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SAMMANFATTNING 

Krisberedskap är ett aktuellt ämne som ur individperspektiv främst rör den egna förmågan 

att tillgodose sina grundläggande behov av vatten, värme, mat, kommunikation och medicin i 

minst 7 dygn om en kris inträffar. Detta ställer krav på individers medvetenhet och kunskap 

om kris och krisberedskap. Det saknas forskning på området och de studier som finns visar 

att medvetenheten och kunskapen är låg. 

Studiens syfte är att undersöka högskolestudenters oro för att en kris ska inträffa, deras 

kunskap och medvetenhet om kris och krisberedskap samt vilken beredskap studenter har att 

hantera en kris och eventuella samband mellan dessa. 

En kvantitativ enkätstudie genomfördes. Resultatet visar att studenternas medvetenhet och 

kunskap om kris och krisberedskap är låg. Studenterna har störst oro för att en 

terroristattack ska ske och anser det troligt att en terroristattack kan inträffa inom fem år. 

Generellt är dock studenternas oro för att en kris ska inträffa låg. T-test genomfördes för att 

undersöka eventuella samband och skillnader i krisberedskap utifrån grad av kunskap och 

medvetenhet. Inga signifikanta samband eller skillnader påvisades.  

Studiens resultat diskuteras i relation till teorierna Health belief model och Theory of 

planned behaviour. Då kris och krisberedskap är ett aktuellt men obeforskat ämne 

rekommenderas vidare studier. 

Nyckelord: folkhälsa, health belief model, högskolestudenter, kris, krisberedskap, theory of 

planned behaviour 

  



ABSTRACT 

Emergency preparedness is a topical subject that from an individual perspective primarily 

concerns its own ability to meet its basic needs for water, heat, food, communication and 

medicine for at least 7 days if a crisis occurs. This places demands on individuals' awareness 

and knowledge of crisis and emergency preparedness. There is a lack of research in the field 

and former studies indicate that the awareness and knowledge is low. 

The purpose of the study is to investigate college students' concerns about a crisis, their 

knowledge and awareness of crisis and emergency preparedness and the preparedness 

students have in order to deal with crisis and possible correlations between them. 

A quantitative survey was conducted. The results show that students' awareness and 

knowledge about crisis and emergency preparedness are low. The students are most 

concerned about a terrorist attack, and believe it is likely that a terrorist attack will occur 

within five years. In general, however, students concern that a crisis should occur is low. T-

test was conducted to investigate possible correlations and differences in emergency 

preparedness based on the level of awareness and knowledge. No significant correlations or 

differences were detected. 

The outcome of the study is discussed in relation to the theories of Health belief model and 

Theory of planned behavior. Crisis and emergency preparedness is an up-to-date but 

unexplored subject, and there for further studies are recommended. 

Keywords: college students, crisis, emergency preparedness, health belief model, public 

health survey, theory of planned behavior 
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1 INTRODUKTION 

Kris och krisberedskap är ett aktuellt ämne som har förekommit frekvent i media den senaste 

tiden (Borås tidning, 2018; Forskning.se, 2018; Land, 2018; Läkartidningen, 2018; Svenska 

dagbladet [SVD], 2017a; SVD, 2017b) Ämnet innefattar allt från betalningsmöjligheter vid 

elavbrott till hur väl förberedda enskilda individer är för att själva kunna tillgodose sina 

grundläggande behov av vatten, värme, mat, kommunikation och medicin (hädan efter 

omnämnt som ’grundläggande behov’) om samhällets funktioner inte fungerar som vanligt 

eller helt slås ut (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB], 2017a). 

Trots att Sverige hittills varit relativt förskonade från större kriser inträffar det händelser i 

nutid som ställer krav på beredskap hos samhället och individen. Händelser som har 

påverkat samhället och människors förmåga att tillgodose sina grundläggande behov och 

därmed påverkat människors hälsa (Försvarshögskolan, 2017).  

Det moderna samhället bygger på att tekniken ska fungera och blir lätt sårbart om tekniken 

inte fungerar (Regeringen, 2017b). Har vi tillgång till dricksvatten, mat och nödvändiga 

mediciner? Vart får vi information från? Alla dessa funktioner som är självklara i vardagen 

och som lätt tas för givet. Elavbrott kan leda till att betalsystemen slås ut, har vi kontanter att 

betala med? (Forskning.se, 2018; Borås tidning, 2018). Hur sårbar är sjukvården om en kris 

skulle uppstå? (Läkartidningen, 2018).  

Förändrat säkerhetsläge i världen, klimatförändringar och globalisering medför ökad risk för 

att kriser ska inträffa och att kriser sprider sig lättare över nationsgränser nu än tidigare 

(Enander, 2005; Regeringen, 2017b). Utvecklingen innebär en ny sårbarhet och nya hot mot 

människors liv och hälsa. För att samhället och medborgarna ska kunna hantera en kris krävs 

en utvecklad krisberedskap både hos myndigheter och privatpersoner (Regeringen, 2017b). 

Kunskapen och medvetenheten om kris och krisberedskap är idag låg. En tredjedel av de 

svenska hushållen skulle inte klara sig 72 timmar utan vatten och el (Svenska dagbladet 

[SVD], 2017a) och en av fem stockholmare uppger själva att de knappt skulle klara sig ett 

dygn om en kris uppstår (Röda korset, 2017). För att öka medborgarnas medvetenhet och 

kunskap om kris, krisberedskap och den enskilda individens ansvar om en kris uppstår, 

arrangerar MSB en nationell krisberedskapsvecka (MSB, 2017a). 

Författarens intresse att studera allmänhetens krisberedskap väcktes då det presenterades 

som ett uppslag på uppsatsämnen från Västerås Stad. Författaren valde att utgå från ett 

studentperspektiv och undersöka vilken oro, kunskap och medvetenhet högskolestudenter 

har om kris och krisberedskap. 
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1.1 Definitioner och begrepp 

Beredskap - tillståndet att vara beredd på kommande utveckling, särskilt faror, kriser och 

dylikt (Svensk ordbok, 2009a). 

Förmåga – möjlighet att utföra något, som enbart beror av inre egenskaper (Svensk 

ordbok, 2009b). 

Kris – en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar 

grundläggande värden och funktioner (Prop. 2007/08:92). 

Krisberedskap – förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom 

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

motstå och hantera krissituationer (Prop 2007/08:92) 

Krislåda - ett förråd med saker som kan vara bra att ha vid en samhällskris (MSB, 2017f). 

Kunskap – vetande, insikt, kännedom (Svenska akademins ordlista, 2015). 

Medvetenhet – Uppnådd djupare insikt, ha något klart för sig (Svensk ordbok, 2009c). 

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En statlig myndighet med uppgift att 

utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser (MSB, uå). 

2 BAKGRUND 

”I händelse av en kris eller höjd beredskap förväntas människor i så stor utsträckning som 

möjligt ta ansvar för sin egen situation” (Regeringen, 2017a, sid. 2).  

Så lyder de skäl som inleder Regeringens beslut att ge MSB i uppdrag att öka människors 

kunskap om förberedelser inför kriser och höjd beredskap våren 2017 (Regeringen, 2017a).  

Att trygga viktiga samhällsfunktioner och säkerställa tillgången till rent dricksvatten, 

livsmedel, läkemedel, energiförsörjning, kommunikationer och transporter är viktigt för ett 

fungerande samhälle och för människors liv och hälsa. Att ha en utvecklad krisberedskap för 

att kunna hantera kriser som uppstår kan vara avgörande för människors överlevnad och 

därmed menar Regeringen (2017b) att krisberedskap är en angelägenhet för alla i samhället. 

2.1 Kris 

En kris kan se ut på olika sätt, ha olika orsaker och påverka samhället och individen olika 

beroende på vilken typ av kris det är. Kriser kan generaliseras till två olika kategorier; 

naturkatastrofer som beror på klimatet, vädret eller geofysik, exempelvis en storm med ett 

långvarigt elavbrott som konsekvens. Den andra kategorin är teknologiska kriser, exempelvis 

en industriolycka eller något som orsakas av människan som en terroristattack, it-attack eller 

något annat som drabbar många människor, stora delar av samhället och hotar 

grundläggande värden och funktioner (Levac, Toal-Sullivan & O´Sullivan, 2011).  
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Exempel på kriser som drabbat Sverige under de senaste åren är stormen Gudrun 2005, den 

”nya” influensan A(H1N1) 2009, upploppen främst i Stockholmsområdet 2013, skogsbranden 

i Västmanland 2014, skolattacken i Trollhättan 2015 och terroristdådet på Drottninggatan i 

Stockholm 2017 (Försvarshögskolan, 2017).  

2.2 Krisers påverkan på människors hälsa 

Hälsa är ett mångfacetterat begrepp och definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) 

som ”hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

bara frånvaro av handikapp och sjukdom” (WHO, 1948). 

Kriser påverkar människors hälsa direkt och indirekt, på kort och lång sikt. Människor kan 

skadas eller i värsta fall förlora livet som en direkt konsekvens av en kris eller påverkas 

indirekt genom att exempelvis sjukvårdssystemet eller andra samhällsviktiga system som 

vattenförsörjning drabbas och slås ut helt eller delvis (WHO, 2011). Hälsokonsekvenser på 

kort sikt kan vara psykologiska problem, sömnproblem och beteendeförändringar. 

Långsiktiga hälsokonsekvenser kan vara posttraumatiskt stressyndrom, oro och depression. 

Hur människors hälsa påverkas av en kris beror på en komplex sammansättning av 

individuella faktorer, hur lokalsamhället verkar tillsammans och sociala, ekonomiska och 

politiska faktorer (Gil-Rivas & Kilmer, 2016). Generellt drabbas kvinnor hårade av kriser än 

män och effekterna vara ofta längre hos kvinnor. Att ha ett starkt socialt nätverk runt sig 

minskar dock de negativa hälsoeffekterna som en kris kan medföra (Enander, 2005). 

Hälsa kan ses som en resurs både för individ och samhälle och påverkas av flera faktorer, 

hälsans bestämningsfaktorer. Faktorerna återfinns på alla nivåer i samhället och exempel på 

faktorer är ålder, kön, etnicitet, levnadsvanor, utbildning, bostad, socioekonomisk status och 

samhälleliga förutsättningar som miljö och lagar. Hälsan följer en social gradient som 

innebär att ju lägre socioekonomisk status en individ har, desto sämre hälsa har individen. 

Den sociala gradienten gäller för alla oavsett inkomstnivå (Marmot, Friel, Bell, Houweling & 

Taylor, 2008). Individer med sämre hälsa, låg socioekonomisk status, att inte äga sin bostad 

eller individer med funktionsnedsättning drabbas hårdast av kriser och har svårast att 

återhämta sig efter en kris (Ablah et al., 2009; WHO, 2017).  

WHO (2017) menar att en av de viktigaste åtgärderna för att minska människors sårbarhet 

vid kris är att minska fattigdomen och minska hälsoklyftorna. Det övergripande målet för det 

svenska folkhälsoarbetet är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen” och att det är särskilt angeläget att förbättra hälsan hos de som 

har det sämst ställt (Prop. 2002/03:35).  

2.3 Krisberedskap 

För att samhället ska kunna möta eventuella kriser är det beroende av att det finns en 

krisberedskap hos både myndigheter och privatpersoner (Regeringen, 2017b). En hög 

krisberedskap hos medborgarna ger bättre förutsättningar att hantera en kris och dess 
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konsekvenser (Donahue, Eckel & Wilson, 2014). En grundläggande förutsättning för 

krisberedskap är att individen är medveten och har kunskap om vilka risker som finns och 

vilka kriser som kan uppstå (Levac et. Al., 2011). För att krisberedskapen ska fungera 

effektivt rekommenderas ett nära samarbete mellan myndigheter och lokalsamhällen 

(Ramsbottom, O´Brien, Ciotti & Tacacs, 2018). WHO (2017) betonar vikten av att alla länder, 

oavsett inkomstnivå jobbar med att stärka krisberedskapen och att arbetet bör ske både på 

lokal och nationell nivå samt fokusera på förebyggande åtgärder.  

