kursiv i original 
59 Enander 2008, s.12 
60 Ivarsson & Johansson 2007, s.613 
61 Enander 2008, s.7 
62 Här används kris och katastrof synonymt 
63 Ivarsson & Johansson 2007, s.614 
64 Ivarsson & Johansson 2007, s.614 
65 Ivarsson & Johansson 2007, s.615 
66 Ivarsson & Johansson 2007, s.615 
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vad forskningen diskuterar kring innehållet i dessa subkulturer anges att de kan komma att 

gälla: 

 

[F]öreställningar om vad som bör uppfattas som en katastrof, vilka beteendemönster och roller 
som olika individer och grupper bör anta, hur katastrofarbetet bäst organiseras, uppfattningar om 
hur varningssignaler bör tolkas, vilka effekter en katastrof kan få samt hur effektiva olika 
åtgärder är i olika faser av en katastrof. I kulturen återfinns dessutom kunskap om vilka 
praktiska handlingsstrategier som är mest adekvata för att minimera konsekvenserna av en 
katastrof.67 

 

Detta ligger ofta nära vad Enander anger som en kriskultur i sammanhanget och där denna 

uppges innehålla ”såväl normer och värderingar beträffande hur ett hot skall uppfattas som 

praktiska tekniker för att möta hotet.”68 

     Ovanstående diskussion förefaller även vara den främsta stötestenen inom forskningen 

kring lärande av kriser och motsvarande händelser i form av ifall det faktiskt existerar ett 

samband mellan erfarenheter och följande förberedelser, hantering och ett faktiskt lärande. 

Resultaten som uppvisas gäller här allt ifrån att studier ”visar att det finns ett samband”69 till 

att studier ”kunde dock inte påvisa ett samband”70 och där lokalradiochefen Stellan Sturesson 

tydligt har kommit att peka på förekomsten av detta icke-samband. Sturesson anger i ett brev 

till länsstyrelsen i Halland att ”[t]rots att det bara är två år och sex dagar sedan Gudrun 

härjade som värst, verkar inte beredskapen att informera ha förbättrats.”71  Förmodligen har 

dessa skilda resultat på området ofta kommit att orsakas av att forskarna inte är överens kring 

innebörden i att faktiskt vara drabbad eller ha erfarenhet av en kris eller händelse och att detta 

på så vis har kommit att mätas på olika sätt i olika studier med vitt skilda resultat som följd.72 

     De vidare forskningsresultat som diskuteras på området kring ett lärande utifrån kriser 

berör bland annat att ifall ansvarsfrågan kring vissa uppgifter kommer till att förändras, 

exempelvis i form av en lagändring, från en aktör till en annan ”skulle incitamenten för den 

ena aktören kunna minska när det gäller att vidta förberedelser eller delta i krishanterings-

arbetet.”73 Vidare menar Ivarsson att en ökad medvetenhet om att dessa händelser kan komma 

att inträffa, vilket författaren benämner riskmedvetenhet i sammanhanget, ”skulle kunna 

främja implementering av förändringsförslag då det skulle bli lättare att få tid, engagemang 

                                                             
67 Ivarsson & Johansson 2007, s.616 
68 Enander 2008, s.10 
69 Ivarsson & Johansson 2007, s.615. Se även Enander, Hede & Lajksjö 2004, s.36f 
70 Ivarsson & Johansson 2007, s.615 
71 Sturesson 2007-01-18 
72 Ivarsson & Johansson 2007, s.617 
73 Ivarsson 2008, s.152 
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och resurser för krisberedskapsarbete.”74 Denna riskmedvetenhet utifrån sambandet mellan 

erfarenheter och ett förändrat beteende eller lärande anges även kunna innebära ”att aktören 

upplever sig vara mer observant på risker och att man är mer ödmjuk inför svåra händelser”75 

samt ”upplever […] en starkare motivation att förebygga, [och] ett större intresse för att 

planera och öva”.76  

 

 

2.1.3 Sammanfattning kring teorier om lärande av kriser 

 

Ovan har vi kunnat identifiera ett antal faktorer som förefaller inverka på ifall ett lärande tar 

plats i samband med olika aktörers upplevelser och erfarenheter av kriser i form av 

traditionella tanke- och handlingsmönster, självförsvarsmekanismer och känslan av osår-

barhet, överinlärning, frågan om ansvar, riskmedvetenhet, erfarenheten i sig samt sub-

kulturens inverkan. Dessa delar kommer fortsättningsvis att återkomma i samband med den 

följande analysen i form av en eventuell koppling mellan hur de drabbade medborgarna ser på 

ett lärande och hur tidigare studier diskuterar i frågan. 

     Utifrån denna forskning gällande ett lärande i samband med kriser och motsvarande 

händelser kan den nu aktuella studiens genomförande motiveras ytterligare då Ivarsson och 

Johansson anger att ”kunskap baserad på den senaste och värsta katastrofen är emellertid inte 

särskilt väl utforskat delvis som en följd av mätproblem och oklarheter kring hur individer 

tolkar sina erfarenheter av katastrofer.”77 Vidare kan denna diskussion motivera fortsatta 

studier på området då det även anges att ”[m]er forskning och kunskap om detta samband 

[erfarenhet och lärande] behövs för att klarlägga mer specifikt vad det är för faktorer som 

bidrar respektive motverkar lärande och kunskapsöverföring vid kriser och katastrofer.”78 När 

dessa författare sedan i en sammanfattande diskussion ställer frågan ifall stormen Gudrun har 

kommit att bidra till ett lärande eller en utpräglad subkultur hos de drabbade medborgarna79 

motiveras ytterligare en fortsatt forskning på området på det sätt som här är aktuellt. 

     Även utifrån Ivarssons rapport ”Från Gudrun till Per. Om kommunal krishantering, 

erfarenheter och förändring”, kan en fortsatt forskning på området lärande och förändrat 

                                                             
74 Ivarsson 2008, s.155 
75 Ivarsson 2008, s.8f. Jfr Enander, Hede & Lajksjö 2004, s.36 
76 Ivarsson 2008, s.9. Jfr Enander, Hede & Lajksjö 2004, s.37 
77 Ivarsson & Johansson 2007, s.617f 
78 Ivarsson & Johansson 2007, s.620 
79 Ivarsson & Johansson 2007, s.621 
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beteende utifrån tidigare erfarenheter motiveras då studien som presenteras utgår från syftet 

”att undersöka om kommuners erfarenheter av katastrofer får betydelse för hur de planerar 

och hanterar en ny naturkatastrof.”80 När Ivarsson i samband med detta anger att ”[e]n central 

forskningsfråga är om erfarenheter verkligen tas tillvara och i så fall varför, hur och när? Den 

forskning som hittills bedrivits inom området ger vaga och tvetydiga svar”81 och sedan 

studerar detta utifrån ett kommunperspektiv kan vi förstå att en studie på området utifrån den 

enskilde medborgarens perspektiv ytterligare kan motiveras. Detta forskningsbehov är även 

något som framkommer i samband med studiens avslutande delar i form av vad som anges 

som att ”befintlig forskning om katastroferfarenheternas effekt på planering, förberedelser och 

hantering av naturkatastrofer [kan] karaktäriseras som splittrad och något motstridig. 

Forskningen är inte särskilt omfattande och lider delvis av begreppslig oklarhet exempelvis 

när det gäller hur katastroferfarenhet(er) ska förstås.”82 Denna oklarhet inom den tidigare 

forskningen gällande olika begrepp i diskussionen är något som Ivarsson alltså återigen pekar 

på som problematisk i en jämförelse mellan olika resultat, exempelvis i form av vem som ska 

komma att ses som faktiskt drabbad eller med erfarenhet av en händelse eller kris.83 

     Sammantaget pekas i rapporten på att erfarenhet till stora delar förefaller kunna bidra till 

lärande och förändring i form av en ökad medvetenhet tillsammans med mer planering och 

förberedelser. Samtidigt uppvisas även här resultat som kan ses som i viss mån motstridiga då 

författaren pekar på att det inte är helt entydiga mönster eller resultat som kan utläsas av den 

tidigare forskningen, vilket anges som att ”[a]tt katastroferfarenhet leder till lärande och 

förändring är därmed inte självklart utifrån de empiriska studier som gjorts”.84 

 

 

2.2 Metod och material 

 

I detta avsnitt kommer ett antal metod- och materialfrågor relaterade till studiens genom-

förande att diskuteras i form av hur studiens urval har gått till, hur materialet har samlats in 

genom samtalsintervjuer samt hur själva analysen har byggts upp och hanterats. Avsnittet 

kommer även att behandla frågan kring validitet och reliabilitet i sammanhanget. 

