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Abstract 
	  
Helsingborg is one of the coastal municipalities in Sweden that have experienced coastal 
flooding. This is a risk that may occur more frequently due to the current climate change. The 
purpose of this study is to examine how residents living near the coast in Helsingborg 
perceive the risks of climate change, if they have used any measures to protect themselves and 
their homes from this,	  and which factors that may underlie their risk perception and the use of 
different measures. The study also examines the municipality and the residents view of 
responsibility of securing the local adaptation to natural disasters. Ten residents, four women 
and six men aged between 45-86, living in the coastal areas in Helsingborg municipality has 
been interviewed. One interview with the municipality of Helsingborg has also been done. A 
qualitative method was used and the analysis of the collected data was done with a thematic 
analysis method. The results showed that respondents and the municipality shared the view 
that risks associated with climate change were linked to proximity to the sea and thus 
consisted of flooding’s due to storms. The residents applied measures were mainly sandbags 
to stop the water and removing objects from garage floors. The municipality argued that it is 
the residents responsibility to protect their private property. The residents shared this view 
with the municipality but also felt that the municipality should improve their cooperation and 
communication with the residents to better adapt and recover from future floods. In 
conclusion, the nature of the place in Helsingborg (near the sea) and the respondents own 
experiences of floods were both important factors for how the respondents perceived risks of 
climate change and for their use of different measures, which supports the theoretical 
framework within the study. The respondents interaction with neighbours also showed to be 
meaningful for which measures that were used. The fact that the respondents and the 
municipality perceived different responsibilities regarding communication about the risks and 
measures suggest the need for a better dialogue on such communication between the residents 
and the municipality. 
 
Keywords: sense-making of risk, risk perception, residents, flooding, natural disasters, 
climate change, municipality 
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1. Introduktion 
	  
Inom denna del presenteras studiens bakgrund, syfte samt frågeställningar, vilket efterföljs av 
avgränsningar, centrala begrepp samt studiens disposition.  

1.1 Bakgrund 
	  
Klimatförändringarna utgör ett allvarligt globalt hot mot människors säkerhet och framtid 
(IPCC 2007; MSB 2009). FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) har kommit fram till att jordens medeltempretur är på väg att stiga med två grader och 
att temperaturökningen till 90 procent beror på mänskliga aktiviteter med avseende på utsläpp 
av växthusgaser (IPCC 2013). För att bromsa medeltemperaturhöjningen krävs det att 
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären minskar. Dock är växthusgasernas påverkan på 
växthuseffekten ett komplext system som förändras långsamt. Detta innebär att de 
koncentrationer av växthusgaser som redan finns i atmosfären kommer att fortsätta värma upp 
jorden oavsett om utsläppen rent teoretiskt skulle upphöra (Eklund 2009). Klimatscenarier 
utfärdade av IPCC pekar på att konsekvenserna av klimatförändringarna bland annat kommer 
att medföra längre torrperioder, kraftigare nederbörd, häftigare stormar samt stigande 
havsnivåer (IPCC 2013). Följderna av en medeltemperaturhöjning kommer vidare variera ur 
ett globalt perspektiv. Detta beror dels på att ekosystem världen över reagerar på olika sätt i 
samband med temperaturförändringarna samt att världens länder har olika förutsättningar när 
det kommer till anpassning samt beredskap inför ovan nämnda konsekvenser.  