Riksdagen antog 2006 mål för rikets säkerhet och har även mål för krisberedskap. Målen för 

säkerhet är ”att värna för befolkningens liv och hälsa, att värna för samhällets 

funktionalitet och att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som 

demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter” (Prop. 2013/14:144, sid. 16-17). 

Målen för krisberedskap grundas i målen för säkerhet och syftar till ”att minska risken för 

och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor” (Prop. 2013/14:144, sid. 

17). Svensk krisberedskap grundas på ansvarsprincipen (Prop. 2013/14:144). 

2.3.1 Ansvarsprincipen 

Förutom lagar och regler så utgår svensk krisberedskap från ansvarsprincipen. 

Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet, bär samma ansvar om det 

skulle inträffa en kris, som när normala omständigheter råder. Vid behov ska samverkan ske 

med andra (Prop. 2013/14:144). Större kriser kräver ofta gränsöverskridande samverkan och 

hanteringen styrs även av officiella regler, rutiner och policys (MSB, 2018). Om en 

krissituation uppstår behöver myndigheternas och samhällets resurser prioriteras dit 

behoven är störst, till de mest utsatta och sårbara. Det är därför av vikt att enskilda individer 

har en beredskap för att själv kunna tillgodose sina grundläggande behov (Prop. 

2013/14:144). 

2.3.2 Den enskilda individens ansvar vid kris och krisberedskap 

Det primära ansvaret att tillgodose sina grundläggande behov av vatten, värme, mat, 

kommunikation och medicin vilar på den enskilda individen utifrån principen att var och en 

som är myndig och frisk själv ansvarar för sitt eget liv. Detta gäller både inom och utanför 

Sveriges gränser och oavsett om en kris pågår eller ej. Samhällets ansvar tar vid först när 

individen inte klarar av att tillgodose detta själv (Prop. 2013/14:144). Individen ansvarar 

också själv för att ta del av information från myndigheter och följa anvisningar från 

myndigheterna (Regeringen, 2010).  

Myndigheternas rekommendation var tidigare att den enskilda individen bör ha beredskap 

för att själv kunna tillgodose sina grundläggande behov i minst 72 timmar utan hjälp från 

samhället (Prop. 2013/14:144). I december 2017 föreslog Försvarsdepartementet att den 

enskilda individen bör ha en beredskap för att klara sig utan samhällets hjälp i minst 7 dygn 

(Försvarsdepartementet, 2017). För att kunna tillgodose de grundläggande behoven 

rekommenderas hushållen ha en krislåda. Krislådan bör innehålla nödvändiga mediciner, 

dunkar till dricksförvaring, varma kläder/filtar, stearinljus, tändstickor, ficklampa, icke 
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eldriven värmekälla, gasolkök, mat för en vecka, transistorradio, batterier, viktiga 

telefonnummer och en alternativ strömkälla (bilaga 1). 

2.3.3 Faktorer som påverkar krisberedskap, oro för kris och faktisk beredskap 

Forskning visar att människor har en tendens att överskatta sin beredskap och tror sig vara 

mer förberedda än vad de egentligen är (Ablah et al., 2009; Donahue et al., 2014). Många 

skador och konsekvenser som en kris kan medföra skulle kunna undvikas om befolkningen 

var bättre förberedda och själva kunde tillgodose sina grundläggande behov under de första 

dygnen (Levac et. Al., 2011). 

Nivån av krisberedskap hos befolkningen påverkas, förutom av kunskap och medvetenhet om 

risker, kris och krisberedskap, av ytterligare faktorer. Dock saknas konsensus om vilka 

faktorer som är av betydelse. Faktorer som nämns är motivation och inställning till 

beredskap (Larsson & Enander, 1997), demografi, ålder och kön (Ablah et al., 2009). Att ta 

del av nyhetsrapporteringar om kriser och krisrelaterad information genom media påverkar 

också krisberedskapen och kan bidra till att människor är mer förberedda (Paek, Hilyard, 

Freimuth, Barge & Mindlin, 2010). Anledningar till att människor inte förbereder sig för kris 

är osäkerhet och avsaknad av kunskap, att individen inte tror att det kommer inträffa en kris 

eller att de själva inte kommer att drabbas av krisen, vilket kallas ”orealistisk optimism” 

(Larsson & Enander, 1997). 

I en undersökning om svenska folkets krisberedskap (MSB, 2016a) bland 2500 personer i 

åldern 18-69 uppger en majoritet (77 procent) att de anser att det är viktigt med frågor som 

rör krisberedskap. Dock uppger 52 procent att de inte känner till myndigheternas 

rekommenderade åtgärder för krisberedskap. Andelen som uppger att de har gjort vissa 

förberedelser men skulle kunna göra mer är 27 procent, 19 procent funderar aktivt på att 

göra något och 33 procent uppger att de inte kommer göra något nu men kanske i framtiden. 

Endast 11 procent uppger att de är förberedda och lika många uppger att de inte ens har 

funderat över att göra något eller har för avsikt att göra något (MSB, 2016a). Ett vanligt sätt 

att avgöra en individs krisberedskap är att mäta materiell beredskap (Levac et al., 2011; 

Ablah et al., 2009). Det mest förekommande beredskapsmaterialet är alternativa ljuskällor, 

mat och vatten (MSB 2016b; MSB 2017c).  

Enligt undersökningar (MSB, 2016b, MSB, 2017b) anser svenska folket att den mest troliga 

krisen att inträffa i Sverige inom fem år är en terroristattack och minst troliga krisen att 

inträffa är livsmedelsbrist. En majoritet (80 procent) har inte upplevt någon samhällskris och 

bland de som har varit med om en kris är långvarigt elavbrott den vanligaste krisen.  

2.3.4 Information och varning vid kris 

För att tillgodose målen för rikets säkerhet (se avsnitt 2.3 Krisberedskap 3) om en kris 

uppstår är det av vikt att larmfunktioner och varningssystem fungerar och att befolkningen 

känner till dessa (Prop. 2013/14:144). 
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Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, vars utomhussignal som i folkmun kallas Hesa 

Fredrik, är det varningssystem som används i Sverige för att varna och informera 

allmänheten vid olyckor, allvarliga händelser eller svåra samhällsstörningar. Varningarna 

sänds ut via Sveriges Radio P4 och televisionen (Sveriges television, tv 4, kanal 5 och kanal 

9). I vissa fall sänds varningen även som en ljudsignal via utomhussystemet som består av 

cirka 4500 ljudsändare som är placerade runt om i de flesta av landets större tätorter (MSB, 

2009). Andra officiella informationskanaler som används för att förmedla information till 

allmänheten vid kriser är det nationella informationsnumret 11313 som går att ringa dygnet 

runt (SOS alarm, uå) och webbsidan www.krisinformation.se (MSB, uå). 

MSB:s årliga undersökning bland svenska 18-åringar visar att de i första hand skulle 

kontakta familj och vänner för att få information om en kris eller allvarlig händelse inträffar. 

I andra hand söks information via nyhetssändningar på tv och sedan sökmotorer och 

nyhetssajter på nätet. Radio hamnar på femte plats och därefter kommer myndigheters 

forum. När svenskarna i stort (18-69 år) svarar på samma fråga hamnar radio på första plats 

följt av nyhetssändningar på tv och nyhetssajter på nätet. Även här kommer myndigheters 

forum längre ned på listan (MSB, 2017c). 

2.3.5 Krisberedskapsvecka 

För att öka den svenska befolkningens kunskap och medvetenhet om kris och krisberedskap 

gav Regeringen MSB våren 2017 ett informationsuppdrag. Som en del i uppdraget arrangeras 

den nationella krisberedskapsveckan vecka 22 2018. Inför krisberedskapsveckan skickas en 

broschyr ut till samtliga hushåll i Sverige, ”Om krisen eller kriget kommer”. Broschyren har 

fokus på hur människor kan förbereda sig för att kunna tillgodose sina grundläggande behov 

av vatten, värme, mat, kommunikation och medicin om viktiga samhällsfunktioner ej 

fungerar (MSB, 2017a).  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Det finns många teorier som förklarar människors agerande kopplat till hälso- och 

säkerhetsbeteenden. MSB menar dock att det råder brist på koppling till teoretiska ramverk i 

studier som genomförts inom risk och säkerhet (MSB, 2017e). Relevanta teorier för området 

kris och krisberedskap ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv skulle kunna vara Theory of 

planned behaviour (TPB), Health belief model (HBM), Self-efficacy, Health literacy, Stages 

of change och teorier om Riskperception. 

TPB och HBM förklarar individers hälsobeteenden och beteendeförändringar (Glanz, Rimer 

& Viswanath, 2008). Self-efficacy innebär situationsspecifikt självförtroende och syftar på 

individens tilltro att kunna hantera en viss situation (Andersson, 2009) exempelvis en kris 

och tilltro till förmågan att tillgodose sina grundläggande behov. Health literacy förklarar 

hur människor tar till sig hälsoinformation (Ringsberg, Olander & Tillgren, 2014) exempelvis 

om kris och krisberedskap. Stages of change belyser individers förändringsprocess (Glanz et 

al., 2008) exempelvis stegen från okunskap och omedvetenhet om kris och krisberedskap till 

http://www.krisinformation.se/
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kunskap och beredskap. Riskperception innefattar flera teorier som förklarar vilka faktorer 

som avgör vad och varför människor upplever något som risk (Enander, 2005). 

Som teoretisk utgångspunkt i aktuell studie används TPB (teorin om övervägda handlingar) 

och HBM (hälsa-tilltromodellen). Det är flera faktorer som påverkar individers benägenhet 

till beteendeförändring. TPB och HBM kan hjälpa till att förklara individers benägenhet till 

hälso- och säkerhetsbeteenden och beteendeförändringar genom att belysa dessa 

påverkansfaktorer. Då TPB och HBM har olika aspekter och påverkansvariabler anses båda 

relevanta för studien.  

2.4.1 Theory of planned behaviour  

TPB används för att förutsäga en individs handlingar. Utgångspunkten i TPB är att 

individens handlingar och beteende styrs utifrån intention. Intentionen styrs i sin tur av tre 

huvudkomponenter, attityd, subjektiv norm och uppfattad beteendekontroll (Ajzen, 1985). 

Attityden är individens värdering av nyttan med beteendet och kan vara positiv eller negativ. 

En positiv värdering innebär en tro på att beteendet leder till ett positivt utfall och att 

”nyttan” med att utföra beteendet övervinner ”kostnaden” för att utföra beteendet. En negativ 

värdering innebär att beteendet ”kostar mer än vad det ger” eller att beteendet leder till ett 

negativt utfall. En positiv värdering ökar sannolikheten att individen ska genomföra 

beteendeförändringen och en negativ värdering minskar sannolikheten för 

beteendeförändring (Ajzen, 1985). 

Subjektiv norm syftar till individens tolkning av hur betydelsefulla personer i individens 

omgivning (signifikanta andra), värderar beteendeförändringen. Individen anses mer 

benägen att förändra sitt beteende om det värderas positivt av den nära omgivningen än om 

det värderas negativt (Ajzen, 1985). 

Uppfattade beteendekontroll syftar till individens uppfattning av möjligheten att utföra 

beteendet, vad som hindrar respektive möjliggör beteendet. Exempel är kostnad i pengar, tid 

och förmåga och innefattar även tidigare erfarenheter och eventuella hinder. Om individen 

anser sig ha resurser och förmåga ökar sannolikheten för att beteendet förändras. Om 

individen ser hinder minskar sannolikheten för att beteendeförändringen genomförs (Ajzen 

1985). 

2.4.2 Health belief model  

HBM utvecklades på 1950-talet för att förklara varför människor inte deltog i 

screeningprogram för att förebygga och upptäcka sjukdomar. Till skillnad mot TPB har HBM 

upplevt hot som en betydande komponent. HBM utgörs av sex komponenter, upplevt allvar i 

det föreliggande hotet, upplevd sårbarhet, upplevd allvarlighet, upplevda vinster, upplevda 

hinder, relevant stimuli och self-efficacy (situationsspecifikt självförtroende) (Becker, 

Kaback, Rosenstock & Ruth, 1975).  
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Upplevd sårbarhet syftar på individens upplevda risk att drabbas av något, i den här studien 

en kris. Upplevd allvarlighet handlar om individens tro på hur allvarligt det individen 

riskeras att drabbas av är, exempelvis hur allvarligt påverkas individen av en eventuell kris. 