                                                             
80 Ivarsson 2008, s.2 
81 Ivarsson 2008, s.2 
82 Ivarsson 2008, s.157 
83 Ivarsson 2008, s.16, 20f 
84 Ivarsson 2008, s.11 
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2.2.1 Metod och urval 

 

Diskussionen kring metoder i samband med forskningsprocessen anges ofta till att gälla ”de 

tillvägagångssätt med vilka forskaren tar fram material och genomför analysen.”85 Samtidigt 

anger Esaiasson m.fl. detta till att vara ”[e]n intellektuell krydda i sammanhanget”86 då ”ett 

och samma problem kan undersökas med hjälp av olika design.”87 För att värja sig mot den 

metodnihilism som här riskerar att uppkomma kan vi förstå att metoden måste vara anpassad 

och ta hänsyn till den aktuella frågeställningen eller problemformuleringen.88 Med detta som 

utgångspunkt uppkommer här frågan hur vi bäst kan ta oss an ovanstående syfte i form av att 

studera krisberedskap ur ett medborgarperspektiv utifrån de angivna frågeställningarna. 

     Den metod som här kommer att användas utgår från vad som brukar anges som en 

respondentundersökning. I diskussionen kring respondentundersökningen förstår vi att denna 

brukar delas in i samtalsintervjuundersökningar samt frågeundersökningar. Samtidigt 

presenteras detta som en distinktion som bygger på en åtskillnad gällande grad snarare än art 

och där skillnaden ofta anges bero på graden av standardisering i samband med under-

sökningens genomförande.89 I detta sammanhang kan den aktuella metoden förmodligen till 

stora delar ofta sägas ligga närmare vad som anges som en samtalsintervjuundersökning då 

denna syftar till att presentera en bild såsom intervjupersonerna själva ser den genom att 

”kartlägga människors uppfattningar på ett område”90 och ”gå på djupet och försöka förstå 

människors tänkande”91, vilket alltså ligger nära vad som presenterats ovan under studiens 

syfte.92 Efter ett antal intervjuer kan vi sedan med detta genomförande förhoppningsvis notera 

ett mönster i svaren som ger oss en bild av de drabbade medborgarnas förhållande till och syn 

på en krisberedskap utifrån de presenterade frågeställningarna.93 På detta sätt skapas ett 

forskningsresultat utifrån det angivna syftet genom samspelet mellan forskare och 

respondent.94 En fördel som anges i diskussionen kring samtalsintervjuundersökningen är att 

                                                             
85 Lundquist 1993, s.44 
86 Esaiasson m.fl. 2004, s.96 
87 Esaiasson m.fl. 2004, s.96 
88 Esaiasson m.fl. 2004, s.96 
89 Esaiasson m.fl. 2004, s.254f, Patel & Davidson 2003, s.78 
90 Esaiasson m.fl. 2004, s.255. Se även Patel & Davidson 2003, s.78 
91 Esaiasson m.fl. 2004, s.255 
92 Esaiasson m.fl. anger här tom. ett exempel på samtalsintervjuundersökning i form av ”Vad är det första du  
     tänker på när du hör ordet demokrati?” 2004 s.255, vilket ligger nära denna studiens upplägg och syfte i form   
     av att ge en bild kring medborgarnas uppfattning gällande krisberedskap.  
93 Esaiasson m.fl. 2004, s.279 
94 Patel & Davidson 2003, s.78 
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denna fungerar väl för att nå svar som är oväntade tillsammans med möjligheten att följa upp 

de angivna svaren med nya frågor. Vidare har vi kunnat förstå att denna studie till stora delar 

bryter ny mark inom forskningsområdet och i detta sammanhang är samtalsintervju-

undersökningen förmodligen att se som ett lämpligt metodval.95 

     I samband med urvalet av de medborgare eller drabbade som kommer att ingå i studien 

utifrån de angivna avgränsningarna utgår detta från vad som i litteraturen anges som en 

princip av intensitet genom att ”[m]an väljer sina fall eller sina intervjupersoner just för att de 

kan förväntas omfatta ett koncentrat av kunskap med avseende på det forskningsproblem som 

man står inför.”96 Detta är ett tillvägagångssätt som här har agerat utgångspunkt i så mån att 

de respondenter som valts ut för de genomförda samtalsintervjuerna genomgående utgörs av 

”drabbade” av stormen Gudrun och Per utifrån studiens syfte och avgränsningar. 

     I själva urvalet av respondenter har sedan ett snöbollsurval använts i form av att kontakten 

med någon eller några drabbade i sin tur har lett till kontakt med ytterligare respondenter 

utifrån de angivna avgränsningarna.97 När snöbollen sedan väl har kommit i ”rullning” har 

kontakten med tänkbara respondenter inte varit något problem vilket inneburit att en god 

ålders- och könsfördelning i samband med intervjuernas genomförande har kunnat upprätt-

hållas. Sammantaget har nio samtalsintervjuer genomförts vilket ligger inom det spann som 

anses vara lämpligt för att kunna genomföra en god analys i form av 15 plus/minus 10 

respondenter.98 

     I samband med själva intervjuernas genomförande har frågorna i dessa byggts upp kring en 

tematisk indelning utifrån studiens syfte och frågeställningar. Ett direkt förberedande moment 

i anslutning till detta har här varit de två provintervjuer som genomförts före studiens 

”riktiga” intervjuer och där syftet med dessa har varit att testa upplägget och strukturen i 

frågorna och ge test-respondenterna möjligheten att finna eventuella problem före de ”riktiga” 

respondenterna.99 I den fortsatta diskussionen gällande ett användande av inspelnings-

utrustning i samband med intervjusituationen har inte detta använts då tidigare erfarenheter 

säger att noggrant genomförda samtalsintervjuer där intervjuanteckningarna hanteras snarast 

efter avslutad intervju är ett fullgott tillvägagångssätt när syftet med studien inte är att fånga 

respondenternas ordagranna svar eller direkta citat utan där det snarare är innebörden i 

                                                             
95 Esaiasson m.fl. 2004, s.279f 
96 Esaiasson m.fl. 2004, s.287 
97 Dahmström 2005, s.237f 
98 Esaiasson m.fl. 2004, s. 286f 
99 Patel & Davidson 2003, s.83 
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desamma som söks.100 Samtliga respondenter i studien har sedan efter intervjuernas 

genomförande försetts med fingerade namn och särskilt avslöjande förhållanden och detaljer 

har hanterats på så sätt att en garanterad anonymitet har kunnat upprätthållas. 

 

 

2.2.2 Validitet & reliabilitet 

 

I forskningssammanhang brukar frånvaron av systematiska felkällor, det vill säga vad 

Lundquist uttrycker som att ”operationaliseringen verkligen pekar ut det som teorin avser att 

undersöka”101, benämnas hög validitet. Applicerat på den aktuella studien innebär detta att det 

är just de drabbade medborgarnas uppfattning kring och upplevelse gällande en krisberedskap 

utifrån de angivna frågeställningarna som studeras. Samtidigt kan detta syfte i sammanhanget 

förmodas ligga nära vad som anges som ”omedelbar validitet” eller ”det spontant självklara” 

och där detta innebär att teorin operationaliseras i form av att helt enkelt fråga de drabbade 

medborgarna kring deras respektive uppfattningar i frågan.102 

     Med god reliabilitet i en studie avses en ”frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska 

fel.”103 Som vi kunde förstå i föregående diskussion har inte någon form av inspelnings-

utrustning använts i samband med studiens intervjuer vilket skulle kunna inverka på 

resultatens reliabilitet eller tillförlitlighet. Samtidigt anges i metodlitteraturen ett förslag kring 

denna problematik i form av att i direkt anslutning till intervjutillfället skriva ut och hantera 

materialet från densamma.104 Som angavs ovan innebär detta att intervjumaterial som hanteras 

på så sätt förmodligen utgör ett fullgott tillvägagångssätt och alternativ till inspelnings-

utrustning i samband med intervjuernas genomförande. 