En ökad medeltemperatur kommer sannolikt ge upphov till betydande risker samt 
konsekvenser även för Sveriges befolkning och natur. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB 2012) bedömer att riskbilden håller på att förändras i samband med ett allt 
varmare klimat. Jordskred, översvämningar, skogsbränder, stormar samt värmeböljor är några 
av de risker som MSB anser kommer bli allt vanligare i framtiden (MSB 2012). Statens 
offentliga utredningar har i sin klimat- och sårbarhetsutredning (SOU 2007) kommit fram till 
att Sverige måste börja anpassas till klimatförändringarna eftersom sannolikheten anses vara 
stor för att klimatet i framtiden kommer att förändras. Ytterligare belägg för ökad anpassning 
enligt SOU är att medeltemperaturen för Sverige samt i övriga Skandinavien kommer 
överstiga det globala genomsnittet. För att kunna uppskatta vilka effekter 
klimatförändringarna kommer medföra för Sverige har Klimat- och sårbarhetsutredningen 
tagit fram ett antal möjliga framtidsscenarier. Dessa scenarier visar bland annat att Sveriges 
nederbördsmönster sannolikt kommer förändras med mer nederbörd under vinterhalvåret samt 
omfattande värmeböljor sommartid. Det är främst Sveriges södra delar som står i centrum för 
vad gäller både ökad nederbörd samt värmeböljor vilket sannolikt kommer bidra till en ökad 
risk för översvämningar vintertid samt risk för extrem hetta sommartid. Enligt SOU kommer 
havsnivån stiga med omkring 0,2-0,6 meter de nästkommande 100 åren. En stigande havsnivå 
i kombination med fler och kraftigare stormar förväntas även orsaka fler översvämningar i 
kustnära och låglänta områden (Länsstyrelsen i Skåne län 2011; SOU 2007).  
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Sveriges metereologiska och hydrologiska institut (SMHI 2015) har tagit fram ett diagram 
som visar beräknad förändring av årsmedeltemperaturen mellan åren 1961-2100 i Skåne län, 
vilken beskrivs nedan. Som referensvärde används medelvärdet från historiska avvikelser av 
årsmedeltemperaturen mellan år 1961-1990 vilka utgörs av de blå respektive röda staplarna. 
De blå staplarna står för temperaturer lägre än det normala och de röda står för temperaturer 
över det normala. Framtida långtidsmedelvärden av årsmedeltemperaturen baseras på två 
utsläppsscenarier. Den rosa kurvan visar scenario B2 och den blå scenario A2. Vad som 
tydligt framgår av figuren är en tydlig trend med temperaturer som överstiger det normala. 
Vidare går det även att se att årsmedeltemperaturen i Skåne län är beräknad att stiga med 4-6 
grader till år 2100, oavsett vilket scenario som realiseras.  

 
Figur	  1	  SMHI:	  Framtida	  årsmedeltemperaturer	  i	  Skåne	  län	  (SMHI	  2015).	   

En kommun som utifrån ovanstående kan betraktas ligga i riskzonen för de klimatrisker som 
är aktuella för Sverige idag samt i framtiden är Helsingborgs kommun. Kommunen är belägen 
i ett relativt låglänt område utmed Skånes västkust vilket gör den sårbar för till exempel 
jordskred, erosion samt översvämningar orsakade av både hav och nederbörd. Dessutom har 
intresset av att bo i kustområden bidragit till att många av kommunens invånare är bosatta i 
kustnära områden. Under de senaste 40 åren har det inträffat flera klimatrelaterade händelser 
som påverkat kommunen på olika sätt. Bland annat har kommunen drabbats av kraftiga 
stormar under åren 2005, 2007 och 2011 som samtliga resulterade i översvämningar med 
stora materiella skador som följd (Helsingborg 2011). Utifrån klimatscenarierna för Skåne 
län, kommunens geografiska läge samt invånarnas boendeförhållanden går det att konstatera 
att Helsingborgs kommun är i en situation som förutsätter en beredskap inför 
klimatförändringarna, både på kommunal nivå samt hos invånarna själva.  

För att skapa ett samhälle som är motståndskraftigt när det kommer till klimatrelaterade risker 
behövs det enligt SOU mer information om klimatförändringarna på statlig samt kommunal 
nivå. Vidare anses det även nödvändigt att utöka kommunikationen på lokal nivå mellan 
kommun och invånare gällande information om klimatförändringarnas konsekvenser och 
möjliga åtgärder (SOU 2007). Enligt en undersökning från MSB om allmänhetens syn på 
samhällsskydd ansåg 91 procent att myndigheterna har det yttersta ansvaret vid olyckor eller 
katastrofer som drabbar individen utan dennes vållande. Ett ytterligare intressant resultat från 
studien är att 47 procent av de tillfrågade inte upplevde naturkatastrofer med stor materiell 
förödelse som något oroväckande. Endast 5 procent var av uppfattningen ”mycket oroade” 
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över en sådan händelse (MSB 2009). 