Upplevda vinster syftar på hur effektiva individen upplever att de förebyggande åtgärder som 

bör tas är, om de kommer att göra skillnad. Upplevda hinder är vilka kostnader och hinder 

det nya beteendet för med sig. Relevant stimuli är något som triggar igång det nya beteendet 

(cue to action). Self-efficacy är individens situationsspecifika självförtroende, huruvida 

individen tror sig klara av något och att en viss beteendeförändring leder till ett specifikt 

resultat (Glanz et al., 2008). 

2.5 Problemformulering 

Krisberedskap är ett högaktuellt ämne med relativt lågt kunskapsbas. För att samhället ska 

kunna hantera en kris och dess konsekvenser och för att resurserna ska kunna prioriteras till 

de som behöver det mest är det i allra högsta grad beroende av att privatpersoner har en 

krisberedskap (Prop. 2013/14:144). Rekommendationen om en kris uppstår är att 

privatpersoner själv ska kunna tillgodose sina grundläggande behov av vatten, värme, mat, 

kommunikation och medicin i minst 7 dygn (Försvarsberedningen, 2017). Det saknas 

forskning om hur krisberedskapen ser ut hos befolkningen och de studier som finns tyder på 

att den svenska befolkningen har låg kunskap och medvetenhet om kris och krisberedskap 

och är dåligt förberedda om det skulle inträffa en kris (MSB 2016a; MSB, 2017b; MSB, 

2017c). 

Regeringens uppdrag till MSB att öka människors kunskap och förberedelser inför kriser och 

höjd beredskap visar på betydelsen av området (Regeringen, 2017a). Att förslaget på 

uppsatsämne ursprungligen kom från Västerås stad visar att de finns ett samhällsintresse av 

att undersöka området krisberedskap. För att kunna öka människors kunskap och ta fram 

rätt information till medborgarna och för att kunna följa upp effekten av insatserna är det av 

betydelse att först undersöka hur den befintliga kunskapen och krisberedskapen faktiskt ser 

ut (Green, Tones, Cross & Woodall, 2015). 

Hälsans bestämningsfaktorer har visats vara av betydelse för människors krisberedskap och 

utbildning är en av bestämningsfaktorerna (Levac et al., 2011; Ablah et al., 2009; Marmot et 

al., 2008). Högskolestudenter är en grupp i samhället som kan antas vara välutbildade, 

samhällsmedvetna och intresserade av kunskap. Mälardalens Högskola har 15 000 studenter 

vilket innebär att studenterna utgör drygt 5 procent av befolkningen i Eskilstuna och 

Västerås. Studenter är en grupp som författaren har god kännedom om och tillgång till. Det 

är därför intressant att studera högskolestudenters medvetenhet och kunskap om kris och 

krisberedskap ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka högskolestudenters oro för att en kris ska inträffa, deras 

kunskap och medvetenhet om kris och krisberedskap samt vilken beredskap studenter har att 

hantera en kris och eventuella samband mellan dessa. 

3.1 Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning känner högskolestudenter oro för att en kris ska inträffa? 

 

2. Vilken kunskap och medvetenhet anser studenterna att de har om kris och 
krisberedskap? 

 

3. Vilken beredskap har studenterna att hantera en kris? 

 

4. Finns det något samband eller skillnader mellan vilken kunskap och medvetenhet 
studenterna anser att de har om krisberedskap och deras faktiska beredskap? 

4 METOD 

I metodavsnittet redogörs det för studiens tillvägagångssätt och genomförande. I studien har 

en positivistisk ansats och kvantitativ metod använts (Olsson & Sörensen, 2011).  

4.1 Metodval och studiedesign 

Syftet med studien var att mäta förekomst av oro, medvetenhet och kunskap om kris och 

krisberedskap hos högskolestudenter och undersöka samband mellan dessa genom att 

använda kvantifierbara och mätbara data. En kvantitativ ansats används vanligen för att 

mäta förekomst och undersöka samband mellan två eller flera faktorer hos en stor mängd 

individer och ansågs därmed mest lämpad till att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

En kvantitativ ansats utgår från positivismen där forskaren har ett objektivt förhållningssätt 

och försöker minimera påverkan på data, resultat och studiedeltagare (Olsson & Sörensen, 

2011). 

En stor mängd data behövdes samlas in under kort tid då studien hade en snäv tidsram. 

Tvärsnittsdesign är en deskriptiv studiedesign som är vanligt förekommande vid kvantitativ 

metod och datainsamlingen sker vid ett, eller ett fåtal tillfällen under kort tid. 

Tvärsnittsdesign beskriver en populations egenskaper, mäter förekomst av något och mäter 
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samband mellan variabler. Tvärsnittsdesign ansågs därmed på ett relevant sätt kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar (Merill, 2013). 

4.2 Urval och studiepopulation 

Studiepopulationen, som var högskolestudenter, definierades vid formulering av syftet 

(Olsson & Sörensen, 2011). Urvalet av studiepopulationen gjordes genom ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att deltagarna i studien var de studenter som fanns 

tillgängliga på Mälardalens högskola vid den tidpunkt som datainsamlingen genomfördes 

(Bryman, 2011). Bekvämlighetsurval ansågs mest lämpligt utifrån studiens tidsram och för 

att författaren känner högskolemiljön där studien genomfördes väl. Mälardalens högskola 

har campus i Eskilstuna och i Västerås och för att öka möjligheten att generalisera studiens 

resultat till fler studenter än de som varit med i urvalet genomfördes datainsamlingen på 

båda orterna. 

Totalt deltog 147 studenter i studien, varav 74 studenter från campus Västerås och 73 

studenter från campus Eskilstuna. Bland studenterna var könsfördelningen 57 procent 

kvinnor och 43 procent män, en respondent uppgav ej kön. Av respondenterna var 87 

procent mellan 18-29 år och resterande 12 procent var 30 år eller äldre. I studiepopulationen 

finns högskolans samtliga fyra akademier representerade. Respondenterna läser på 26 av 

högskolans cirka 55 olika program och några läser fristående kurser.  

4.3 Enkätutformning och variabler 

Enkäten (bilaga C) inleddes med en kort instruktion om hur den ska fyllas i och med en 

definition av kris (Ejlertsson, 2005). Enkäten innehöll 19 frågor varav vissa även bestod av 

underfrågor. Frågorna utformades med inspiration från tidigare undersökningar genomförda 

på uppdrag av MSB (MSB, 2016a; MSB, 2017b; MSB, 2017c) i kombination med 

egenkonstruerade frågor utifrån vad som ansågs relevant för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar (Ejlertsson, 2005). Egenkonstruerade frågor utformades med stöd av 

huvudregler för enkätutformning i syfte att göra frågorna tydliga och lättförståeliga. 

Ordningsföljden övervägdes, dubbla frågor och negationer undveks, och svarsalternativen 

utformades för att vara så enhetliga som möjligt (Ejlertson, 2005).   

Enkäten var uppdelad efter fyra teman; bakgrundsvariabler, oro, kunskap och medvetenhet 

och krisberedskap. Kunskap och medvetenhet är en förutsättning för krisberedskap (Levac 

et. Al., 2011) och mäts i studien genom att studenterna tillfrågas om vilken kunskap de anser 

att de har om krisberedskap, om de känner till myndigheternas rekommendationer och om 

de känner till informationskanaler, VMA och krislåda. Krisberedskap mäts genom att 

studenterna tillfrågas om sin materiella krisberedskap, vilket är ett vanligt sätt att avgöra en 

individs krisberedskap (Levac et al., 2011; Ablah et al., 2009). Oro, kunskap och medvetenhet 

är oberoende variabler och beredskap är beroende variabel.  
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• Bakgrundsvariabler 

Bakgrundsvariablerna utgörs av fem frågor där kön, ålder, akademi, program och 

studenternas inställning till krisberedskap i dagsläget efterfrågas. Kön anges 

med kvinna eller man och ålder anges med femåriga åldersintervall, 18-23, 24-29, 

30-34, 35-39 och 40 år eller äldre. Akademi anges av högskolans fyra akademier, 

”ekonomi, teknik och samhälle”, ”hälsa, vård och välfärd”, ”innovation, design 

och teknik” och ”utbildning, kultur och kommunikation”. Studenternas inställning 

till krisberedskap mäts genom att välja det påstående som stämmer bäst in av 

följande fem påståenden: ”jag har inte för avsikt att göra något nu eller ens börja 

tänka på vad jag skulle behöva göra”, ”jag har inte tänkt göra något nu men 

kanske i framtiden”, ”jag funderar aktivt på att jag skulle vilja göra något nu”, 

”jag har gjort vissa förberedelser men skulle behöva göra mer” och ”jag känner 

mig redo för en kris och har gjort de förberedelser som jag tänkt och tror mig 

behöva”. 

• Oro 

För att mäta oro och besvara frågeställning ett; I vilken utsträckning känner 

högskolestudenter oro för att en kris ska inträffa? användes fyra frågor. Tre 

frågor är matrisfrågor bestående av påståenden som exempelvis Hur oroad är du 

över att följande kriser ska inträffa i Sverige under de närmaste fem åren med 

svarsalternativen inte alls oroad, inte speciellt oroad, ganska oroad, mycket 

oroad och ingen åsikt. Den fjärde frågan efterfrågar om studenterna personligen 

har upplevt någon kris som påverkat förmågan att tillgodose de grundläggande 

behoven med svarsalternativen ja och nej samt ett fritextsvar om vilken typ av kris 

de har upplevt. 

• Kunskap och medvetenhet 

Studenternas självskattade kunskap och medvetenhet mäts med sju frågor och 

besvarar frågeställning två; Vilken kunskap och medvetenhet anser studenterna 

att de har om kris och krisberedskap? Studenterna tillfrågas bland annat om de 

känner till vilket ansvar de har att tillgodose sina grundläggande behov och om de 

känner till myndigheternas rekommenderade åtgärder för att kunna tillgodose de 

grundläggande behoven med svarsalternativen ja och nej. De tillfrågas också om 

var de skulle söka information i första hand om en kris skulle inträffa, med 

svarsalternativen sociala medier, nyhetssajter på nätet, nyhetssändningar på 

radio, myndigheters hemsidor, krisinformation.se, krisinformationsnumret 11313 

och sökmotorer på nätet. 

• Krisberedskap 

För att mäta krisberedskap och besvara frågeställning tre; Vilken beredskap har 

studenterna att hantera en kris? används tre frågor. Studenternas materiella 

beredskap efterfrågas i form av vilka saker de har hemma från en lista bestående 

av 15 utvalda artiklar som rekommenderas av myndigheterna samt hur länge de 

uppskattar att de skulle klara av att tillgodose sina grundläggande behov. 

 

Som försättsblad till enkäten bifogades ett missivbrev (bilaga B). Missivbrevet utformades 

efter de sju stegen för följebrev enligt Ejlertssson (2005) och innehöll information om 
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studiens syfte, urval, att deltagandet är frivilligt, vad insamlat material kommer att användas 

till, hur det insamlade materialet förvaras och kontaktuppgifter till ansvarig för studien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.4 Datainsamling och bortfall 

Datainsamlingen genomfördes via enkäter, vilket är ett vanligt förekommande 

tillvägagångssätt vid kvantitativ metod (Olsson & Sörensson, 2011) och när en stor mängd 

kvantifierbara och mätbara data från många personer ska samlas in vid ett och samma 

tillfälle (Bryman, 2011).  

Datainsamlingen genomfördes på Mälardalens högskola, campus Västerås och campus 

Eskilstuna under tre dagar. Undertecknad sökte personligen upp studenter som befann sig på 

högskolans öppna studieplatser och umgängesytor och presenterade sig själv och studiens 

syfte. Därefter tillfrågades studenterna om de ville medverka i studien och fylla i enkäten. 

Undertecknad fanns på plats under tiden enkäten fylldes i vilket gav deltagarna möjlighet att 

ställa frågor om något var oklart. 

För att kunna genomföra önskvärda deskriptiva och statistiska analyser av materialet krävdes 

ett minimum av 100 besvarade enkäter. Fler enkäter innebär bättre möjligheter till 

trovärdiga analyser, därför skrevs 150 enkäter ut till studien, varav 147 enkäter återlämnades 

ifyllda.  

