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Hushållens krisberedskap i teori och 
praktik 

Krisberedskap på samhälls- och individnivå är en central 

del av vår välfärd och av stor betydelse för såväl 

människors som samhällens välmående. I det här 

forskningsprojektet studeras krisberedskap utifrån 

hushållens egna perspektiv. Syftet är att kartlägga och 

synliggöra vardagens och hemmets krisberedskap i 

praktiken.  

Vad som har visat sig karaktärisera de kriser som drabbat Sverige de 

senaste åren är att krisberedskap till stor del handlar om att säkra 

människors, och samhällsviktiga funktioners, behov av elektricitet, 

värme och vatten. Erfarenheter från sådana krissituationer visar att 

enskilda individer, hushåll och lokalsamhällen både axlar ett stort 

ansvar och besitter värdefulla resurser och kunskaper för att till 

exempel hantera långvariga strömbortfall eller en vardag med 

otjänligt dricksvatten. 

 

Syftet med det här forskningsprojektet är att studera betydelsen av 

krisberedskap ur hushållens egna perspektiv, där hushålls 

krisberedskap kopplas till vardagens sysslor som ständigt diskuteras, 

utvecklas och praktiseras. På så vis blir det möjligt att synliggöra 

aspekter av hushållsberedskap som inte fångas genom checklistor, 

förutbestämda definitioner eller kvantitativa mätningar av 

krisberedskap. Den främsta målgruppen för projektets resultat är 

offentliga aktörer inom området samhällsskydd och beredskap, till 

vilka forskningsprojektet förväntas ge nya och fördjupade kunskaper 

om hushålls krisberedskap. 

 

Forskningsprojektet består av två olika delstudier: 1) Föreställningar 

om hushållsberedskap och 2) Vardagens praktiker och görandet av 

hushållsberedskap. I den första delstudien genomförs en analys för att 

studera hur enskilda individer och hushåll tillskrivs ansvaret för 

hemmets krisberedskap. Den andra delstudien bygger på intervjuer 

med privatpersoner i storstad och glesbygd där de själva får berätta 

om, och reflektera kring, krisberedskap.  

 

 

 
 

 
 
En del av hushållens krisberedskap 

kanske inte går att mäta? Detta 

projekt ska fördjupa kunskapen om 

svenska hushålls krisberedskap i den 

praktiska vardagen. 
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Hushållsberedskap (household 

preparedness) 
Används inom den internationella 
krisforskningen som benämning på 
människors krisberedskap i hemmet. 
I Sverige förkommer även begreppet 
hemberedskap. 
 
 
 
 