Det finns emellertid få vetenskapliga studier som undersökt hur individer i Sverige uppfattar 
risker kopplade till klimatförändringarna samt att personligen drabbas av dessa. Än mindre, 
om ens någon, forskning har gjorts med syfte att undersöka hur svenska individer som bor i 
kustnära områden uppfattar risker, åtgärder samt ansvarsförhållanden i samband med 
klimatförändringarna. Någon sådan forskning har jag med andra ord inte lyckats hitta. 
Därmed kan det antas vara ett visst kunskapsbehov inom detta område. Baserat på 
ovanstående finns det även en miljövetenskaplig relevans i studier som denna med tanke på 
att klimatförändringarna som beskrivet sannolikt kommer att öka riskerna med naturolyckor. 
För att minska de samhälleliga konsekvenserna av dessa risker är det enligt mig viktigt att ha 
kunskap i hur individer i kustnära områden uppfattar samt hanterar risker med avseende på 
åtgärder och ansvar i samband med ett förändrat klimat. 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med studien är att kvalitativt undersöka vilka risker Helsingborgs kommun samt 
boende i kustnära områden inom kommunen uppfattar i samband med klimatförändringarna, 
samt vad som kan påverka dessa uppfattningar. Vidare ämnar jag undersöka om de boende 
vidtar några åtgärder för att skydda sig mot klimatrelaterade risker och i så fall vilka dessa 
åtgärder är samt vad som kan ligga till grund för valet av dessa åtgärder. En ytterligare del av 
syftet är att undersöka uppfattningen om ansvar i samband med naturolyckor hos kommun 
samt invånare, samt om det går att urskilja några likheter och skillnader i denna uppfattning. 
För att kunna svara upp mot syftet har följande frågeställningar utformats: 

• Vilka risker uppfattar kommunen samt de boende i Helsingborg i samband med 
klimatförändringarna, och vad kan dessa uppfattningar bero på? 
 

• Vilka åtgärder, om några, vidtar de boende med avseende att skydda sig mot negativa 
konsekvenser i samband med klimatförändringarna, och vad kan inverka på valet av 
åtgärder? 

 
• Hur uppfattar kommunen samt de boende kommunalt respektive personligt ansvar i 

samband med naturolyckor, och går det att se några skillnader/likheter i dessa 
uppfattningar?  

	  

1.3 Avgränsningar  
 
Denna studie är avgränsad till att enbart fokusera på Helsingborgs kommun. Inriktningen mot 
Helsingborgs kommun baseras på att kommunen och dess invånare befinner sig i ett utsatt 
geografiskt läge när det kommer till exponering av olika klimatrelaterade risker (Helsingborg 
2011). Jag har därmed valt Helsingborgs kommun med utgångspunkt i ovanstående eftersom 
omständigheterna passar väl ihop med studiens syfte. Vidare har studien en ytterligare 
avgränsning eftersom jag ämnar genomföra intervjuer med människor som är bosatta i 
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anslutning till havet. Detta val grundar sig främst i att stigande havsnivåer pekas ut som en av 
de främsta konsekvenserna som ett varmare klimat ger upphov till, vilket sannolikt kommer 
drabba människor som bor i kustnära områden (IPCC 2013). Detta innebär att studien 
exkluderar de invånare som inte bor i anslutning till havet inom Helsingborgs kommun.  
Slutligen är det även svårt att säkert veta om det finns en direkt koppling mellan att risker 
inträffar på grund av klimatförändringarna. I enlighet med studiens bakgrund finns det 
emellertid indikationer som tyder på att jordens medeltemperatur har stigit och kommer att 
fortsätta stiga med ett antal grader, vilket enligt klimatforskarna sannolikt kommer ge upphov 
till förändringar i Sveriges klimat vad gäller bland annat ökad nederbörd, stormar samt 
översvämningar (MSB 2012).  

1.4 Centrala begrepp 
 
Naturolyckor  
Eftersom studien bland annat syftar till att undersöka risker i samband med 
klimatförändringarna kommer begreppet naturolyckor att användas eftersom det är den typen 
av olyckor som eventuellt kan komma att inträffa om en klimatrelaterad risk realiseras. 
Studien kommer att baseras på FN:s definition av naturolyckor enligt följande: ”Natural 
process or phenomenon that may cause loss of life, injury or other health impacts, property 
damage, loss of livelihoods and services, social and economic disruption, or environmental 
damage” (UN/ISDR 2015-02-17).  
 