I Västerås genomfördes datainsamlingen tisdag 20 mars 2018 klockan 13.00-16.00 i 

restaurang Rosenhill, på högskolebiblioteket och på öppna studieplatser i hus U. Totalt 

tillfrågades 86 studenter varav 69 valde att medverka i studien och fyllde i enkäten, 17 

studenter tackade nej till medverkan. Vidare tillfrågades ytterligare fem studenter om 

medverkande i studien på högskolebiblioteket i Västerås torsdag 22 mars 2018 klockan 9.30, 

samtliga fem tackade ja. Totalt medverkade 74 studenter från campus Västerås i studien. 

I Eskilstuna genomfördes datainsamlingen onsdag 21 mars klockan 10.00-14.00 på 

högskolebiblioteket, café Nyckeln och öppna studieplatser i hus Väpnaren och på öppna 

studieplatser i hus Verktyget. Totalt tillfrågades 129 studenter, varav 73 studenter valde att 

medverka i studien och fylla i enkäten, 54 studenter tackade nej.  

I enkätundersökningar finns det två olika sorters bortfall, internt bortfall och externt 

bortfall. Internt bortfall innebär att enstaka frågor inte är ifyllda eller felaktigt ifyllda på en i 

övrigt korrekt ifylld enkät. Externt bortfall innebär att en person som tagits ut till studie-

populationen och tackat ja till att delta i undersökningen sedan väljer att inte fylla i enkäten 

eller att enkäten ej återlämnas (Ejlertsson, 2005). Bortfall kan påverka resultatet och leda till 

felaktiga generaliseringar, framförallt i en mindre studiepopulation (Eliasson, 2005). 

Totalt tackade 71 personer nej till att delta i studien och tre enkäter lämnades ej tillbaka, 

vilket ger ett externt bortfall på 74 (33,5 procent) och en svarsfrekvens på 66,5 procent. 

Internt bortfall utmärktes främst på temat kunskap och medvetenhet och på frågorna om 

vart studenterna skulle söka information om en kris skulle inträffa. Totalt var det 231 interna 

bortfall fördelat på 16 frågor. Samtliga interna bortfall redovisas i bilaga D. 
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Samtliga studenter som avböjde deltagande i studien uppgav skäl till varför de tackade nej. 

Som skäl till att avstå uppgavs tidsbrist på grund av pågående examination, opponering, 

tentaplugg, tåg- respektive busstider att passa och att föreläsningar skulle starta. Ytterligare 

skäl var att de tillfrågade var internationella engelskspråkiga studenter som därmed ej hade 

möjlighet att fylla i en enkät på svenska och ytterligare några av de tillfrågade var ej studenter 

på högskolan. Skälen till att tacka nej var desamma oavsett campusort. 

4.5 Databearbetning och analys 

För att omvandla insamlat material till kvantifierbara och mätbara data samt för att 

analysera enkätdatan har IBM Statistical Package for the Social Sciences 24 [SPSS], ett 

program för statistiska analyser använts. För att kunna genomföra analysen numrerades 

enkäterna från 1-147 och samtliga frågor och svar kodades numeriskt, (bilaga C). Vid bortfall 

lämnades rutorna för kodning tomma och en anteckning om bortfall gjordes i marginalen. 

Datan genomsöktes efter fel genom kontroll av minimum- och maximumvärden (Olsson & 

Sörensen, 2011). Fel upptäcktes på fyra enkäter, på en fråga på respektive enkät och 

korrigerades. 

Svarsalternativen för frågorna som belyser oro för att kris ska inträffa, oro över personlig 

påverkan och hur troligt studenterna anser att det är att en specifik kris ska inträffa 

dikotomiserades för att underlätta analysen. Dikotomisering innebär att svarsalternativ slås 

samman och minskas från exempelvis fem svarsalternativ till två (Field, 2013). 

Svarsalternativen inte alls oroad, inte speciellt oroad och ingen åsikt dikotomiserades till 

inte oroad. Ganska oroad och mycket oroad kodades om till oroad. Svarsalternativen inte 

alls troligt, inte speciellt troligt och ingen åsikt dikotomiserades till inte troligt. 

Svarsalternativen ganska troligt och mycket troligt dikotomiserades om till troligt.  

Svarsalternativen på frågan som belyser materiell beredskap kodades om till index för att 

minska mängden data och underlätta analysen (Olsson & Sörensen, 2011). Ett index 

skapades genom en poängskala från 0-15 där ett poäng ges för varje kryssat ja-svar. Noll 

poäng innebär att studenterna inte har något alls på listan av vad som rekommenderas av 

myndigheterna för att själv kunna tillgodose sina grundläggande behov och 15 poäng 

innebär att de har allt på listan. Högre poäng innebär därmed en högre beredskap för att 

kunna tillgodose sina grundläggande behov.  

För att få en deskriptiv bild av respektive frågeställning bearbetades respektive enkätfråga 

var för sig genom frekvenstabeller i SPSS (Olsson & Sörensen, 2011). Frågeställning ett, två 

och tre besvaras deskriptivt i antal och procent. För att besvara frågeställning fyra 

genomfördes T-test för oberoende urval, independent-samples T-test i SPSS. 

T-test jämför medelvärden och används när den oberoende variabeln är kategorisk med två 

kategorier och den beroende variabeln är kontinuerlig. Den oberoende variabeln är kunskap 

med kategorierna ja och nej för frågorna om studenterna känner till vilket ansvar de har för 

att tillgodose sina grundläggande behov och om de känner till myndigheternas 

rekommendationer för att kunna tillgodose sina grundläggande behov. Den beroende 
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variabeln, beredskap, är kontinuerlig för frågan om materiell beredskap som anges i antal 

artiklar studenterna uppger att de har. T-test visar om det finns ett samband mellan 

variablerna och om det finns någon skillnad i beredskap mellan de studenter som uppger att 

de känner till sitt ansvar vid en kris gentemot de som inte känner till sitt ansvar och mellan 

de som känner till myndigheternas rekommendationer mot de som inte känner till 

myndigheternas rekommendationer (Eliasson, 2013; Field, 2013). Vid ett T-test anges även 

signifikansnivån. Signifikansnivån (p) visar hur stor sannolikhet det är att slumpen påverkat 

resultatet och sattes till 0,05 som är en generellt vedertagen gräns (Olsson & Sörensen, 2011). 

En översikt av analysmetoder relaterat till frågeställning redovisas i tabell 1. 

Tabell 1: Analysmetoder 

Frågeställning Fråga Analysmetod 

Bakgrundsvariabler 1, 2, 3, 4, 5 Deskriptiv analys för att redogöra för 

studiepopulationen 

Frågeställning 1 - oro 6, 7, 8 Deskriptiv analys i antal och procent 

Frågeställning 2 – kunskap och 

medvetenhet 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 a, 

17 b 

Deskriptiv analys i antal och procent 

Frågeställning 3 - krisberedskap 17 c, 18, 19 Deskriptiv analys i antal och procent 

Frågeställning 4 – samband och 

skillnad mellan medvetenhet, kunskap 

och beredskap 

12 och 19 

13 och 19 

T-test 

T-test 

4.6 Kvalitetskriterier 

I kvantitativa studier mäts studiens kvalitet främst genom fyra kriterier; validitet, reliabilitet, 

replikation och generaliserbarhet (Bryman, 2011; Olsson & Sörensen, 2011).  

Validitet syftar på trovärdighet och speglar hur väl en variabel mäts, till exempel hur väl en 

fråga verkligen mäter den variabel som avses att mätas (Olsson & Sörensen, 2011). En form 

av validitet är ytvaliditet. Ytvaliditet innebär att frågorna har utformats av experter inom 

området som anser att de speglar begreppen som avses att mätas. Dock innebär det inte att 

validiteten säkerställs, utan det kan snarare ses som en intuitiv process (Bryman, 2011). Av 

totalt 19 frågor är tio frågor inspirerade av tre olika undersökningar som genomförts på 

uppdrag av MSB. 

1. Opinioner 2017 (MSB, 2017b) är en studie som publiceras årligen och som MSB 

använder som kunskapsunderlag i sitt arbete. Det anges att frågorna har 

kvalitetssäkrats och genomgått etisk prövning.  

2. 18-årsundersökningen har genomförts sedan 2012 och utgår från regeringsuppdraget 

att informera Sveriges totalförsvarspliktiga 18-åringar om krisberedskap och Sveriges 
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försvar (MSB, 2017d). Det anges inte i rapporten huruvida frågorna i undersökningen 

har kvalitetssäkrats. Källan redovisas dock som trovärdig på MSB:s hemsida. 

3. Krismedvetenhet kommun 2016 genomfördes som en nollmätning inför nationella 

krisberedskapsveckan 2017 (MSB, 2016b). Det anges inte i rapporten huruvida 

frågorna i undersökningen har kvalitetssäkrats. Källan redovisas dock som trovärdig 

på MSB:s hemsida. 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och visar pålitligheten över tid, att måtten är stabila och 

ger samma resultat om undersökningen upprepas vid ett senare tillfälle. Det finns tre sorters 

reliabilitet; interbedömarreliabilitet, intern reliabilitet och stabilitet. 

Interbedömarreliabilitet kräver att studien genomförs av fler än en person. Aktuell studie 

har genomförts av författaren själv på ett noggrant sätt. Intern reliabilitet innebär att svaren 

på likartade frågor ska stämma överens och är för aktuellt för fråga 19 genom att den 

omvandlades till index, vilket enligt Olsson & Sörensen (2011) påverkar reliabiliteten positivt. 

Stabilitet kräver att studien upprepas och aktuell studie har endast genomförts vid ett tillfälle 

Replikation syftar på möjligheten till att göra om studien. För att möjliggöra replikation 

beskrivs studiens tillvägagångssätt och genomförande utförligt i alla steg (Bryman, 2011). 

Enkäten återges även i sin helhet i bilaga C.  

Generaliserbarheten visar hur väl en studies resultat är representativt för en större 

population och för fler grupper än studiepopulationen. En hög generaliserbarhet eftersträvas 

ofta i kvantitativa studier då syftet ofta är att kartlägga något hos exempelvis ett lands 

befolkning, dock är det i praktiken omöjligt att samtliga invånare deltar i en undersökning, 

där av önskan om hög generaliserbarhet (Bryman, 2011). Generaliserbarheten är till stor del 

beroende av hur urval till en studie görs. Högst generaliserbarhet uppnås vanligtvis via ett 

slumpmässigt urval. Till grund för aktuell studie finns ett bekvämlighetsurval som ger låg 

generaliserbarhet (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurval anses dock som mest lämpligt i detta 

fall då studien genomfördes med en snäv tidsram. 

4.7 Etiska överväganden 

Inom all forskning är det av yttersta vikt att beakta och inneha ett etiskt försvarbart 

förhållningssätt. Till grund för human- och samhällsvetenskaplig forskning ligger 

forskningskravet vilket betonar vikten av att forskning bedrivs och att kunskaper utvecklas, 

fördjupas och förbättras samt individskyddskravet vilket betonar vikten av att människor 

som berörs av forskning inte får skadas fysiskt eller psykiskt och inte heller får utsättas för 

kränkningar. Individskyddskravet förtydligas ytterligare i fyra grundläggande principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Undertecknad har under studiens gång haft ett kritiskt och objektivt förhållningssätt och i 

samtliga moment beaktat de etiska principerna. Informationskravet tillgodosågs genom 

enkätens medföljande missivbrev (bilaga B), som tagits fram utefter de sju stegen för 
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följebrev (Ejlertsson, 2005). I missivbrevet informerades det om studiens syfte och om 

urvalet för studien. Respondenterna informerades även om studiens syfte muntligt. 

Missivbrevet upplyste respondenterna om att deltagandet är frivilligt vilket innebär att 

samtyckeskravet uppfylls. Vidare informerades det i missivbrevet om att insamlat material 

hanteras konfidentiellt och förvaras oåtkomligt för obehöriga. Enkätfrågorna har 

konstruerats med hänsyn till att enskilda personer i största möjliga mån inte ska kunna 

identifieras. Därmed har konfidentialitetskravet uppfyllts. Nyttjandekravet uppfylldes 

genom att deltagarna i studien genom missivbrevet tydligt informerades om vad insamlat 

material kommer att användas till, samt att de genom att fylla i och lämna in enkäten ger 

samtycke till deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

5 RESULTAT 

Resultatredovisningen inleds med en redogörelse av studenternas inställning till 

krisberedskap. Därefter följer resultatet från studien utefter studiens fyra frågeställningar. 