     Även om metodlitteraturen sedan inte diskuterar i de banorna kan vi i samband med denna 

reliabilitetsdiskussion även nämna något kring problematiken som kan komma att uppstå 

utifrån vad som brukar benämnas samtidighet i forskningssammanhang. Eventuellt riskerar 

tiden som förflyter från en händelses skeende fram tills dess att den hanteras eller nedtecknas 

att leda till minnesfel och efterhandskonstruktioner.105 I denna studie kan detta innebära en 

risk i form av att ett antal år har gått sedan stormen Gudrun, och i viss mån även Per, vilket i 

                                                             
100 Svensson 2009, s.9 
101 Lundquist 1993, s.99 
102 Esaiasson m.fl. 2004, s.65 
103 Esaiasson m.fl. 2004, s.67 
104 Esaiasson m.fl. 2004, s.294 
105 Esaiasson m.fl. 2004, s.310f, Thurén 2005, s.30 
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sin tur skulle kunna inverka på de av respondenterna angivna svaren. Samtidigt kan detta 

förmodligen komma att spela en mindre roll i sammanhanget då det inte är den enskilde 

medborgarens upplevelser under själva krisen som utgör studiens huvudsakliga syfte. 

 

 

2.3 Teoriutveckling 

 

I följande avsnitt diskuteras kring hur uppsatsens resultat och analys har kommit att hanteras 

och hur dessa resultat sedan kan generaliseras till en större population än de respondenter som 

här har intervjuats. 

 

 

2.3.1 Grounded theory 

 

I analysen och genomförandet av uppsatsen har en grounded theory-ansats till delar kommit 

att agera utgångspunkt och där detta enkelt uttryckt kan förstås som ett tillvägagångssätt där 

”syftet är att utveckla teorier som är fast förankrade i empirin och inte är luftiga skrivbords-

produkter.”106 Esaiasson m.fl. anger detta som att ”[d]et rör sig […] om en långtgående 

induktivism; i så stor utsträckning som möjligt skall forskaren bygga vidare på de 

observationer han eller hon gör i de aktuella fallen.”107 På detta sätt kommer en renodlad 

grounded theory att hela tiden vidareutvecklas och byggas på genom de nya rön som 

framkommer i anslutning till tidigare kända fakta. Utifrån denna studies syfte och 

genomförande kommer en grounded theory-ansats att fungera väl då denna anges som lämplig 

i de fall då kunskapen eller förhandsinformationen på området är begränsad108, precis på det 

sätt som är fallet gällande medborgarnas relation till en krisberedskap. 

     I själva genomförandet i samband med en grounded theory inleder man med att skapa 

”kategorier och begrepp som fångar in centrala aspekter av det undersökta fenomenet”109, 

vilket här innebär att utgå från de frågeställningar som presenterats ovan och avser att fånga in 

medborgarnas syn på begreppet krisberedskap tillsammans med ansvars- och lärandefrågan. 

                                                             
106 Esaiasson m.fl. 2004, s.139 
107 Esaiasson m.fl. 2004, s.140 
108 Esaiasson m.fl. 2004, s.140 
109 Esaiasson m.fl. 2004, s.139 
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Därefter studerar man ett antal fall gällande det fenomen som man är intresserad av och 

skapar sina bilder och slutsatser utifrån dessa. Här ska dock nämnas att resultaten och 

slutsatserna i samband med en renodlad grounded theory aldrig kommer att bli klara utan hela 

tiden utvecklas vidare med fler och fler fall.110 Förmodligen är detta ett genomförande som 

ligger nära vad som ibland anges som att arbeta utifrån en princip om utvidgning med syftet 

att ”göra hypotesen än mer grundad i materialet eller data.”111 

     Denna metodansats i form av en grounded theory kan komma att bidra till att en bild eller 

slutsats utifrån ovanstående syfte och frågeställningar skapas och där detta i sin tur medverkar 

till att begrepp och hypoteser relaterade till studiens syfte kan utvecklas och förtydligas. 

Sammantaget innebär detta att studien till vissa delar kan ses som en karta för en framtida 

forskning där begrepp och hypoteser kan komma att prövas på ytterligare material och där 

uppsatsen på så sätt skapar ett ramverk för en framtida forskning på området. 

     Utifrån detta kan vi fortsättningsvis diskutera kring vad som brukar anges som teoretisk 

mättnad i forskningssammanhang. Med utgångspunkt i studiens grounded theory-ansats kan 

vi förmoda att vi efter ett antal samtalsintervjuer har kunnat utveckla begreppen och 

hypoteserna så pass att vi har ”hittat samtliga relevanta tankekategorier och förhållningssätt 

som finns i populationen.”112 Rent konkret innebär detta att vi talar med drabbade 

respondenter tills dess att vi inte längre når några nya delar eller aspekter av det intressanta 

fenomenet i fråga. Ett förbehåll bör dock göras i diskussionen kring detta i form av att vi 

aldrig garanterat kan veta att vi har kommit att nå samtliga delar eller aspekter av det aktuella 

fenomenet.113 Förmodligen innebär inte detta tillvägagångssätt någon konflikt gentemot ett 

användande av en grounded theory i genomförandet trots att det alltså anges att denna aldrig 

blir färdig utan hela tiden kan komma att vidareutvecklas. 

 

 

2.3.2 Extern validitet 

 

I samband med ovanstående diskussion uppkommer även frågan hur relevanta resultaten från 

denna studie är för andra fall än de drabbade medborgare som ingår i form av de genomförda 

samtalsintervjuerna. Detta brukar anges som den externa validiteten i sammanhanget, det vill 

                                                             
110 Esaiasson m.fl. 2004, s.140, 186 
111 Ivarsson 2008, s.160 
112 Esaiasson m.fl. 2004, s.187 
113 Esaiasson m.fl. 2004, s.187 
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säga ”möjligheterna att generalisera resultaten till en större population”.114 Ett första 

nödvändigt steg för att kunna hantera och besvara denna problematik handlar om att fastställa 

studiens population, det vill säga vem eller vilka som uppsatsen vill kunna uttala sig om.115 

Förmodligen kan här frågan ”fall av vadå” komma att användas för att precisera den tänkta 

populationen i form av ”vilket generellt och återkommande fenomen man vill uttala sig 

om.”116 Utifrån studiens avgränsningar innebär detta att det fall eller de fenomen som studien 

vill kunna uttala sig om är just de medborgare som är drabbade av stormen Gudrun och Per 

utifrån dessa kriterier. 

     För att kunna tala om studiens externa validitet eller generaliserbarhet gentemot den 

angivna populationen krävs dock att vi även beslutar kring ”vilka konkreta fall (analys-

enheter) som skall analyseras.”117 I denna studie har detta urval kommit att utgå från en 

princip om ”typiska fall” vilket innebär att ”så länge vi undersöker ett fall som inte skiljer sig 

systematiskt från andra fall i populationen har vi grund att tro att resultaten är generaliser-

bara.”118 Även om man på detta sätt aldrig fullt ut kan generalisera resultaten från ett fåtal fall 

till en större population är det förmodligen så att denna studie kommer nära denna målsättning 

då de undersökta fallen eller drabbade medborgarna rimligtvis kan komma att ses som just 

typiska utifrån den aktuella populationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
114 Esaiasson m.fl. 2004, s.171 
115 Esaiasson m.fl. 2004, s.174 
116 Esaiasson m.fl. 2004, s.175 
117 Esaiasson m.fl. 2004, s.175 
118 Esaiasson m.fl. 2004, s.183 
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3 Bakgrund 

 

 

 

3.1 Stormarna Gudrun och Per 

 

Även om denna studie, vilket vi har kunnat förstå ovan, inte avser att hantera stormarna 

Gudrun och Per utifrån dess huvudsakliga skeende utan snarare gällande den enskilde med-

borgarens förhållande till en krisberedskap, kan ändå en bild av dessa händelser fylla en 

funktion i form av att ge läsaren en uppfattning kring stormarnas omfattning och inverkan på 

livet för medborgarna i de värst drabbade områdena. På detta sätt är det inte den vanliga 

bilden av Gudrun och Per som här kommer att presenteras i form av statistik från SMHI, 

extrautsändningar via lokalradion och motsvarande samhällsinformation, utan snarare en bild 

utifrån den enskilde medborgarens upplevelser. Då händelseförloppet för flera av de drabbade 

ofta kom att vara relativt likartade under både Gudrun och Per kommer här en bild av 

upplevelserna under främst stormen Gudrun att presenteras då detta var den mest omfattande 

och förödande av de två stormarna. 