Risk 
Begreppet risk kan definieras på olika sätt och därmed variera med avseende på vilket 
perspektiv som definitionen utgår ifrån. Definitionen av risk kan ur ett naturvetenskapligt 
perspektiv avse sannolikheten för att en aktivitet inträffar samt de konsekvenser aktiviteten ge 
upphov till. Vad som definieras som en risk utgörs därmed av hårda värden och är något som 
går att beräkna (Van Brunschot & Kennedy 2008; Olofsson & Öhman 2009).  

Vidare kan definitionen av risk även betraktas ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv inom 
vilket risk ses som socialt skapad samt kontextbunden. Detta innebär att synen på vad som 
uppfattas som en risk är konstruerat av individer i interaktionen med andra individer inom ett 
visst socialt sammanhang. Det sociala sammanhanget och därmed uppfattningen om risk kan 
vidare se olika ut beroende på vilken grupp, samhälle eller kultur som individerna befinner sig 
i. Till skillnad från det naturvetenskapliga perspektivet existerar risken inte oberoende av 
individerna utan ses som skapad genom en delad förståelse om vad som uppfattas som risk. 
Eftersom risker definieras och uppfattas på olika sätt finns det därmed ingen definition av risk 
som är mer korrekt än någon annan (Douglas & Wildavsky 1982).  

Inom denna studie har jag mot bakgrund av mitt valda ämne valt att positionera mig åt det 
socialkonstruktivistiska perspektivet. För att vidare definiera risk har jag valt att inspireras av 
Ortwin Renns definition av risk vilken ligger i linje med socialkonstruktivismen. Renn menar 
att det är individen och samhället som ligger till grund för vad som definieras som risk. 
Vidare anser Renn även att risker bör betraktas som konsekvenser vilka är skapade genom 
mänskliga handlingar (Renn 1998).  
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Riskförståelse  
Studien kommer även att behandla begreppet riskförståelse. Eftersom riskförståelse är ett 
relativt nytt begrepp som används för att beskriva sambanden mellan individ och risk väljer 
jag att presentera Erika Walls och Anna Olofssons definition av riskförståelse enligt följande: 
”the way people materialize meanings of risk within a social context” (Wall & Olofsson 
2008:2). 
 

1.5 Studiens disposition  
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2. Teoretisk referensram 
 
Följande kapitel redogör för de teoretiska perspektiv vilka ämnar bidra till ökad förståelse 
om studiens valda ämne i samband med analysen av det empiriska materialet. Den teoretiska 
referensramen är uppdelad i tre delar: riskperception, riskförståelse samt risksamhället. 
Studien har en induktiv ansats, vilket innebär att teorierna är valda utefter studiens empiri. 	  

2.1 Riskperception 
 
Eftersom studien är inriktad på att studera hur individer uppfattar risk finner jag det relevant 
att redogöra för faktorer som kan påverka en individs syn på risker. Riskperception har sina 
rötter inom psykologisk forskning och har som utgångspunkt att på individnivå studera hur 
mentala processer påverkar individens riskbedömningar (Olofsson 2009). Slovic (2000) 
beskriver att riskperception kan ses som intuitiva riskbedömningar vilka individen använder 
för att tolka samt hantera risker och hot. Begreppet används således för att beskriva vad 
individer uppfattar som risker samt vilka faktorer som ligger till grund för denna uppfattning. 
Riskperception handlar emellertid inte enbart om individens syn beträffande risker på 
individnivå, utan kan även influeras av familj, vänner och bekanta. Enligt Slovic kan 
förståelsen om individens riskperception syfta till att exempelvis skapa en bild över 
allmänhetens uppfattning om risk och därigenom förbättra kommunikationen gällande 
riskinformation mellan allmänhet, experter samt beslutsfattare (Slovic 2000).  

Slovic (2000) har kommit fram till individers bedömning och hantering av risker påverkas av 
riskkällan, det vill säga hur riskerna uppkommer, riskernas karaktär samt hur individen 
upplever kunna skydda sig mot riskerna. Faktorer inom riskkällan som visat sig inverka på 
individens riskperception är om riskerna upplevs som kända/okända, frivilliga/ofrivilliga, 
kontrollerbara/icke kontrollerbara, samt katastrofala. Ytterligare faktorer som kan påverka 
riskperceptionen är om individen upplever att risken medför nytta eller förlust samt i vilken 
mån individerna uppskattar risken för sig själv i relation till andra (Slovic 2000).  