5.1 Högskolestudenters inställning till krisberedskap 

Nedan redovisas resultatet av studenternas inställning till krisberedskap i dagsläget.  

Resultatet visar att 48 procent (n=68) av studenterna inte har tänkt att göra någon 

förberedelse nu men kanske i framtiden. En knapp fjärdedel (n=33, 23,4 %) av studenterna 

har inte börjat tänka på att göra något eller ens har för avsikt att göra något och endast 2,8 

procent (n=4) av de tillfrågade studenterna känner sig förberedda för en kris.  

Tabell 2: Fråga 5. Vilken av följande beskrivningar stämmer bäst in på dig i dagsläget? (n=141)  

 n % 

Jag har inte för avsikt att göra något eller ens börja tänka på vad jag skulle 
behöva göra 

33 23,4 % 

Jag har inte tänkt göra något nu men kanske i framtiden 68 48,2 % 

Jag funderar aktivt på att göra något nu 18 12,8 % 

Jag har gjort vissa konkreta förberedelser men skulle behöva göra något mer 18 12,8 % 

Jag känner mig redo för kris och har gjort de förberedelser som jag tänkt och 
tror mig behöva 

4 2,8 % 

Totalt 141 100 % 
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5.2 Högskolestudenters oro för kris 

Nedan redovisas resultatet för temat oro. 

Gällande oro för att en händelse ska inträffa så har studenterna större oro för att en specifik 

händelse ska inträffa än att en specifik ”funktion” ska sluta fungera. Störst oro är det för att 

en terroristattack ska inträffa, 71 procent (n=105) har angett att de är oroade. Sedan kommer 

militärt angrepp och väderhändelse. Minst oroade är studenterna för långvarigt elavbrott. 

Tabell 3: Fråga 6. Hur oroad är du över att följande ska inträffa i Sverige under de närmaste fem åren? 

Kris 
Oroad Ej oroad Totalt 

n % n % n % 

Terroristattack (n=147) 105 71,4 % 42 28,6 % 147  100 % 

Militärt angrepp (n=147) 65 44,2 % 82 55,8 % 147 100 % 

Extrem väderhändelse med 

materiell förödelse (n=146) 
60 41,1 % 86 58,9 % 146 100 % 

Omfattande epidemi (n=147) 48 32, 7 % 99 67,3 % 147 100 % 

Dricksvattenbrist (n=147) 45 30,6 % 102 69,4 % 147 100 % 

Drivmedelsbrist (n=145) 34 23,4 % 111 76,6 % 145 100 % 

Brist på läkemedel (n=144) 33 22,9 % 111 77,1 % 144 100 % 

Livsmedelsbrist (n=146) 26 17,8 % 120 82,2 % 146 100 % 

Långvarigt elavbrott (n=146) 12 8,2 % 134 91,8 % 146 100 % 

 

Störst oro över att påverkas personligen om en kris inträffar anger studenterna att de har vid 

terroristattack (76 procent, n=111), militärt angrepp (69 procent, n=102) och 

livsmedelsbrist (67 procent, n=98). Minst oro över personlig påverkan har studenterna för 

drivmedelsbrist (42 procent, n=62), elavbrott (45 procent, n=66) och läkemedelsbrist (55 

procent, n=81). 

Studenterna anser att om en kris inträffar i Sverige de närmaste fem åren så är det mest 

troligt att en terroristattack sker (79 procent, n=115). Resterande kriser anser studenterna 

inte som speciellt troliga att inträffa. Minst troligt att inträffa anser de att livsmedelsbrist är.  

5.3 Självskattad kunskap och medvetenhet om kris och krisberedskap 

hos högskolestudenter 

Nedan redovisas resultatet för temat kunskap och medvetenhet. 

Knappt en tredjedel av studenterna, 27 procent (n=106), känner till vilket ansvar de har för 

att själva tillgodose sina grundläggande behov av vatten, värme, mat, kommunikation och 

medicin. Endast 13 procent (n=19) känner till vilka åtgärder myndigheterna rekommenderar 

privatpersoner att vidta för att själv kunna tillgodose de grundläggande behoven (krislåda). 
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Majoriteten av studenterna har tagit del av kriser i media under de senaste sex månaderna 

men knappt hälften har pratat om kris eller krisberedskap med någon i sin närhet under 

samma period. Det är få studenter som själva har upplevt en kris som påverkat deras 

förmåga att tillfredsställa sina grundläggande behov. Bland de som har upplevt en kris är 

militärt angrepp, krig och flykt från krig vanligast. 

Drygt hälften av studenterna (53 procent, n=78) känner till vad viktigt meddelande till 

allmänheten (VMA) är. Dock är det knappt en fjärdedel som vet vad de ska göra om VMA 

sänds ut. På frågan om krislåda har 15 procent (n=22) uppgett att de har kännedom om vad 

en krislåda innehåller och endast 4 procent (n=6) uppger att de har en krislåda. Dock anser 

75 procent (n=107) av studenterna att det är viktigt att ha en krislåda. 

Tabell 4: Studenters medvetenhet och kunskap om kris och krisberedskap i antal utefter fråga. 

Frågans nummer anges inom parentes. För fullständiga frågor se enkäten, bilaga C. 

 

Om en kris skulle uppstå skulle studenterna i första hand söka information via nyhetssajter 

på internet (31 procent, n=43), sociala medier (24 procent, n=33) och sökmotorer på internet 

(17 procent, n=23). Endast 10 procent (n=13) skulle lyssna på radio som första val. Ett fåtal 

studenter skulle i första hand vända sig till myndigheters hemsidor (8 procent, n=11), 

krisinformation.se (5 procent, n=7) och ytterst få skulle ringa krisinformationsnumret 11313 

(4 procent, n=5). Gällande vart studenterna faktiskt har sökt information vid pågående kris 

så är ordningen densamma, flest har sökt information på nyhetssajter på nätet, sociala 

medier och sökmotorer på nätet. 

5.4 Högskolestudenters krisberedskap 

Nedan redovisas resultatet för temat krisberedskap. 
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Gällande beredskap så har majoriteten av studenterna (34 procent, n=50) uppgett att de 

skulle klara av att tillfredsställa sina grundläggande behov av värme, vatten, mat, 

kommunikation och mediciner i 2-3 dygn. Nästan en femtedel uppger att de knappt skulle 

klara sig 0-1 dygn (17 procent, n=25).  

När det kommer till materiell krisberedskap har studenterna i snitt 8,5 artiklar av 15. De fem 

vanligaste artiklarna som innehas av minst 75 procent av studenterna är varma kläder 

(n=146), filtar (n=144), flaskor, stearinljus/värmeljus, tändstickor/braständare och 

nödvändiga mediciner. Drygt hälften (54 procent, n=79) har mat i form av torra varor och 

konserver för en veckas förbrukning. Endast 11 procent (n=16) har en transistorradio. 

5.5 Samband och skillnader i krisberedskap 

För att analysera samband och skillnader i krisberedskap mellan de studenter som uppgav att 

de känner till sitt ansvar respektive myndigheternas rekommenderade åtgärder för att själv 

tillgodose sina grundläggande behov av vatten, värme, mat, kommunikation och medicin 

och de som uppgav att de inte känner sitt ansvar och rekommendationer genomfördes T-test.  

Analysen visar att det inte finns något samband eller skillnad i krisberedskap mellan de som 

har uppgett att de känner till sitt ansvar (Medelvärde (M)=8,69, Standardavvikelse 

(SD)=2,67) gentemot de som inte känner till sitt ansvar (M=8,38, SD=2,46), frihetsgrader 

(df)=140, värde från t-test (t)=0,642 och p=0,52.  

Det finns inte heller något samband eller skillnad i krisberedskap mellan de som uppger att 

de känner till myndigheternas rekommenderade åtgärder (M=9,17, SD=2,94) och gentemot 

de som uppger att de inte känner till myndigheternas rekommendationer (M=8,37, 

SD=2,44), df=140, t=1,259 och p=0,21. 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion kring studiens resultat i relation till tidigare forskning och 

till studiens teoretiska perspektiv.  

6.1.1 Inställning till krisberedskap 

Studenterna i aktuell studie har en lägre benägenhet till att inneha krisberedskap än vad 

svenska folket i övrigt har (MSB, 2016a). Andelen studenter som har för avsikt att inte göra 
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någon förberedelse alls eller inte ens har börjat tänka på vad de skulle kunna göra är dubbelt 

så många (23 procent), gentemot andelen bland svenska folket som inte har tänkt att göra 

något (11 procent) (MSB, 2016a). Det är dubbelt så många bland svenska folket, 57 procent, 

som funderar aktivt på att göra något nu eller har gjort något, i jämförelse med andelen 

studenter som har gjort något eller funderar på att göra något, som är 28 procent. Det 

behöver dock inte betyda att studenterna är sämre förberedda jämfört mot resten av 

befolkningen utan skulle kunna bero på att yngre personer generellt har en lägre beredskap 

än vad äldre personer har, då undersökningen för svenska folket ej är ålderskorrigerad. 

Om en kris uppstår prioriteras samhällets resurser till de mest utsatta. Ju fler personer som 

inte är förberedda eller har för avsikt att förbereda sig inför en kris desto fler kommer att 

vara i behov av hjälp om en kris uppstår, vilket skulle leda till att utsatta individer och 

sårbara grupper inte får den hjälp de behöver och därmed drabbas än hårdare av krisen med 

hälsokonsekvenser på både kort och lång sikt. Om invånarna istället är väl förberedda 

minskar de negativa hälsokonsekvenserna och fler liv kan räddas (WHO, 2011). 

Enligt TPB påverkar en individs attityd och värdering av ett beteende benägenheten till att 

genomföra beteendet (Ajzen, 1985). Studenternas attityd till krisberedskap kan anses speglas 

av deras inställning till krisberedskap. Att ha för avsikt att inte göra någon förberedelse skulle 

kunna visa på en negativ attityd och innebära att sannolikheten för att denna grupp ska vidta 

åtgärder för krisberedskap minskar. Och tvärtom så skulle det kunna innebära att 

sannolikheten till åtgärd ökar för de studenter som aktivt funderar på att göra något, då det 

kan ses som en positiv attityd. För att säkerställa studenternas attityd skulle dock validerade 

frågor som specifikt mäter attityd behöva ställas, eftersom dessa ej använts i aktuell studie. 

6.1.2 Oro för kris 

Störst oro för vilken typ av kris som kan inträffa har studenterna för terroristattack, där 71 

procent har angett att de är oroade och lägst är oron för att ett långvarigt elavbrott ska 

inträffa. För övriga kriser är det fler studenter som angett att de inte är oroade än som angett 

att de är oroade, vilket kan tolkas som att oron för att en kris ska inträffa är ganska låg. 

Studenterna anser precis som svenska folket i övrigt, att det är mest troligt att det inträffar en 

terroristattack och minst troligt att det blir livsmedelsbrist i Sverige inom de närmaste fem 

åren (MSB, 2017b). Majoriteten av studenterna anser att det inte är troligt att övriga kriser 

kommer inträffa i Sverige de närmaste fem åren. I aktuell studie har inte könsskillnader 

studerats. Kvinnor upplever dock ofta större oro för kriser än män, drabbas hårdare och 

upplever flera negativa hälsokonsekvenser av kriser än män och har svårare att återhämta sig 

efter en kris (Enander, 2005). Därav vore det av intresse att studera könsskillnader närmare. 

Att oron generellt är låg skulle kunna bero på att Sverige hittills varit relativt förskonade från 

större kriser (Försvarshögskolan, 2017) och att majoriteten av studenterna inte har upplevt 

någon större kris. Att ha upplevt en kris tidigare, medias rapportering av kriser och 

uppfattningen om en kris eventuella konsekvenser är faktorer som kan påverka individens 

bedömning av kris (Enander, 2005). Att det rapporteras frekvent i media om 

terroristattacker, omvärldsläget och det faktum att det nyligen inträffade en terroristattack i 
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Stockholm skulle kunna vara en förklaring till att oron är störst för en terroristattack och att 

det också anses vara den mest troliga krisen att inträffa inom fem år. 