     Redan den 7 januari hade de första träden fallit offer för vad som senare skulle komma att 

bli ihågkommet som en av de värsta naturkatastroferna i Sverige i modern tid med omfattande 

ström- och teleavbrott tillsammans med stora skador på samhällets infrastruktur.119 När vind-

styrkorna sedan började tillta ytterligare på eftermiddagen och kvällen den 8 januari gick det 

inte långa stunder mellan tillfällena då de största granarna knäcktes som stickor och tak-

pannorna virvlade som frimärken i vinden. Minnena av den ödesdigra lördagskvällen för fyra 

år sedan har etsat sig fast hos dem som drabbades för lång tid framöver och när vi presenteras 

för bilden av hur en 30 kvadratmeter stor ladugårdsdörr hanterades som om den vore gjord av 

papper är det svårt att inte ta till sig de krafter som var i rörelse. Samtidigt kom kanske den 

värsta upplevelsen för flera av de drabbade i samband med den följande söndagsmorgonen. 

Bilden som återfinns hos flera av de drabbade då de vaknar upp och enbart med en bitter 

eftersmak kan konstatera att skogen som de har skött om och sett växa upp inte längre finns 

kvar kan förmodligen noteras med samma känslomässighet som hos en befolkning i sorg. 

                                                             
119 Ivarsson 2008, s.1, Energimyndigheten 2006, s.1, Krisberedskapsmyndigheten 2006, s.3 
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     När de första känslorna så småningom hade lagt sig kom flera skogsägare att möta de 

direkta följderna av att skogen kanske helt eller delvis hade varit oförsäkrad och att den 

egendom som tidigare hade varit värd hundratusentals kronor numera ofta framstod som ett 

plockepinn utan något egentligt värde att ta tillvara. Samtidigt hade vi med detta inte sett den 

sista kraftfulla vinterstormen i södra Sverige, utan ganska precis två år senare kom ytterligare 

en, om än inte lika kraftig och omfattande storm att slå till. 

 

 

3.2 Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

 

I samband med studiens inledande kapitel pekades det på den enskilde medborgarens roll och 

ansvar utifrån LSO där vi kunde förstå att ”[e]n grundläggande princip och utgångspunkt är 

att enskilda […] personer själva ska vidta och bekosta åtgärder för att förhindra olyckor.”120 

Samtidigt är detta en diskussion som kräver en ytterligare redogörelse utifrån den roll som 

denna lag spelar gällande den enskilde medborgarens ansvar och relationen mellan kriser och 

olyckor i samhället. 

     När vi i samband med föregående kapitel angav och preciserade en kris till att gälla ”en 

händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle […] [samt] hotar 

grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och 

frihet”121 kan vi se tydliga likheter med den definition av olycka eller olyckshändelse som 

Hermelin, Schnell och Dryselius presenterar i form av ”plötsligt inträffade händelser som har 

medfört eller kan befaras medföra skada. Dit räknas händelser som beror på företeelser i 

naturen eller på människors handlande eller underlåtenhet att handla t.ex bränder, explosioner, 

skred, ras, översvämningar, oväder och utflöden av skadliga ämnen.”122 Denna koppling 

mellan LSO och dess definition av olycka och krisberedskapsbegreppet tydliggörs i form av 

den roll som krisberedskapen har i en samlad krishanteringsprocess och där denna i sin tur 

innefattar ”alla de åtgärder som före, under eller efter en allvarlig kris vidtas för att förebygga 

och motverka de skadeeffekter som krisen åstadkommer.”123 På detta sätt kan både en 

krisberedskap och LSO och dess innehåll kopplas till ett förebyggande arbete gentemot 

skador. Enander diskuterar gällande kriser och olyckor som att båda dessa begrepp ”handlar 
                                                             
120 Hermelin, Schnell & Dryselius 2004, s.36. 
121 ”Vad är en kris?” Krisberedskapsmyndigheten online 
122 Hermelin, Schnell & Dryselius 2004, s.377 
123 Kaiser, Larsson & Hörnsten Friberg 2004, s.17 
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om människor, deras sociala liv och samhället de lever i.”124 Denna relation mellan ovan-

stående kris- och olycksbegrepp kan även noteras utifrån de kriterier som Hermelin, Schnell 

och Dryselius presenterar gällande en olycka. 

 

• Det ska röra sig om en plötslig händelse 

• Den ska resultera eller kunna resultera i något negativt 

• Den ska vara oavsiktlig125
 

 

I diskussionen kring detta förhållande mellan olyckor och kriser anger brandingenjör Arvid 

Samuelsson vid räddningstjänsten i Halmstad att en kris, motsvarande stormen Gudrun och 

Per, i sig inte är någon olycka utan där dessa händelser främst kan sägas bestå av ett flertal 

olyckor utifrån ovanstående definition.126 

     I samband med tillkomsten av LSO har den enskilde medborgarens ansvar kommit att för-

tydligas127 genom att det i lagstiftningens kommentarer anges att ”den enskilde bär själv det 

primära ansvaret för att förhindra olyckor och begränsa konsekvenserna av dessa.”128 Detta 

innebär att ansvaret har kommit att förtydligas för den enskilde att förebygga och skydda sig 

själv och sin egendom129 då ”[e]n grundläggande princip och utgångspunkt är att enskilda […] 

personer själva ska vidta och bekosta åtgärder för att förhindra olyckor”130 samt att ”[f]örst 

om eller när den enskilde inte själv eller med hjälp av någon annan kan klara av en olycks-

situation kan det allmänna få ett ansvar att ingripa.”131 

 

 

 

 

                                                             
124 Enander 2008, s.7 
125 Hermelin, Schnell & Dryselius 2004, s.13, kursiv i original 
126 Intervju med Arvid Samuelsson, Halmstad 30/3 
127 Hermelin, Schnell & Dryselius 2004, s.25, 90 
128 Hermelin, Schnell & Dryselius 2004, s.48, kursiv i original 
129 Hermelin, Schnell & Dryselius 2004, s.30, 32 
130 Hermelin, Schnell & Dryselius 2004, s.36 
131 Hermelin, Schnell & Dryselius 2004, s.36. Se här LSO kapitel 1, 3, 5 för en utförlig redogörelse kring vad    
      som anges gällande statens och kommunernas ansvar och skyldigheter att utföra räddningstjänst och   
      räddningsinsatser. 
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3.3 Lagen om extraordinära händelser (LXO)132 

 

Vid sidan av LSO, där lagtexten talar om olyckor snarare än om kriser men där vi ovan har 

kunnat förstå sambandet mellan dessa begrepp, finns ansvarsfrågan gällande en kris133 även 

reglerad i LXO. Det som skiljer denna lag från LSO är, förutom att LXO talar om extra-

ordinära händelser snarare än just olyckor, att LXO ”syftar till att kommuner och landsting 

skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i 

fred.”134 Detta innebär att där LSO synliggör den enskilde medborgarens ansvar syftar LXO 

till att hantera ansvarsfrågan utifrån kommunernas och landstingens roll. Tillsammans berör 

dessa två lagar på så sätt en stor del av vad lagstiftningen nämner gällande just ansvarsfrågan 

kring olika händelser i samhället och där dessa delar tillsammans kan beskrivas utifrån nedan-

stående figur. 