Vad gäller kända/okända risker tenderar individer att uppfatta nya risker som okända och 
diffusa vilka därmed upplevs som större och allvarligare än de risker som uppfattas som 
gamla och relativt kända. Enligt Slovic påverkar även graden av frivillighet riskperceptionen 
på grund av att individer tenderar att uppleva frivilliga risker som mer acceptabla än 
ofrivilliga. En ytterligare faktor som kan påverka är till vilken grad individen upplever sig ha 
kontroll över en viss risk. Risker upplevs som farligare och allvarligare i situationer där risken 
ligger bortom individens känsla av personlig kontroll. Om risken däremot upplevs som 
kontrollerbar är risken lättare att tolerera, något som Slovic även relaterar till frivilliga risker 
eftersom känslan av kontroll kan generera ett frivilligt risktagande. Vidare upplevs risker som 
har en hög katastrofpotential som mycket allvarliga av individen. Kärnkraftsolyckor där 
antalet dödsfall är många är ett exempel på en risk som upplevs som katastrofal och 
oacceptabel trots att sannolikheten för att denna inträffar är liten (Slovic 2000). Risker som 
innefattar nytta och vinning för individen anses generellt vara mer tolererbara än risker som 
medför förlust. Individen har även en förmåga att värdera risker olika mellan sig själv i 
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relation till andra. Risker för andra individer bedöms vanligen som högre än den personliga 
risken (Sjöberg, Moen & Rundmo 2004).  

2.1.1 Skillnader mellan experters och allmänhetens riskperception 
 
Det finns skillnader mellan experters samt allmänhetens riskperception med avseende på 
värdering och uppfattning av risker. Experter tenderar att värdera risker utifrån kvantifierbara 
och tekniska faktorer så som sannolikhet och konsekvens. Slovic (2000) har genom forskning 
kommit fram till att experter tenderar att beräkna risker utifrån sannolikheten att risken 
inträffar samt antalet dödsfall som risken ger upphov till. Lennart Sjöberg (1998) har vidare 
identifierat ett antal faktorer som kan påverka experters riskperception. Sjöberg menar bland 
annat att experter anses göra mer realistiska bedömningar av riskerna eftersom de tenderar att, 
till skillnad från allmänheten, inneha mer information om sannolikheten för att risken ska 
inträffa. En ytterligare påverkansfaktor är att experter tenderar att uppleva en känsla av 
kontroll över risker vilket enligt Sjöberg (1998) kan förklaras utifrån att experter ofta är 
involverade i hanteringen av riskerna.  

Allmänheten tenderar å andra sidan att värdera risker utifrån kvalitativa faktorer som är mer 
inriktade på konsekvenser snarare än sannolikheten. Kvalitativa faktorer kan likt ovanstående 
röra sig om riskens karaktär beträffande om den till exempel är okänd, kontrollerbar eller 
frivillig. Risker som medför stora negativa konsekvenser uppfattas av allmänheten som 
mycket allvarliga trots att sannolikheten för att de inträffar är liten (Slovic 2000).  