Påverkan från media och personer i den nära omgivningen kan kopplas till subjektiv norm i 

TPB och innebär att en positiv förväntan från omgivningen kan bidra till en 

beteendeförändring. Majoriteten av studenterna har tagit del av kriser i media under de 

senaste sex månaderna och pratat om kris eller krisberedskap med någon i sin närhet, vilket 

bekräftar ämnets aktualitet. Dock framgår det inte av enkäten på vilket sätt kris och 

krisberedskap har berörts och vilken typ av diskussion som förts kring området vilket gör det 

svårt att avgöra den subjektiva normens betydelse för studenternas krisberedskap. 

Graden av oro för att en kris ska inträffa och hur troligt individen anser det är att krisen ska 

inträffa påverkar individens upplevda sårbarhet, enligt HBM. Ju högre oro och trolighet 

desto större upplevd känslighet, vilket ökar sannolikheten att åtgärder vidtas (Glantz et al., 

2008).  

Om en kris faktiskt skulle inträffa så är övervägande del av studenterna oroade över att de 

också skulle påverkas personligen av krisen, oavsett vilken typ av kris som inträffar. Mest 

oroade för att påverkas personligen är studenterna av terroristattack, militärt angrepp, 

livsmedelsbrist och dricksvattenbrist. Ju större oro för personlig påverkan innebär en högre 

upplevd allvarlighet enligt HBM (Glantz et al., 2008). 

6.1.3 Självskattad kunskap och medvetenhet 

Studenternas självskattade kunskap och medvetenhet om kris och krisberedskap är mycket 

låg och lägre än hos svenska folket i övrigt. Majoriteten av studenterna, 73 procent, vet inte 

vilket ansvar de har för att själva tillgodose sina grundläggande behov av vatten, värme, 

mat, kommunikation och medicin i händelse av kris. Hela 87 procent vet inte heller vilka 

åtgärder som rekommenderas för att klara av att tillgodose sina grundläggande behov, 

jämfört med 52 procent hos svenska folket i övrigt (MSB, 2016a). 

Den låga kunskapen och medvetenheten skulle kunna innebära en utsatthet och ökad risk för 

negativ hälsopåverkan i händelse av kris. Om studenterna är ovetande om att de bör klara sig 

själva i minst sju dygn skulle det kunna innebära att de förväntar sig att få en hjälp som inte 

kommer. Om studenterna inte vet var de ska söka information eller hur krisinformation 

sänds ut blir det också svårt att följa myndigheternas rekommendationer. 

För att en beteendeförändring ska genomföras behöver det i enlighet med TPB finnas 

förutsättningar, möjliggörare. Kunskap och medvetenhet om kris och krisberedskap är 

grundläggande förutsättning för krisberedskap och kan ses som möjliggörare. Låg 

medvetenhet och kunskap om vilka risker som föreligger och rekommenderade åtgärder kan 

vara en orsak till att människor inte förbereder sig inför en eventuell kris (Larsson & 

Enander, 1997) och kan ses som ett hinder, en komponent som återfinns i både TPB och 

HBM. Avsaknad av medvetenhet skulle kunna innebära en reducering av individens 

upplevda sårbarhet och hotets allvarlighet. Därmed minskar hotet och sannolikheten för att 

studenterna vidtar åtgärder för krisberedskap, då de inte har tillräcklig medvetenhet och 

kunskap om att det finns något att förbereda sig för. 
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6.1.4 Krisberedskap 

Studenternas krisberedskap är inte så låg som deras grad av medvetenhet och kunskap skulle 

kunna tyda på. I snitt har studenterna angett att de har 8,5 artiklar av totalt 15 som 

efterfrågas i frågan om materiell krisberedskap. T-testet visade dock ingen signifikant 

skillnad eller samband i förberedelse utefter vilken kunskap och medvetenhet studenterna 

anser att de har. Det går därför inte att säkerställa huruvida studenterna har artiklarna för att 

de används för dagliga behov eller i syfte att inneha krisberedskap. Dock kan det antas, då 

medvetenhet och kunskap om kris och krisberedskap är en förutsättning för att inneha 

krisberedskap (Levac et al., 2011) att de har artiklarna hemma för dagligt behov snarare än 

för krisberedskap. Avsaknad av beredskap innebär sämre möjligheter att tillgodose sina 

grundläggande behov om en kris inträffar. Att inte kunna äta, dricka, hålla sig varm eller få 

information om vad sker skulle kunna ge negativa hälsoeffekter på både kort och lång sikt 

och kan i värsta fall handla om liv och död (Regeringen, 2017b). En ökad kunskap, beredskap 

och medvetenhet skulle minska risken för negativa hälsokonsekvenser (Levac et al., 2011). 

Ytterligare hinder (i HBM upplevda hinder och i TPB uppfattad beteendekontroll) för 

krisberedskap i studenters fall skulle kunna vara begränsade ekonomiska resurser och 

begränsat utrymme för förvaring av materiell krisberedskap, exempelvis vattendunkar.  

Dimensionen uppfattad beteendekontroll i TPB innefattar även self-efficacy och relevant 

stimuli (Glantz, 2008). Relevant stimuli skulle kunna vara att själv ha upplevt en kris 

tidigare, tagit del av kris och krisberedskap i media eller att ha diskuterat ämnet med en 

anhörig. Self-efficacy syftar på det situationsspecifika självförtroendet, exempelvis hur väl 

individen tror sig klara av att hantera en kris. Det kan antas att medvetenhet, kunskap och en 

beredskap ger en högre self-efficacy. Det är dock visat att många också överskattar sin 

beredskap (Ablah et al., 2009; Donahue et al., 2014). 

Trots att studenterna känner oro för att en terroristattack ska inträffa, ser det som troligt och 

tror att de kommer påverkas personligen av attacken har de inte vidtagit beredskapsåtgärder. 

Detta skulle kunna bero på att studenterna inte vet vilket ansvar de har för sig själva och 

saknar kunskap om vilka åtgärder som bör vidtas, då okunskap och omedvetenhet är vanliga 

orsaker till att människor saknar krisberedskap (Larsson & Enander, 1997).  

Den låga graden av medvetenhet och kunskap generellt om kris och krisberedskap skulle 

kunna innebära att studenterna inte ”vet” vad de ska vara oroliga för och därmed finns det 

inte heller något att förbereda sig inför. Det saknas därmed även upplevd vinst av att inneha 

krisberedskap, något som enligt HBM påverkar en beteendeförändring (Glantz et al., 2008). 

Kris och krisberedskap är ett högaktuellt ämne i den samtid vi lever i. Studenternas avsaknad 

av medvetenhet om vilka kriser som kan uppstå och kunskap om hur individer bäst kan 

förbereda sig för att hantera en kris är stor. Studien bör därför anses ha gjort en nytta och 

haft en kunskapshöjande och samhällsnyttig effekt under genomförandet. Studien bör också 

anses ha bidragit till att samla in relevant och samhällsviktig information som kan bidra till 

och ligga till grund för framtida studier eller informations- och kunskapssatsningar inom 

kris- och krisberedskap. 
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6.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens genomförande, kvalitet och etiska överväganden. 

6.2.1 Metodval och studiedesign 

Till studien valdes en kvantitativ ansats då den var mest lämplig för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar om förekomst av högskolestudenters oro, medvetenhet och kunskap om 

kris och krisberedskap och eventuella samband dessa emellan. Om vidare studier skulle 

utföras inom området kris och krisberedskap och om syftet istället skulle vara att undersöka 

individers upplevelser av kris och krisberedskap och därmed få en djupare förståelse om 

studenternas syn på kris och krisberedskap skulle en kvalitativ ansats föredras (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

Då kunskap och medvetenhet om kris och krisberedskap förändras och utvecklas över tid hos 

befolkningen bör tvärsnittsdesign ses som en lämplig studiedesign också om studien skulle 

göras om. Detta för att få en ny ”ögonblicksbild” av verkligheten och kunna jämföra med 

tidigare studier. Det är dock inte möjligt att mäta riktning på eventuella samband då 

exponering och utfall mäts vid samma tidpunkt eller ta hänsyn till confounders i 

tvärsnittsstudier (Olsson & Sörensson, 2011).  

6.2.2 Urval och studiepopulation 

Till studien användes ett bekvämlighetsurval. En svaghet med bekvämlighetsurval är 

svårigheten att säkerställa att resultatet är generaliserbart och representativt för samtliga i 

populationen de valts ur (Bryman, 2011). Ursprungstanken var att välja ut fyra klasser, en 

klass från varje akademi att delta i studien och att studenterna skulle fylla i enkäten i 

samband med föreläsning. Syftet med detta urval var att uppnå en jämn könsfördelning och 

respondenter från samtliga fyra akademier. Dock inföll högskolans tentaperiod samma vecka 

som enkätinsamlingen skulle genomföras, vilket innebar att det hölls få föreläsningar och 

möjligheten att uppnå syftet med urvalet ansågs för liten. Istället tillfrågades studenter som 

befann sig på högskolans öppna studieplatser om att delta i studien. Det alternativa urvalet 

resulterade i att samtliga skolans samtliga fyra akademier och totalt 26 av skolans cirka 55 

program är representerade i studien. Några av respondenterna tillhörde inget program utan 

läste fristående kurser. Det resulterade även i en relativt jämn könsfördelning (57 kvinnor 

och 43 procent män) och hälften av respondenterna var från respektive campus. Det 

alternativa urvalet bör därför ses som en styrka och ha bidragit positivt till studiens 

trovärdighet och då det medförde en större representativitet än det ursprungliga urvalet 

skulle ha gjort. 

6.2.3 Enkätutformning och variabler 

Enkäten kunde ha förenklats och kortats ned för att underlätta analysen. Samtidigt är det en 

styrka att enkäten innehöll många frågor då det möjliggör för fler analyser och ytterligare 
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studier av insamlat material då många aspekter av frågeställningarna kan belysas, exempelvis 

eventuella skillnader utifrån ålder och kön. 

Gällande specifika frågor kunde frågorna på temat oro ha innehållit it-attack och störningar i 

tele- och internetkommunikation som svarsalternativ. Svarsalternativen på frågan om 

materiell beredskap kunde ha utökats med kontanter. Då medvetenheten och kunskapen var 

mycket låg hade det varit av intresse att ställa frågor om studenternas kännedom om 

krisnumret 11313 och om myndigheternas hemsidor www.krisinfo.se och www.dinsakerhet.se 

i linje med övriga frågor på temat kunskap och medvetenhet. Temat oro kunde ha inletts med 

en övergripande fråga om generell oro för att en kris ska inträffa. Det hade bidragit till en 

tydligare skattning av studenternas oro och underlättat vid analysen. 

Det är en svårighet att ha med frågor om kunskap i en enkät då dessa sällan anses vara 

validerade och det är inte går att avgöra huruvida respondenterna faktiskt besitter kunskapen 

(Ejlertsson, 2005). Dock ansågs det relevant utifrån studiens syfte att ha ”kunskapsfrågor” då 

det ger en uppfattning om studenternas självskattade kunskap och medvetenhet om kris och 

krisberedskap, samt att kunskap och medvetenhet är en förutsättning för beredskap (Levac et 

al., 2011).  

6.2.4 Datainsamling och bortfall 

Att samla in data via enkäter är effektivt både ur tids- och kostnadsaspekt och minskar den så 

kallade ”intervjuareffekten” vilket innebär att respondentens svar påverkas av hur 

intervjuaren ställer frågor. En nackdel med enkäter är att risken för bortfall ökar och att det 

kan vara svårt för de som har läs- och skrivsvårigheter att fylla i en enkät i jämförelse med att 

delta i en intervju. Enkäten har begränsat utrymme vilket medför att antalet frågor begränsas 

(Ejlertsson, 2005). Det begränsade utrymmet bör dock inte ses som hindrande då fokus var 

en kortfattad och tydlig enkät. 