 

 

Figur 3.1 LSO, LXO135 

 

 

 

 

 

                                                             
132 Egentligen ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i   
      fredstid och höjd beredskap”. Fortsättningsvis benämnd LXO. 
133 Eller extraordinär händelse som LXO anger. Likheten mellan en kris och en extraordinär händelse är dock så  
     stor att Hedman ”använder begreppet kris utifrån lagens definition av en extraordinär händelse”. 2005, s.8 
134 LXO 1 kap, 1§ 
135 Notera här att denna figur syftar till att tydliggöra förhållandet mellan LSO och LXO utifrån denna uppsats  
     syfte och genomförande och alltså inte presenterar någon heltäckande bild av respektive lag. 
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4 Resultat och analys 

 

 

 

I detta kapitel kommer analysen och resultaten gällande studiens samtalsintervjuer att 

presenteras utifrån de aktuella frågeställningarna i form av krisberedskap, ansvar samt 

lärande. Med utgångspunkt i detta har respondenternas svar inledningsvis kommit att hanteras 

i tabellform för att på så sätt ge en bild av kärnan i svaren. Utifrån detta presenteras sedan den 

huvudsakliga resultat- och analysdiskussionen i avsnitt 4.2 och där det sedan är dessa delar 

som tillsammans utgör grund för den avslutande diskussionen i kapitel 5 där analysen 

relateras till forskningsfronten och den vetenskapliga lucka som denna uppsats utgår från. 

Viktigt att notera i samband med denna tabell är att det endast är kärnan i svaren som 

presenteras. Samtidigt kommer den följande analysen att utgå från hela intervjumaterialet och 

inte enbart nedanstående tabell. 

     Innan vi inleder diskussionen följer här en presentation av studiens respondenter. 

 

Namn i uppsatsen Ålder Sysselsättning 
Sara 20-årsåldern Studerande 

Maria 20-årsåldern Studerande 
Viktor 30-årsåldern Förvärvsarbetande 
Karin 40-årsåldern Förvärvsarbetande 

Anders 40-årsåldern Förvärvsarbetande 
Lars 50-årsåldern Förvärvsarbetande 

Stefan 50-årsåldern Förvärvsarbetande 
Hans 60-årsåldern Förvärvsarbetande 

Eva & Lennart 70-årsåldern Pensionärer 
Tabell 4.1 Respondenterna. Enbart Karin har varit landsbygdsbo i färre än 10 år. 

 

 

4.1 Respondenternas svar 

 

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion kommer respondenternas svar här att återges i 

form av en sammanfattande tabell utifrån de frågeställningar som presenterades i studiens 

inledande kapitel. 
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 Fråga 1 Krisberedskap Fråga 2 Ansvar Fråga 3 Lärande 

Sara Främst den enskildes 
beredskap och hantering 
inför en händelse men 
där även andra aktörer 
är relevanta. 

Den enskilde har ett ansvar för 
beredskapen i form av olika delar att 
hantera. Även samh. och myndigh. 
har ett ansvar i en beredskap. Dock är 
förtroendet ofta svagt för dessa 
aktörers förmåga att agera. 

Uppvisar ett lärande uti-
från G. och P. genom en 
ökad medvetenhet, 
uppmärksamhet och 
beredskap. 

Maria Den enskildes åtgärder 
som relevant aktör för 
att rädda sig själv och 
skapa sig en fungerande 
beredskap.  

Den enskilde har ett stort ansvar för 
den egna beredskapen genom olika 
åtgärder och planering då Maria har 
få eller inga förväntningar på 
myndigh. beredskap. 

Inget lärande utifrån G. 
och P. Var snarare 
bekräftelse på den 
enskildes ansvar för 
beredskapen. 

Stefan Handlar om det egna 
agerandet och åt-
gärderna att förbereda 
sig för en ”vanlig var-
dag” även vid en kris. 
Man kan aldrig räkna 
med hjälp från någon 
annan utan beredskapen 
utgår från den enskilde.  

Lägger ett stort, om än inte alltid helt 
frivilligt ansvar på sig själv i 
samband med en beredskap då han 
”aldrig kan räkna med hjälp från 
någon annan” inför och under en 
kris. 

Inget lärande utifrån G. 
och P. utan redan tidigare 
fanns en god beredskap. 
Dock ett lärande genom 
att myndigh. upplevs ha 
allt sämre beredskap 
inför varje ny händelse 
vilket medför en ökad 
medvetenhet kring det 
egna ansvaret. 

Karin Hela samh. beredskap 
för att kunna hantera en 
kris. Särskilt gällande de 
aktörer som kan komma 
att drabbas. 

Alla aktörer har ansvar för sin del i 
samh. beredskap. Tar eget ansvar 
men förväntar sig även att myndigh. 
gör detta och finns där vid behov. 

Ett lärande genom ökad 
medvetenhet gällande en 
utsatthet samt ett 
tänkande och planerande 
inför nya händelser. 

Eva &  
Lennart 

Vara beredda och säkra 
el-tillgången om något 
händer samt att var och 
en gör så gott man kan. 

Den enskilde har ansvar för det man 
kan klara av. Samtidigt spelar samh. 
en viktig roll vilket hänger samman 
med dess ansvar för medborgarna. 

Inget lärande utifrån G. 
och P. utan redan tidigare 
fanns en fungerande 
beredskap.  

Hans Vara förberedd med 
olika åtgärder för att 
kunna sköta om sig själv 
och hantera situationen 
vid en kris. 

Upplever ett ansvar att skapa en 
fungerande beredskap för sin egen 
och familjens skull. Räknar även med 
att samh. har en fungerande 
beredskap ifall något inträffar. 

Inget lärande utifrån G. 
och P. utan en god 
beredskap sedan tidigare 
händelser. 

Viktor Beredskapen hos olika 
aktörer i samh. att vara 
beredda och ha resurser 
ifall något händer. 

Ser ett ansvar för den egna närmiljön 
men menar även att samh. har ett 
ansvar gällande en beredskap och då 
särskilt inför en längre kris. 

Inget lärande utifrån G. 
och P. utan en redan 
tidigare väl fungerande 
beredskap. 

Anders Relaterar till sin 
yrkesroll som en del av 
myndigh. beredskap. 

Upplever ett stort ansvar då man 
förmodligen inte kan räkna med hjälp 
från myndigh. Anger samtidigt vissa 
uppgifter som det allmännas ansvar, 
såsom el och vägar. 

En ökad medvetenhet 
och ev. ett lärande kring 
vad som kan inträffa, 
samt ser saker på ett 
annorlunda sätt.  

Lars Vad den enskilde själv 
kan göra för att klara 
situationen samt att 
samh. i stort är förberett 
inför en kris så att alla 
kan hantera ”det som 
hör en till.” 

Upplever ett ansvar för den egna 
situationen. Ser samtidigt ett ansvar 
för samh. i stort att ha en beredskap 
ifall något allvarligare inträffar. Alla 
aktörer spelar en viktig roll i 
beredskapen kring den egna rollen i 
samh. 

Ingen lärande utifrån G. 
och P. utan en god 
beredskap fanns redan 
tidigare. 

Tabell 4.2 Svaren i tabellform 
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4.2 Analys 

 

Med utgångspunkt i ovanstående tabell tillsammans med det fullständiga materialet utifrån 

samtalsintervjuerna kommer här studiens huvudsakliga analys att presenteras gällande kris-

beredskap, ansvar och lärande. 

 

 

4.2.1 Krisberedskap 

 

Som vi ska komma att se utgör uppsatsens inledande frågeställning till vissa delar en grund 

och utgångspunkt för den fortsatta diskussionen och innehållet i samband med denna kommer 

därav ofta att ligga nära de följande diskussionerna som presenteras nedan. Samtidigt berör 

frågeställningen, vilket vi kunde se i samband med resultaten i föregående avsnitt, ett till vissa 

delar specifikt innehåll, vilket på så sätt skiljer den från de övriga frågorna gällande ansvars- 

respektive lärandeaspekten i samband med krisberedskapen. 