2.2 Riskförståelse 
 
Eftersom studiens syfte till stor del handlar om att undersöka individers förhållningssätt till 
risker väljer jag att redogöra för Erika Walls begrepp om riskförståelse (Wall 2010). Wall har 
i framtagandet av begreppet bland annat inspirerats av Karl Weicks teori om 
meningsskapande samt Gabriele Pollinis teori gällande platsaknytning (Weick 2005; Pollini 
1995). Centralt inom begreppet riskförståelse är att individer formar sin förståelse kring risker 
i relation till de sociala och kulturella kontexter som denne befinner sig i. Till skillnad från 
riskperception, vilken främst är inriktad på de mentala faktorer som påverkar riskuppfattning 
(Slovic 2000), är riskförståelse mer socialkonstruktivistisk där fokus ligger på hur individen 
skapar förståelse om risk i social interaktion till andra individer. Wall menar att de normer 
och värderingar som omger individen i olika sociala sammanhang har en avgörande effekt på 
hur individen förstår sin omgivning och i sin tur förhållandet till risker. Förståelsen som finns 
angående omvärlden påverkar enligt Wall även individen till att agera därefter. Riskförståelse 
är vidare uppbyggt kring Karl Weicks teori om ”individens meningsstruktur” (Wall 2010; 
Weick 1995) vilken tar sin utgångspunkt i individens förståelse om sin omvärld. Individen 
kan använda sig av en meningsstruktur i samband med att skapa förståelse om ett visst 
fenomen i individens vardagsliv. Själva meningsstrukturen fungerar därmed som en 
referenspunkt till vilken individen kan relatera och skapa förståelse om fenomen som denne 
stöter på genom livet. Genom meningsstrukturen kan individen därmed bedöma, värdera och 
agera gentemot olika fenomen (Wall 2010).  
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En individs meningsstruktur kan formas utifrån flera olika faktorer. I sin forskning har Wall 
emellertid valt att beskriva fyra beståndsdelar som kan ligga till grund för en individs 
meningsstruktur: egna erfarenheter, individuell och kollektivistisk värdering, social position 
samt platsaknytning.  
 
Egna erfarenheter  
Egna erfarenheter i samband med meningsskapande innebär att individen, genom tidigare 
upplevelser och erfarenheter, skapar referensmodeller. Dessa modeller baseras på olika 
fenomen som individen stött på och hanterat tidigare i livet. Med hjälp av sina 
referensmodeller kan individen skapa mening när denne ställs inför liknande eller nya 
situationer eller fenomen i framtiden. Egna erfarenheter som grund till meningsskapande kan 
ta sig utryck i att individer som varit med om en händelse som gjort starkt intryck på dem 
tenderar att tro att samma händelse kommer att ske om en liknande situation uppstår (Wall 
2010; Douglas & Wildavsky 1982).  
 
Individuell och kollektivistisk värdering 
En ytterligare faktor för meningsskapande är individuell och kollektivistisk värdering, vilket 
handlar om att normer och värderingar som omger individen i dennes sociala sammanhang 
påverkar riskförståelsen. Kopplingen mellan samhällets normer samt värderingar och 
individen kan vidare vara olika beroende på om denne befinner sig i ett individuellt eller 
kollektivistiskt sammanhang. Därmed kan en individs riskförståelse förklaras utifrån vilken 
betydelse ett visst samhälle ger åt existerande normer och värderingar (Wall 2010).  
 
Social position 
Vilken social position en individ har i samhället är också kopplat till skapandet av 
meningsstrukturer. Med social position menas att individen antar en position i samhället 
genom sin identitet, socialiseringsprocesser till andra människor samt genom politiska 
ställningstaganden. Wall menar att sociala positioner medför att individen ställs inför 
specifika normer och synsätt kopplat till dennes position, vilket i sin tur påverkar individens 
beteende samt riskförståelse (Wall 2010).  
 
Platsaknytning 
Den sista delen för en individs meningsskapande handlar om riskförståelse i relation till 
platsanknytning. Vilken plats individen geografiskt befinner sig på har visat sig vara 
betydande för individens riskförståelse. Wall menar att risker kan vara kopplade till lokala 
platser, om än i olika utsträckning på grund av platsens karaktär samt klimat. 
Platsanknytningens inverkan på meningsskapandet beror på att individens normer och 
värderingar är bundna till den specifika platsen. Hur individen förstår risk kan därmed vara 
knutet till en lokal plats inom vilken individen till exempel är bosatt eller har växt upp. För att 
ytterligare förklara individers riskförståelse i relation till specifika platser har Wall valt att 
tillämpa teorin om platsaknytning framtagen av sociologen Gabriele Pollini (2005), vilken 
består av fyra olika perspektiv. Det första perspektivet handlar om yttre förhållanden vilket 
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avser individens förhållande till den fysiska omgivning denne befinner sig på. Det andra 
perspektivet heter ömsesidigt beroende och handlar om att individen genom interaktion till 
omgivningen skapar ett ömsesidigt beroende till andra människor. Det tredje perspektivet är 
social tillhörighet och handlar om hur stark vi-känsla individen känner tillsammans med 
andra människor i olika sociala sammanhang. Inom det sista perspektivet tas värdegemenskap 
upp vilket handlar om att människor från olika delar av samma stad kan ha samma kulturella 
åsikter (Pollini 2005; Wall 2010).   