Bortfallen på frågorna om vart studenterna söker information om en kris inträffar kan tyda 

på att frågorna var otydliga. Frågan om materiell krisberedskap kunde ha förtydligats genom 

beteckningen a-o. Ett sätt att säkerställa frågornas tydlighet och undvika bortfall, är att testa 

enkäten innan datainsamlingen genomförs (Ejlertsson, 2005). Flera åtgärder vidtogs för att 

minimera antalet bortfall. Att undertecknad själv genomfört datainsamlingen, informerat 

respondenterna om studien muntligt och gett respondenterna möjlighet att ställa frågor när 

de fyllde i enkäten är en styrka för studien. En noggrant formulerat enkät och att 

respondenterna fyllde i och återlämnade enkäten vid ett och samma tillfälle, istället för att 

den skickats med post, kan antas ha minimerat antalet bortfall och bör ses som en styrka, och 

(Eliasson, 2013). 

Studiens har en relativt hög svarsfrekvens vilket är en styrka. Tidpunkten för 

datainsamlingen kan vara av stor betydelse för svarsfrekvensen på en enkät (Ejlertsson, 

2005). Datainsamlingen genomfördes under studenternas examinationsperiod, vilket 

medförde, framförallt i Eskilstuna att många studenter avböjde medverkan i studien på 

grund av tidsbrist. Om en tillfrågad student tackade nej till att delta i studien tillfrågades 

andra studenter till dess att antalet utskrivna enkäter var ifyllda. 

http://www.dinsakerhet.se/
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6.2.5 Databearbetning och analys 

Vid dikotomisering av fråga 6, 7 och 8 kodades ingen åsikt som inte oroad och inte troligt. 

Om de istället hade kodats till en egen kategori hade utfallet vid den deskriptiva analysen 

antagligen sett annorlunda ut. Ingen åsikt skulle kunna tyda på att respondenten inte ens har 

reflekterat över kris och krisberedskap och därmed bryr sig ännu mindre än de som uppgett 

att de inte är oroade. 

För att besvara studiens fjärde frågeställning om det fanns några samband och signifikant 

skillnad i vilken kunskap och medvetenhet studenterna ansåg sig ha om kris och 

krisberedskap jämfört med studenternas krisberedskap genomfördes t-test. Att signifikant 

samband och skillnader inte kunde påvisas innebär dock inte att samband och skillnader kan 

uteslutas. Frånvaron av signifikant samband och skillnader skulle kunna bero på att urvalet 

är för litet eller att spridningen inom grupperna är för olika (Eliasson, 2013). För att 

undersöka eventuella samband vidare skulle ytterligare analyser av materialet kunna 

genomföras. Detta var dock inte möjligt inom ramen för aktuell studie. 

6.2.6 Kvalitetskriterier 

För att säkerställa studiens och frågornas validitet och för att ha material att jämföra 

resultatet med är det en fördel att använda redan beprövade frågor (Ejlertsson, 2005). I 

aktuell studie inspirerades merparten av frågorna från tre olika undersökningar gjorda på 

uppdrag av MSB (MSB, 2016a; MSB, 2017b; MSB, 2017c). För Opinioner 2017 (MSB, 2017b), 

uppges att frågorna har testats och kvalitetssäkrats, vilket är en styrka. Det anges dock inte 

hur detta har skett. För övriga två undersökningar, Krismedvetenhet kommun 2016 (MSB, 

2016a) och 18-årsundersökningen (MSB, 2017c) finns ingen information om att 

kvalitetssäkring har skett, vilket är en svaghet. Undersökningarna redovisas dock som 

trovärdiga på MSB:s hemsida och MSB använder undersökningarna som underlag och till 

jämförelser och 18-årsundersökningen (MSB, 2017c) har genomförts sedan 2012 (MSB, 

2017d). Då frågorna är utformade av experter kan de anses ha en viss ytvaliditet, hur hög 

validiteten är går dock ej att säkerställa. 

Att författaren genomfört studien ensam och haft kontroll över hela genomförandet 

säkerställer att samtliga respondenter fått samma information inför deltagandet, har haft 

möjlighet att ställa frågor om krisberedskap till författaren som har ämneskunskap samt att 

tvivelaktiga bortfall på enkäterna tolkats på samma sätt vid dataregistrering. Därmed 

minskas felmarginalen som kan uppstå med flera undersökare vilket bör ses som en styrka 

påverka reliabiliteten positivt. Att datan genomsöktes efter fel enligt minimum och maximum 

(Sörensen & Olsson, 2011) och få fel kunde hittas tyder på ett noggrant genomförande och är 

en styrka. 

Krisberedskap är inte ett statiskt område utan behöver vara dynamiskt och föränderligt 

utefter de hot och risker som finns i samhället (Levac et al., 2011). Om studien upprepas 

skulle resultatet med stor sannolikhet bli annorlunda då aktuell studie ökat respondenternas 

medvetenhet och kunskap om kris och krisberedskap, vilket bör ses som positivt. Detta 

uttrycktes tydligt av respondenterna i samband med datainsamlingen (se 6.1.4, 
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Krisberedskap, sid. 22). Om mätningen skulle upprepas efter nationella 

krisberedskapsveckan så är förhoppning att medvetenheten och kunskapen har ökat 

ytterligare. Om studien upprepas kan stabiliteten kontrolleras med split-halfmetoden 

(Olsson & Sörensen, 2011). Intern reliabilitet stärks tills viss del av fråga 19 som omvandlats 

till index.  

Att studiens tillvägagångssätt och genomförande är tydligt och väl beskrivet är en styrka och 

möjliggör en replikation av studien (Olsson & Sörensen, 2011).  

I studier med kvantitativ ansats är möjligheten för generaliserbarhet större än om studien 

genomförs med kvalitativ ansats (Eliasson, 2013). Bekvämlighetsurval medför dock en låg 

generaliserbarhet. Generaliserbarheten i denna studie bör därmed anses som begränsad. 

Dock bör studiepopulationens bredd ses som en styrka. 

6.2.7 Etiska överväganden 

Att de etiska principerna för forskning uppfylldes genom ett tydligt missivbrev är en styrka. 

(bilaga B). När forskning bedrivs är det av vikt att det finns en nytta med forskningen och att 

studier inte görs i onödan. Studier av känsliga ämnen kan väcka många tankar och reaktioner 

hos studiedeltagarna (Ejlertsson, 2005), vilket aktuell studie kan anses ha gjort på grund av 

de reaktioner och många kommentarer som författaren fick när datainsamlingen 

genomfördes. Responsen från respondenterna var positiv och mycket större väntat. Många 

respondenter uttryckte sin okunskap kring ämnet och ställde frågor om kris och 

krisberedskap. Respondenterna uttryckte att det var ett mycket intressant ämne och att det 

väckte mycket tankar. Kommentarer som ”oj, jag kan ingenting om det här”, ”vilket 

intressant ämne” och ”jag behöver ta reda på mer så jag kan förbereda mig” var vanligt 

förekommande från respondenterna. Det är därför möjligt att deltagande i studien har skapat 

en oro hos studenterna för att en kris ska inträffa. Då studenternas kunskap och medvetenhet 

om kris och krisberedskap var låg anses studien ha haft ett viktigt upplysande och utbildande 

syfte och ökat studenternas medvetenhet och kunskap om kris och krisberedskap, vilket bör 

ses som en styrka och samhällsnytta. Detta stärker än vikten av studiens relevans för nutiden, 

påvisar att den inte har utförts i onödan och att studien kan ses som ett underlag till vilka 

kunskapsluckor som finns inom kris och krisberedskap hos studenter. 

6.3 Fortsatt forskning 

Kris och krisberedskap är ett brett område. Med utgångspunkt i ämnets betydelse för 

samhället och medborgarnas krisberedskap, kopplingen till folkhälsovetenskap och hälsans 

bestämningsfaktorer bör det finnas ett stort intresse för fortsatta studier inom ämnet. 

Studenternas låga medvetenhet om kris och krisberedskap visar att det finns ett stort behov 

av information och ökad kunskap. Den låga kunskapen och medvetenheten stärker 

betydelsen av den nationella krisberedskapsveckan som infaller vecka 22, 2018.  
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För att undersöka hur befolkning tar till sig information om kris och krisberedskap och hur 

medvetenheten och kunskapen utvecklas efter krisberedskapsveckan vore det intressant att 

genomföra uppföljande studier efter krisberedskapsveckan. Som teoretisk utgångspunkt 

skulle teorierna Health literacy, Stages of change och self-efficacy kunna vara aktuella. 

Befintlig studie skulle kunna tjäna som kunskapsunderlag och utgångspunkt inför en 

uppföljande studie. Det kan även finnas metodologiska lärdomar från genomförd studie att 

utveckla i kommande studier, exempelvis gällande enkätens utformning. 

Vidare är det möjligt att utföra ytterligare studier på insamlat material och exempel på 

analyser som skulle kunna genomföras är att undersöka om det finns några skillnader i 

kunskap, medvetenhet och krisberedskap utefter kön, oro och de som upplevt en kris 

tidigare. Det skulle också kunna vara intressant att undersöka om graden av oro och eller 

graden av krisberedskap har något samband med att ha sett information om kris och 

krisberedskap i media. 

MSB menar att det finns en brist på teorikoppling i studier inom området för säkerhet och 

risk (MSB, 2017e). Som anges under teoretiskt perspektiv (se sid. 6) finns det flera relevanta 

teorier där det skulle vara intressant att genom vidare studier undersöka om och hur de kan 

kopplas till kris och krisberedskap, exempelvis Riskperception och Self-efficacy, Stages of 

change. 

För att få en djupare förståelse av hur studenterna ser på kris och krisberedskap och som en 

eventuell uppföljning av krisberedskapsveckan så skulle det vara intressant att genomföra 

kvalitativa studier i form av intervjuer eller fokusgruppsundersökningar. Både för att 

undersöka upplevelsen av veckan men också för att se hur studenter, eller andra medborgare 

tar till sig budskap och information om kris och krisberedskap, ”krislitteracitet” (Johansson, 

2018) med utgångspunkt i Health literacy. 

Uppslaget på uppsatsämne kom ursprungligen från Västerås stad. På grund av studiens 

snäva tidsram avgränsades studien till högskolestudenter. Det skulle därför vara av intresse 

att göra likande studier på fler målgrupper i Västerås stad och i Västmanland. Både för att se 

hur kunskap och medvetenhet om kris och krisberedskap skiljer sig mellan olika grupper 

inom Västerås, exempelvis utifrån socioekonomisk situation, etnicitet och om Västerås skiljer 

sig mot andra kommuner i Sverige.  

Ytterligare en intressant vinkling är om krisberedskapen skiljer sig mellan olika tidpunkter i 

månaden. Exempelvis om människor är mer utsatta i slutet av månaden innan 

löneutbetalningar sker eftersom det till exempel kan påverka möjligheten att handla mat. 
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7 SLUTSATSER 

• Studenterna har generellt en låg oro för att en kris ska inträffa, undantaget 

terroristattack där det finns en markant oro. 

• Studenternas självskattade medvetenhet och kunskap om kris och krisberedskap är 

mycket låg. 

• Majoriteten av studenterna uppskattar själva att de har en beredskap för att kunna 

tillgodose sina grundläggande behov av vatten, värme, mat, kommunikation och 

medicin i 2-3 dygn. I snitt har studenterna 8,5 artiklar av de 15 som efterfrågas i 

enkäten. 

• Det finns inget signifikant samband eller skillnad mellan studenternas självskattade 

medvetenhet och kunskap gentemot grad av krisberedskap. 
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BILAGA A; REKOMMENDERAT INNEHÅLL KRISLÅDA 

• Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god 

ventilation för att ej orsaka kolmonxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar 

• Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel. Tänk 

på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonxidförgiftning eller skapa irritation i 

luftvägar 

• Sovsäck, filtar och varma kläder 

• Tändstickor 

• Stearin- och värmeljus 

• Ficklampa med extra batterier, pannlampa 

• Dunkar och hinkar med lock att förvara vatten i. 

• Husapotek med det viktigaste för dig och din familj, viktiga mediciner 

• Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio 

• Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon 

• Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel våtservetter 

• Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i 

samband med öppen låga. Använd ej spritkök under köksfläkten 

• Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys 

• Kontanter 

• Papperslista med nummer till exempelvis anhöriga, grannar, kommunen, 

räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården. 

 

Källa: (MSB, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B; MISSIVBREV 

Krisberedskap hos studenter på Mälardalens högskola 

Hej! 