     Frågan gällande vad de drabbade medborgarna placerar i anslutning till begreppet kris-

beredskap kan utifrån samtalsintervjuerna sägas bestå av en minsta gemensam nämnare som 

berör den egna rollen i en beredskap för att kunna hantera den uppkomna situationen i form 

av olika åtgärder och där detta i huvudsak rör den egna eller nära situationen såsom familjen, 

huset och skogen. Bortom denna innersta kärna i de drabbade medborgarnas syn på en kris-

beredskap finns en uppfattning hos flera av respondenterna att frågan även berör andra aktörer 

i samhället, såsom kommunen och olika myndigheter och beredskapen och agerandet inför 

situationen hos dessa. I anslutning till detta kan dock en viss spridning noteras i materialet där 

krisberedskap för exempelvis Maria och Stefan innebär ett väldigt individcentrerat begrepp 

och där dessa respondenter inte placerar något egentligt myndighetsperspektiv i frågan medan 

exempelvis Karin upplever att krisberedskapsbegreppet innefattar samtliga aktörers för-

beredande åtgärder inför en händelse eller kris, det vill säga både den enskilde medborgaren 

och olika myndigheter såsom den egna kommunen. 

     De respondenter som främst skiljer sig från ovanstående minsta gemensamma nämnare i 

materialet är Anders, och i viss mån även Viktor och där svaren hos dessa inte är lika tydliga 

som hos de övriga respondenterna i att just relatera krisberedskap till den egna rollen för att 

kunna hantera en situation gällande det nära personliga planet såsom hemmet och familjen. 
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Anders anger här att krisberedskap handlar om hans yrkesroll som en del av myndigheternas 

beredskap inför och under en kris medan Viktor snarare ser krisberedskap som agerandet och 

beredskapen gällande resurser hos flertalet andra aktörer i samhället men i mindre 

utsträckning den egna rollen och hans egen beredskap inför en händelse eller kris. 

     Även om vi på detta sätt ibland har kunnat finna en viss bredd och spridning i svaren 

kommer merparten av respondenterna att ligga nära denna minsta gemensamma nämnare som 

vi har kommit att diskutera i form av den egna beredskapen att hantera inför en kris gällande 

olika förberedande åtgärder på det nära personliga planet. 

 

 

4.2.2 Ansvar 

 

Utifrån ovanstående presentation av studiens samtalsintervjuer är det genomgående så att man 

som drabbad av händelserna i samband med stormarna Gudrun och Per upplever ett stort eget 

ansvar för att skapa sig en fungerande krisberedskap inför motsvarande händelser. Detta är ett 

ansvar som samtliga respondenter i studien uppger och diskuterar kring i form av att man som 

enskild medborgare måste ta ett ansvar för den egna situationen och krisberedskapen i form 

av planering och olika åtgärder och där kommentarerna har kommit att gälla allt ifrån att man 

”aldrig kan räkna med hjälp från någon annan” och ”annars är man en idiot” till att man som 

enskild har ett ansvar för att klara sig ”ett par dygn åtminstone” och att man inte enbart kan 

”sitta och skrika på hjälp.” 

     Samtidigt som detta är ett mönster som tydligt framträder i materialet kan även vissa 

skillnader noteras i samband med respondenterna svar vid en djupare analys kring hur man 

relaterar till den egna rollen och ansvaret och i viss mån även vad som inledningsvis angavs 

kring olika förväntningar gällande ett ansvar hos ”det allmänna”. Här kan vi notera hos Maria 

och Stefan att de enbart lägger ett ansvar på den egna rollen och agerandet i krisberedskapen 

och inte i någon del diskuterar kring samhällets roll eller ansvar i eller inför densamma.136 I 

kontrast till detta kan vi hos studiens resterande respondenter notera att man förutom det egna 

ansvaret kring en krisberedskap även lägger ett ansvar och en roll tillsammans med för-

väntningar på samhället i stort och de olika myndigheternas och kommunens agerande och 

hantering kring att ha en fungerande krisberedskap. För att här göra en koppling till studiens 

                                                             
136 Stefan uppger dock att detta inte alltid är en helt frivillig inställning utan att han gärna hade sett att samhället  
     tog ett större ansvar i krisberedskapen. 



 

31 

 

teoretiska diskussion gällande det egna ansvaret anger flera av respondenterna att man, på 

samma sätt som Hermelin, Schnell och Dryselius diskuterar kring utifrån LSO där de anger 

att ”[f]örst om eller när den enskilde inte själv eller med hjälp av någon annan kan klara av en 

olyckssituation kan det allmänna få ett ansvar att ingripa.”137, ser ett tydligt eget ansvar för 

krisberedskapen men samtidigt upplever att ifall något inträffar som verkligen kräver en 

räddningsinsats så räknar man med att myndigheterna finns där för att agera utifrån en god 

beredskap. 

     När vi i studiens inledande avsnitt kom att beröra ansvarsfrågan gjordes detta bland annat 

utifrån en uppfattning hos centrala aktörer kring att den enskilde medborgaren lägger ett stort 

ansvar tillsammans med förväntningar på att ”’det allmänna’ tar hand om oss i kris-

situationer.”138 Vad vi här har kunnat se utifrån ovanstående diskussion är att bland drabbade 

medborgare som relaterar ansvarsfrågan till de egna erfarenheterna i samband med och utifrån 

stormarna Gudrun och Per är detta inte en inställning som kan noteras. Som vi har kunnat se 

upplever vissa av respondenterna att vi aldrig kan komma att få eller förvänta oss någon hjälp 

från det allmänna. Samtidigt upplever flera av repondenterna att hjälp kan fås och där man 

även förväntar sig detta - men man uppger att detta endast är aktuellt när den egna 

krisberedskapen och de egna resurserna har kommit att visa sig vara otillräckliga. Detta 

synsätt ligger sammantaget nära vad som diskuteras utifrån innehållet i LSO. Att då med 

utgångspunkt i detta påstå att det finns en inställning och förväntning hos den enskilde 

medborgaren kring att ”det allmänna” tar hand om oss i händelse av en kris och att man som 

enskild kanske till och med saknar en egen känsla och medvetenhet kring det egna ansvaret 

kan bara komma att upplevas som felaktigt i sammanhanget. 

     När respondenterna i samband med intervjuerna har presenterats för ansvarsfrågan utifrån 

LSO och dess innehåll är det endast ett fåtal som överhuvudtaget känner till och har hört talas 

om denna lag eller dess innehåll. Samtidigt kan vi med detta alltså notera att man uppvisar en 

stor ansvarskänsla och medvetenhet kring den egna krisberedskapen vilket i sammanhanget 

främst förefaller vara ett ansvarstagande som utgår från en självbevarelsedrift gällande den 

egna rollen inför den situation som kan komma att uppstå snarare än att detta utgår från ett 

lagstiftat ansvar. Den roll och det ansvar som respondenterna på detta sätt placerar på sig 

själva kring att skapa och hantera en form av krisberedskap ligger här förmodligen nära vad 

lagtexten kan förstås placera inom den enskildes ansvar i form av att ”i skälig omfattning 

                                                             
137 Hermelin, Schnell & Dryselius 2004, s.36 
138 Johansson 2008-04-22 online. Se även Enander & Johansson 1999, s.14, Enander 2008, s.13 
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hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka.”139 

När respondenterna diskuterar kring de egna beredskapsåtgärderna i form av gårdstankar med 

diesel, reservelverk, ved och ett välfyllt skafferi kan detta förmodligen till stora delar på så 

sätt antas falla inom ramen för just den utrustning som lagtexten talar om för livräddning vid 

”annan olycka”140 och där det i kommentarerna till lagen anges att ”den enskilde bär själv det 

primära ansvaret för att förhindra olyckor och begränsa konsekvenserna av dessa.”141 

 

 

4.2.3 Lärande 

 

I materialet kan vi se att det finns tecken på ett lärande bland respondenterna där dessa har 

kommit att skapa sig en allt bättre fungerande krisberedskap utifrån tidigare erfarenheter. 