2.3 Risksamhället 
 
Vad som betraktas som bakomliggande faktorer för uppkomsten av risker har varierat 
historiskt sett. På medeltiden var risk ofta kopplat till naturens krafter i samband med stormar 
eller översvämningar. I takt med industrialiseringen under 1800 talet antog riskbegreppet en 
annan form och kom att handla om moderniseringsrisker där det istället för naturen är 
individen och samhället som tillskrivs ansvariga för riskernas uppkomst (Lupton 1999). 
Ulrich Beck (1986/1992) har i boken ”Risksamhället” beskrivit hur det moderna samhället 
rört sig allt längre bort från det klassiska industrisamhället och därmed antagit en ny form 
som Beck väljer att benämna som risksamhället. Skillnaden mellan dessa två samhällsformer 
är att samhället tidigare var knutet till industrisamhället medan vår tids moderna samt 
högteknologiska samhälle är mer knutet till risksamhället. Dock anser Beck att mänskligheten 
idag står mellan att befinna sig i risksamhället men att ändå ha en fot kvar i industrialismen 
eftersom den moderna världen utgörs av delar från de båda.  

Många av de risker som idag finns i samhället kan enligt Beck tillskrivas industrisamhället 
(Beck 1986/1992). De grundläggande aspekterna för vår tids risksamhälle innebär bland annat 
att det genom nya tekniska innovationer skapas nya risker som slår tillbaka mot samhället. 
Beck menar att det rör sig om ”moderniseringsrisker” (Beck 1986) vilka ökar i takt med det 
moderna industrisamhällets framgång och vidareutveckling. Dessa nya risker har även en 
annorlunda egenskap jämfört med tidigare risker i den bemärkelsen att platsen där risken 
uppstod inte nödvändigtvis behöver vara knuten till de som drabbas av riskernas 
konsekvenser (som exempelvis luftföroreningar). ���Vidare anser Beck att risksamhället är lika 
för alla klasser och samhällsskikt runt om i världen, eftersom alla kan drabbas av riskerna. De 
risker som skapas genom moderniseringen är gränslösa och kommer förr eller senare slå 
tillbaka mot de som skapade dem genom den så kallade bumerangeffekten. Vidare menar 
Beck att samhället och naturen var avskilda i det traditionella industrisamhället. I dagens mer 
radikala industrisamhälle är däremot naturen och samhället sammanlänkade på ett nära håll 
vilket medför att förändringar i samhället kan på ett direkt sätt kan påverka den naturliga 
miljön samt att dessa förändringar i naturen i slutändan också påverkar samhället. Beck ansåg 
därmed att samhället påverkar naturen och att naturen i sin tur påverkar samhället (Beck 
1986/1992). ���  

Risker i det moderna samhället kan enligt Beck även betraktas som osynliga i den mån att de 
drabbade inte kan uppfatta riskerna med sina sinnen. Det kan handla om risker som antingen 
undkommer individens uppfattningsförmåga eller om riskerna ligger långt fram i tiden, vilka 
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inte kommer att realiseras under individens livstid (Beck 1986/1992). I samband med 
riskernas osynliga karaktär anser Beck att individen står i en slags beroendeställning till 
vetenskaplig kunskap om risker från till exempel experters uttalanden. Det är i första hand 
genom kunskap om riskerna som de osynliga riskerna blir synliga och därmed uppfattas som 
risker.  

Inom teorin om risksamhället redogör Beck även för individens frigörelse från det tidigare 
kulturella levnadssättet, vilket sker genom olika individualiseringsprocesser. Individen har i 
samband med moderniseringen frigjort sig från de sociala villkor som fanns kopplat till klass, 
familj och könsroller, till förmån för att själv bestämma och ansvara över sitt liv och sin 
framtid. Individualiseringsprocesserna bidrar enligt Beck emellertid inte till ökad 
individualism där individen kan göra friare val. Istället medför individualismen en situation 
där den fria individen står i centrum för sitt eget liv och att samhället genom institutioner 
ständigt kräver att individen måste ta beslut och sedermera ansvara för dess konsekvenser. I 
risksamhället tvingas individen ta egna beslut och planera sitt framtida liv, dock står individen 
som ensam ansvarig för om besluten misslyckas eller inte. Enligt Beck lever vi i ett samhälle 
där normen är att individen tar egna beslut, även om individen saknar kunskap om vilket val 
som är mest fördelaktigt (Beck 1986/1992).  