Jag heter Frida Johansson och läser sista terminen på Folkhälsoprogrammet på Mälardalens högskola. 

Jag skriver nu min uppsats för kandidatexamen i folkhälsovetenskap. Syftet med studien är att 

undersöka högskolestudenters oro för att en kris ska inträffa, deras kunskap och medvetenhet om kris 

och krisberedskap samt vilken beredskap studenter har att hantera en kris och eventuella samband 

mellan dessa. 

Med kris avses en större händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och som 

påtagligt påverkar samhällets funktioner. Exempel på kris är allvarliga olyckor, extremt väder, it-

attacker eller annat som kan påverka människors förmåga att tillgodose sina grundläggande behov av 

vatten, värme, mat och kommunikation och därmed också kan påverka människors hälsa. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i studien. Enkäten riktar sig till studenter på Mälardalens 

högskola. Att fylla i enkäten tar cirka 10 minuter. Ditt deltagande är frivilligt och genom att du fyller i 

och lämnar in enkäten ger du samtycke till att delta i studien.  

Det insamlade materialet hanteras konfidentiellt och förvaras med försiktighet. Resultat från studien 

presenteras i en uppsats som beräknas vara färdigställd i juni 2018. Uppsatsen kommer efter 

examinatorns godkännande publiceras i databasen DiVA. Resultatet kommer eventuellt även 

presenteras för olika intressenter som Västerås stad och Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) i samband med den nationella krisberedskapsveckan v 22 2018.  

Det insamlade materialet kan även komma att användas för vidare studier av ämnet. 

Tack på förhand för att du deltar i studien. Din medverkan är viktig och betydelsefull för studiens 

kvalitet och möjligheten att nå ett trovärdigt resultat.  

Vid eventuella frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta mig, Frida Johansson. 

 

Vänligen, 

Frida Johansson 

Folkhälsoprogrammet 

Mälardalens Högskola 

 

e-post: fjn15002@student.mdh.se 

telefon: 073-9681864 

 

Handledare: Anna Johansson, lektor 

e-post: anna.johansson@mdh.se 

telefon: 021-107337

mailto:fjn15002@student.mdh.se
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 BILAGA C; ENKÄT 

Krisberedskap hos högskolestudenter 
 
Instruktion: 
Besvara samtliga frågor i formuläret. 
Sätt ett kryss [ X ] för det svarsalternativ som stämmer bäst för dig. 
Ange endast ett svarsalternativ per fråga. 
 
Med kris avses en större händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och 

som påtagligt påverkar samhällets funktioner. Exempel på kris är allvarliga olyckor, extremt väder, it-

attacker eller annat som kan påverka människors förmåga att tillgodose sina grundläggande behov av 

vatten, värme, mat, kommunikation och medicin och därmed också kan påverka människors hälsa. 
 

 

1. Kön Kvinna Man    

  □ □    

       

2. Ålder 18-23 24-29 30-34 35-39 40-> 

  □ □ □ □ □ 

3. 
Vilken akademi 

tillhör du? 

 

Ekonomi, samhälle 

och teknik 

(EST) 

Hälsa,  

vård och välfärd 

(HVV) 

Innovation

design och 

teknik 

(IDT) 

Utbildning, 

kultur och 

kommunikation 

(UKK)  

 

 

 

4. 

 

 

Jag läser följande 

program:      

                 

Alternativt sätt ett 

kryss för fristående 

kurs      

                  

□ 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ □  
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5. Vilken av följande beskrivningar stämmer bäst in på dig när det gäller din inställning till 

förberedelse inför en eventuell kris i dagsläget? Välj endast ett alternativ 

 Jag har inte för avsikt att göra något eller ens börja tänka på vad jag skulle behöva göra □ 

 Jag har inte tänkt göra något nu men kanske i framtiden           □ 

 Jag funderar aktivt på att jag skulle vilja göra något nu           □ 

 Jag har gjort vissa konkreta förberedelser men skulle behöva göra mer           □ 

 
Jag känner mig redo för en kris och har gjort de förberedelser som jag tänkt och tror 

mig behöva 
          □  

 

6. 

 

Hur oroad är du över att följande kriser ska inträffa i Sverige under de närmaste fem åren?   

Sätt ett kryss på varje rad 

  

Inte alls 

oroad 

Inte 

speciellt 

oroad 

Ganska  

oroad 

Mycket 

oroad Ingen åsikt  

a Långvarigt elavbrott □ □ □ □ □  

b Dricksvattenbrist □ □ □ □ □  

c Livsmedelsbrist □ □ □ □ □  

d Drivmedelsbrist □ □ □ □ □  

e Brist på läkemedel □ □ □ □ □  

F 
Extrem väderhändelse 

med materiell förödelse 
□ □ □ □ □  
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g Militärt angrepp □ □ □ □ □  

h Terroristattack □ □ □ □ □  

i Omfattande epidemi □ □ □ □ □  

 

7. Om följande kriser inträffar i Sverige under de närmaste fem åren, hur oroad är du över att de ska påverka 

dig personligen? Sätt ett kryss på varje rad 

  

Inte alls 

oroad 

Inte 

speciellt 

oroad 

Ganska  

oroad 

Mycket 

oroad Ingen åsikt  

a Långvarigt elavbrott □ □ □ □ □  

b Dricksvattenbrist □ □ □ □ □  

c Livsmedelsbrist □ □ □ □ □  

d Drivmedelsbrist □ □ □ □ □  

e Brist på läkemedel □ □ □ □ □  

F 
Extrem väderhändelse 

med materiell förödelse 
□ □ □ □ □  

g Militärt angrepp □ □ □ □ □  

h Terroristattack □ □ □ □ □  

i Omfattande epidemi □ □ □ □ □  

8. Hur troligt anser du att det är att följande kriser inträffar i Sverige under de närmaste fem åren?  

Sätt ett kryss på varje rad 
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Inte alls 

troligt 

Inte 

speciellt 

troligt 

Ganska  

Troligt 

Mycket 

troligt Ingen åsikt  

a Långvarigt elavbrott □ □ □ □ □  

b Dricksvattenbrist □ □ □ □ □  

c Livsmedelsbrist □ □ □ □ □  

d Drivmedelsbrist □ □ □ □ □  

e Brist på läkemedel □ □ □ □ □  

F 
Extrem väderhändelse 

med materiell förödelse 
□ □ □ □ □  

g Militärt angrepp □ □ □ □ □  

h Terroristattack □ □ □ □ □  

i Omfattande epidemi □ □ □ □ □  

 

9. Har du personligen upplevt någon kris som påverkat din förmåga att tillgodose dina 

grundläggande behov av vatten, värme, mat, kommunikation och medicin? 

  

Ja 

□ 
 

  

Nej 

□ 
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Om ja, ange vilken typ 

av kris/kriser du har 

varit med om: 

 

10. Har du pratat om kris eller krisberedskap med någon i din närhet under de senaste 6 

månaderna? 

  

Ja 

□ 
 

  

Nej 

□ 
 

 

11. Har du läst någon artikel eller sett nyhetsinslag i media om kris eller krisberedskap under de 

senaste 6 månaderna? 

  

Ja 

□ 
 

  

Nej 

□ 
 

 

12. Om det inträffar en kris där samhällsfunktionerna slås ut, ditt hem är utan elektricitet och 

dricksvatten. Vet du då vilket ansvar Du som privatperson själv har för att tillgodose dina 

grundläggande behov av vatten, värme, mat, kommunikation och medicin? 

  

Ja 

□ 
 

  

Nej 

□ 
 

 

13. Vet du vilka åtgärder myndigheterna rekommenderar Dig att vidta för att du ska klara av dina 

grundläggande behov av värme, mat, vatten, kommunikation och medicin i upp till 7 dygn vid en 

kris om viktiga samhällsfunktioner ej fungerar och ditt hem är utan vatten och elektricitet? 
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Ja 

□ 
 

  

Nej 

□ 
 

 

14. Frågor om Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA. Sätt ett kryss på varje rad 

  Ja Nej 

a Vet du vad VMA är? □ □  

b Vet du vad du ska göra när VMA sänds ut? □ □  

c 

Vid test av VMA (sker första måndagen kl 15.00 

varje kvartal), har du någon gång deltagit i 

crowdsourcing och rapporterat till 

www.krisinformation.se om du har hört 

testsignalen eller ej? 

□ □  

 

15 a. Om en kris skulle inträffa, vart skulle du i första hand söka information om det som inträffat?  

Välj endast ett alternativ 

        

 Sociala medier □      

 Nyhetssajter på internet □      

 Nyhetssändningar på radio P4 □      

 Myndigheters hemsidor □      

 Webbplatsen www.krisinformation.se □      

http://www.krisinformation.se/
http://www.krisinformation.se/
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 Krisinformationsnumret 113 13 □      

 Sökmotorer på internet, tex Google □      

 

15 b. Vart skulle du i andra hand söka information om det som inträffat? Välj endast ett alternativ 

        

 Sociala medier □      

 Nyhetssajter på internet □      

 Nyhetssändningar på radio P4 □      

 Myndigheters hemsidor □      

 Webbplatsen www.krisinformation.se □      

 Krisinformationsnumret 113 13 □      

 Sökmotorer på internet, tex Google □      

 

16. Har du någon gång sökt information om en kris i samband med att den har skett, från följande källor?  

Sätt ett kryss på varje rad 

  

 

Ja 

 

Nej 

    

 Sociala medier □ □     

 Nyhetssajter på internet □ □     

http://www.krisinformation.se/
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 Nyhetssändningar på radio P4 □ □     

 Myndigheters hemsidor □ □     

 Webbplatsen www.krisinformation.se □ □     

 Krisinformationsnumret 113 13 □ □     

 Sökmotorer på internet, tex Google □ □     

 

17. Krislåda är ett begrepp som antogs i Svenska akademins ordlista 2014 och betyder ”låda som innehåller 

saker en person behöver för överlevnad vid en kris”. 

  Ja Nej 

a Känner du till vad en krislåda innehåller? □ □  

b Anser du att det är viktigt att ha en krislåda?                                        □ □  

c Har du en krislåda?                                                                                         □ □  

 

18. Hur länge skulle du i dagsläget klara av att tillfredsställa dina grundläggande behov av värme, mat, vatten, 

kommunikation och medicin om samhällsfunktionerna slås ut och ditt hem är utan vatten och elektricitet? 

Välj endast ett alternativ 

   

 0-1 dygn □  

 2-3 dygn □  

 4-5 dygn □  

http://www.krisinformation.se/
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 6-7 dygn  □  

 En vecka eller mer □  

 Vet ej □  

19. Har du tillgång till följande i ditt hem? Sätt ett kryss på varje rad 

        

  
Ja Nej 

    

 
Nödvändiga mediciner för en veckas 

förbrukning 
□ □     

 Dunkar att fylla och förvara dricksvatten i □ □     

 Hinkar med lock □ □     

 Flaskor □ □     

 Varma kläder □ □     

 Filtar □ □     

 Stearinljus/värmeljus □ □     

 Tändstickor eller braständare □ □     

 Ficklampa eller annan ej eldriven ljuskälla □ □     

 
Gasolvärmare + bränsle eller annan ej 

eldriven värmekälla 
□ □     
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 Fungerande camping-/gasolkök + bränsle □ □     

 
Mat i form av torra varor och konserver 

för en veckas förbrukning 
□ □     

 Transistorradio som drivs med batteri □ □     

 

Viktiga telefonnummer till anhöriga, 

kommunen etc. uppskrivna på 

papperslista 

□ □     

 
Alternativ strömkälla, ex motordriven 

generator, batterier 
□ □     

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan, den är betydelsefull. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA D; BORTFALL 

Tabell 1: Bortfall redovisat för respektive fråga 

Fråga n 

1 1 

2 1 

3 2 

4 7 

5 6 

6 9 

7 4 

8 6 

11 1 

12 1 

13 1 

14 a, b, c a 1, b 2, c 2 

15 a, b a 12, b 8 

16 a, b, c, d ,e , f, h a 14, b 10, c 26, d 27, e 27, f 28, h 18 

17 b, c b 4, c 2 

19 c, d, g, h, i, j, k, l, m, m, o c 1, d 1, g 1, h 1, i 1, j 2, k 1, l 1, m 1, n 1,  

o 1 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

       

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