Delar som kan noteras i materialet gällande detta lärande kan bland annat förstås som en 

bättre beredskap samt en sammantaget bättre förmåga att hantera en inträffad händelse. Sam-

tidigt behandlar studiens frågeställning ett lärande specifikt utifrån händelser relaterade till 

stormarna Gudrun och Per och gällande detta lärande kan vi notera att bilden till stora delar 

ser annorlunda ut. Här förefaller det främst vara de av studiens respondenter som är unga eller 

nyblivna landsbygdsbor som uppvisar vad som kan förstås som ett lärande genom exempelvis 

en ökad medvetenhet och en förbättrad beredskap. Eventuellt kan ytterligare någon 

respondent förstås tillhöra denna grupp, även om detta dock inte framträder lika tydligt i 

materialet. Samtidigt uppvisar alltså dessa respondenter ett beteende som ofta ligger nära vad 

som anges som att aktörer med erfarenheter av kriser, dvs i detta fall Gudrun och Per, ”ägnar 

mer arbete åt planering och förberedelser [...] jämfört med andra som inte har sådan erfaren-

het”142 samt förmår att hantera själva händelsen mer effektivt under dess skeende.143  

     För studiens resterande respondenter finns tydliga tecken som kan noteras i materialet där 

merparten av dessa upplever och uppvisar vad som kan förstås som ett lärande, på precis det 

sätt som anges ovan, men där detta inte utgår från ett förändrat eller anpassat beteende utifrån 

stormarna Gudrun och Per. Istället är ett typiskt uttalande för dessa respondenter att Gudrun 

och Per inte på något sätt kom att vara de första kraftiga stormar som de var med om utan där 

                                                             
139 LSO 2 kap. 2 § 
140 LSO 2 kap. 2 § 
141 Hermelin, Schnell & Dryselius 2004, s.48, kursiv i original 
142 Ivarsson & Johansson 2007, s.614 
143 Ivarsson & Johansson 2007, s.614. Detta stämmer väldigt tydligt in på vad Sara och Karin anger kring den  
     egna förmågan att hantera en ny framtida kris. 
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ett lärande eller förändrat beteende främst kom att påverkas utifrån respondenternas tidigare 

erfarenheter och upplevelser av kraftiga stormar. Förmodligen kan detta till vissa delar 

relateras till ovanstående diskussion kring att man som tidigare drabbad har kommit att utgå 

från och använda sig av traditionella tanke- och handlingsmönster snarare än att man 

förändras i sitt beteende utifrån dessa ”nya” händelser. Man kan även till vissa delar anta att 

fenomenet med överinlärning skulle kunna spela in i samband med dessa händelser men 

samtidigt har vi inte i materialet kunnat notera att man upplever att en ”gammal” 

krisberedskap i form av olika åtgärder och planering kom att vara bristfällig i samband med 

Gudrun och Per. 

     Om vi i anslutning till denna frågeställning söker att presentera en diskussion kring 

begreppet subkultur ligger detta svar ofta nära och kan noteras i relation till ovanstående 

diskussion gällande ett eventuellt lärande utifrån tidigare erfarenheter. Särskilt tydligt är 

respondenternas beteende utifrån vad som anges som tillhörande dessa subkulturer som en 

latent, institutionaliserad del av det drabbade samhällets struktur, exempelvis i form av vad 

som kan förstås utmärka en kris samt hur denna bäst kan komma att hanteras i form av olika 

åtgärder. 

     Relevant att notera här i anslutning till denna analys är att detta subkultur-beteende till lika 

delar förmodligen kan noteras hos både dem som uppvisar ett lärande eller förändrat beteende 

ur beredskapshänseende gällande stormarna Gudrun och Per likväl som hos dem vilka främst 

tidigare har kommit att påverkas i sitt beteende utifrån olika händelser och kriser. 

     Utifrån den aktuella frågeställningen gällande Gudrun och Per kan vi alltså inte notera 

något större lärande eller förändrat beteende i materialet och i den mån så är fallet främst hos 

de yngre drabbade eller de som inte tidigare varit med om motsvarande händelser. För 

merparten av de respondenter som drabbades av stormarna Gudrun och Per förefaller ett 

lärande finnas med i bilden sedan tidigare erfarenheter och där en typisk beskrivning av 

situationen alltså är att Gudrun och Per inte på något sätt var de första kraftiga stormar som 

man varit med om. Sammantaget innebär detta att ett svar i anknytning till den aktuella 

diskussionen kring ett eventuellt lärande utifrån tidigare händelser kan förmodas vara att 

erfarenheter av olika kriser eller händelser för med sig ett lärande i form av ett anpassat 

beteende och en ökad medvetenhet. 
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5 Sammanfattande resultat och reflektioner 

 

 

 

I detta kapitel kommer en sammanfattande diskussion att presenteras gällande studiens syfte 

och frågeställningarna utifrån de samtalsintervjuer som genomförts och analyserats i före-

gående kapitel. I samband med detta kommer även resultatens koppling till den tidigare 

forskningen på området att presenteras och den kunskapslucka som finns gällande den 

enskilde medborgarens förhållande och inställning till krisberedskapen att diskuteras. Upp-

satsen kommer sedan att avslutas i form av ett antal tankar och reflektioner gällande det 

utförda arbetet. 

 

 

5.1 Krisberedskap 
 

Utgångspunkten för denna uppsats var till stora delar en noterad brist i den tidigare 

forskningen gällande den enskilde medborgarens krisberedskap. Det vi här har kunnat notera 

är att utifrån ovanstående frågeställningar förefaller medborgarna främst se på krisberedskaps-

begreppet som den egna beredskapen och de egna åtgärderna som man genomför och hanterar 

inför en kris på det nära personliga planet men där vi även till vissa delar kan notera att man 

relaterar frågan till olika myndigheters agerande och hantering gällande en fungerande 

beredskap. 

     Med denna inledande frågeställning har uppsatsen avsett att ”fylla igen” den kunskaps-

lucka som finns i den tidigare forskningen kring just medborgarnas relation till begreppet 

krisberedskap och den betydelse som man lägger i detsamma. 

 

 

5.2 Ansvar 
 

När frågan gäller hur man som enskild medborgare ser på ansvarsfrågan kring en kris-

beredskap gällande de aktuella händelserna förefaller det i den tidigare forskningen och 

debatten, vilket vi bland annat presenterades för i uppsatsens inledande kapitel, finnas en 
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uppfattning att man som enskild medborgare har en inställning kring att ”’det allmänna’ tar 

hand om oss i krissituationer.”144 Samtidigt har vi i ovanstående presentation gällande tidigare 

forskning på området kunnat se att man påtalar behovet av ytterligare undersöka denna 

ansvarsfråga för att belysa hur olika aktörer faktiskt ser kring det egna ansvaret. 

     Det som denna studie här har kunnat bidra med är att visa på att man som enskild med-

borgare som drabbats av de aktuella händelserna genomgående upplever ett ansvar för den 

egna beredskapen i form av en planering och olika åtgärder. Vidare har vi kunnat se att man 

ofta har förväntningar på att myndigheterna har en god beredskap inför dessa händelser men 

att utifrån detta dra slutsatsen att man främst lägger ett huvudsakligt ansvar på det allmännas 

roll att hantera situationen verkar alltså inte stämma. Istället uppvisar denna uppsats ibland 

resultat gällande den helt motsatta situationen då vissa av respondenterna helt uppger sig 

sakna förväntningar på myndigheternas beredskap och agerande inför en händelse. 

 

 

5.3 Lärande 
 

Det är gällande denna tredje frågeställning som den tidigare forskningen förefaller uppvisa 

den största konflikten kring olika resultat. Förekommer det egentligen ett lärande utifrån 

erfarenheter i form av att vara drabbad av olika händelser eller kriser? På det sätt som denna 

studie avgränsar ”drabbad”-begreppet har vi kommit att se tydliga tendenser eller mönster 

kring att ett lärande och förändrat beteende faktiskt finns hos de drabbade medborgarna. 

Samtidigt noterar vi att det främst inte är utifrån de huvudsakliga händelser som uppsatsens 

syfte hanterar som respondenterna uppvisar ett lärande eller förändrat beteende utan snarare 

att det är utifrån de tidigare händelser som man har varit med om som man har skapat sig en 

allt bättre fungerande krisberedskap och där det enbart är ett fåtal av respondenterna som upp-

visar ett lärande i frågan utifrån Gudrun och Per. I sammanhanget kan detta förmodligen 

kopplas till den teoretiska diskussionen gällande att man som drabbad kan komma att utgå 

från traditionella tanke- och handlingsmönster i situationen snarare än att man ”skapar” nya.   

     Samtidigt kan vi med detta lämna ett bidrag till forskningen på området i form av att det 

förefallet vara så att erfarenheter av olika händelser, och där dessa inte alltid behöver vara så 

kraftiga och omfattande som stormarna Gudrun och Per, verkar kunna bidra till ett lärande 

eller ett förändrat beteende. Här kan vi förmodligen även diskutera utifrån det 

                                                             
144 Johansson 2008-04-22 online 
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subkulturbegrepp som förekommer i forskningen genom att den inställning som uppvisas av 

flertalet av de drabbade respondenterna även kan noteras som tillhörande en subkultur. Sam-

tidigt innebär alltså även detta att det förmodligen inte är de allra mest omfattande 

händelserna som måste till för att detta fenomen ska komma att uppstå.145 

 

 

5.4 Avslutande reflektioner 

 

Inledningsvis bör läsaren notera att detta avsnitt utgörs av författarens egna tankar och 

reflektioner snarare än resultat med en utpräglad förankring i studiens huvudsakliga genom-

förande och analys. 

     På det sätt som denna studie har kommit att till vissa delar utgå från vad som kan förstås 

som en design med tydliga inslag av en grounded theory kommer denna avslutande 

diskussion att föras i anslutning till den fortsatta forskningen på området och hur resultaten i 

studien kan komma att användas i en framtida forskning. Då vi har kunnat förstå att en ren-

odlad grounded theory aldrig är helt färdig utan hela tiden kan komma att vidareutvecklas 

utifrån de senaste resultaten på området är min förhoppning att denna studie, på det sätt som 

anges ovan, kan komma att fungera som utgångspunkt och karta för en vidare forskning på 

området gällande medborgarnas relation till en krisberedskap i samhället. Denna studie har på 

så sätt kommit att skapa en grund för en framtida forskning men där ett behov kring en vidare-

utveckling av resultaten och eventuellt även en replikering i en till vissa delar annorlunda 

kontext är tänkbara förslag på det sätt som Esaiasson m.fl. anger som att: 

  

 Sedan prövar man begreppen och slutsatserna på andra liknande fall. När resultaten 
 säkrats för fall som liknar varandra bygger man på med successivt allt mer olikartade 
 fall. Härigenom försäkrar man sig om att teorin alltid är fast rotad i empirin.146 
 

I forskningssammanhang anses det ibland vara kutym att i någon form relatera den avslutande 

diskussionen till textens inledning. På detta sätt kommer denna studie att knytas samman i 

form av en diskussion kring det citat som kom att inleda uppsatsen. När en av de drabbade 

respondenterna uppger att ”Beredskap handlar om resurser, information och en plan vad som 

ska göras” menar jag att detta ofta kan anses fånga in tydliga delar av resultaten i 

                                                             
145 Jfr Ivarsson & Johansson 2007, s.621 
146 Esaiasson m.fl. 2004, s.140 
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samtalsintervjuerna och diskussionen men även där detta kan komma att ses som ett intressant 

innehåll för en framtida forskning på området. Att uppsatsens resultat till stora delar faller 

inom detta citats ramar kan vi främst förstå utifrån vad de olika respondenterna lägger i 

krisberedskapsbegreppet och hur vi till stora delar har kommit att se tydliga mönster i dessa 

svar. Samtidigt finns tydliga delar av den kritik och misstro som ofta är påtaglig bland de 

drabbade inom detta citat då det ofta är just resurserna, informationen och en faktisk plan som 

man upplever att samhället i stort uppvisar brister kring.147 Utifrån denna diskussion skulle 

det vara intressant ifall en framtida forskning på området tar sig an detta missnöje genom en 

granskning av hur de utpekade aktörerna själva ställer sig till denna kritik och ifall det finns 

skillnader gentemot medborgarnas uppfattningar och i så fall även söka att ge ett svar på vad 

denna skillnad skulle kunna bero på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
147 Jfr detta med tidigare resultat på området. Ex. Bengtsson 2008, s.85, Krisberedskapsmyndigheten 2006, 

Krisberedskapsmyndigheten 2005, s.4  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Alla respondenter ges grundförutsättningar i form av informationen att intervjun är anonym 

och att den behandlar den egna synen på och förhållandet till en krisberedskap utifrån upp-

levelserna och händelserna i samband med och utifrån stormarna Gudrun och Per. 

 

Hur ser medborgarna på krisberedskapsbegreppet? 

1. Vad lägger Du i begreppet krisberedskap? 

2. Med kris avser KBM ”en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt 

samhälle [samt] hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen 

eller vår hälsa och frihet.” I anslutning till denna definition anges krisberedskap innebära ”att 

vara redo och att veta vem som ska göra vad och vem som har ansvar för vad om det blir 

kris”. Sammantaget innebär krisberedskap ”att minska riskerna vid en kris och att vara 

förberedda om en kris händer”  Vad tänker du på kring de olika delarna i denna definition 

utifrån händelserna kring stormarna Gudrun och Per, 2005 och 2007? 

 

Eget ansvar 

3a.Hur ser du på den enskilde medborgarens ansvar i händelse av en kris motsvarande 

stormen Gudrun och Per?  

3b.Vilket ansvar har du att själv skapa dig en väl fungerande krisberedskap i händelse av 

kraftiga stormar motsvarande Gudrun och Per? 

 

LSO 

I lagen om skydd mot olyckor anges gällande den enskildes skyldigheter att ”ägare eller 

nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla 

utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka”. 

4a.Känner du till lagen om skydd mot olyckor? 

4b.Hur tolkar du/ni innehållet i lagen om skydd om olyckor gällande den enskilde 

medborgarens/ditt eget ansvar utifrån händelser motsvarande stormen Gudrun och Per?    

 

Finns det en inställning/förväntan att det allmänna tar hand om oss i krissituationer? 

5a.Hur ser du på samhällets och myndigheternas ansvar för krisberedskapen gentemot ditt 

eget ansvar inför händelser motsvarande stormen Gudrun och Per? 
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5b.Vad skulle du själv klara av/inte klara av? 

5c. Vad förväntar du dig att det allmänna ska hantera? 

5d. Hur ser du på samhällets krisberedskap vid händelser motsvarande Gudrun och Per? Finns 

det en väl uppbyggd krisberedskap, tror du? 

5e. Tror du att det är skillnader i hur man ser på det egna ansvaret och samhällets roll gällande 

krisberedskap beroende på ifall man bor på landsbygd eller tätort/ifall man var drabbad eller 

ej? 

 

Lärande 

6a.Hur drabbades du av stormen Gudrun och Per?  

6b.Hur tror du att din egen inställning till en krisberedskap har kommit att påverkats, 

utvecklats och förändrats av erfarenheter utifrån Gudrun och Per? Förändrades inställningen 

efter Gudrun men inför Per och där du faktiskt kunde notera detta?  

6c.Hur har dessa händelser kommit att inverka på ditt tänkande och agerande gällande din 

egen krisberedskap? Tänker du mer på en krisberedskap idag? 

6d. Har dessa händelser kommit att inverka på dina förväntningar på det allmänna eller 

samhället? 

6e. Har din syn på vad du lägger i begreppet krisberedskap kommit att förändras? 

6f. Efter stormen Gudrun 2005 gick det två år till stormen Per. Nu är det två år sedan stormen 

Per. Hur går dina tankar kring att det kan komma en ny motsvarande händelse i en nära 

framtid? Släpper man tankarna efter ett tag och minskar i någon form av krisberedskap? Hur 

ser din syn och din krisberedskap ut idag jämfört med direkt efter Gudrun och Per? Har du 

”lugnat” ner dig i rädsla och beredskap inför nya stormar när en tid nu har gått eller håller 

man beredskapen vid liv och i så fall hur? 

 

Övrigt 

7. Är det något som du känner att jag har missat gällande en krisberedskap eller något annat 

som du vill tillägga?  