3. Tidigare forskning  
 
I följande avsnitt redogörs det för tidigare forskning vilka avser beskriva en del av det 
aktuella kunskapsläget om individers uppfattning av risker, åtgärder samt ansvar i samband 
med klimatförändringarna. Avsnittet börjar med en redogörelse av de ansvarsförhållanden 
som kommuner samt enskilda individer i Sverige har i samband med olyckor enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO). Detta efterföljs av individers uppfattning om risker i relation till 
klimatförändringarna. Vidare redogörs det för tidigare erfarenheters inverkan på 
riskuppfattning och åtgärder samt för forskningsområdet kring riskkommunikation och 
ansvar. Forskningsområdet inom ämnet uppfattas i Sverige vara smalt, varav vissa artiklar är 
utförda i andra länder. 

3.1 Vad säger lagen? 
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) har kommuner enbart ansvar vad gäller 
förebyggande åtgärder för bränder. När det kommer till andra olyckor har kommunen inget 
ansvar gällande förebyggande åtgärder. Kommuner har endast ett ansvar när det kommer till 
att främja samarbetet för att brister i säkerheten vid verksamheter eller anläggningar 
minimeras. Kommuner kan vid bränder överta fastighetsägarens ansvar, något som inte görs 
vid andra typer av olyckor. Vad kommuner ska göra är att genom information och rådgivning 
underlätta för att den enskilde individen själv kan uppfylla sina skyldigheter vid olyckor. 
Ansvaret för att skydda egendomen ligger främst på den enskilde egendomsinnehavaren. 
Därmed bör egendomens ägare ha ett intresse av att vidta förebyggande åtgärder samt ha en 
möjlighet att finanserna dessa åtgärder (Andersson 2009).  
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Vidare ansvarar kommunen vid naturolyckor för räddningstjänsten som finns inom 
kommunen. Kommunen har en skyldighet att vidta åtgärder för räddningsinsatser vid olyckor 
och överhängande fara för olyckor för att förhindra och begränsa skador på människor, 
egendom och miljö (Andersson 2009). Olyckor avser en plötsligt inträffad händelse och 
innefattar bland annat bränder, skred, ras och översvämningar. Vidare har kommunen även ett 
ansvar vid extraordinära händelser som kan medföra allvarliga störningar för viktiga 
samhällsfunktioner. Extraordinära händelser avser i likhet med olyckor bland annat 
översvämningar, skogsbränder, värmeböljor, stormar, ras och skred. Kommunen har vidare ett 
ansvar att analysera vilka extraordinära händelser som kan äga rum inom kommunen och 
sedan sammanställa detta i en risk och sårbarhetsanalys. Kommunen är därmed den 
myndighet som i första hand ansvarar för invånarna vid en olycka eller extraordinär händelse. 
Vad gäller de boende i kommunen är det den enskilde egendomsinnehavaren som är ansvarig 
för sin egendom. Men om den enskilde inte på egen hand kan skydda sin egendom och om det 
finns belägg för en räddningsinsats enligt definitionerna ovan kan den enskilde vända sig till 
kommunen för hjälp. I de fall av naturolyckor som inte faller inom ramen för en 
räddningsinsats kan inte den enskilde få hjälp av kommunen utan måste då använda sig av det 
privata försäkringsskyddet. Detta gäller bland annat för skador orsakade av erosion samt 
översvämningar till följd av havsnivåhöjningar, vilket inte faller inom ramen för en plötslig 
händelse (Andersson 2009).  

3.2 Uppfattning om klimatförändringar 
	  
På uppdrag av Naturvårdsverket genomfördes år 2012 en enkätstudie med syfte att undersöka 
hur allmänheten i Sverige upplever negativa effekter med klimatförändringarna samt deras 
inställning till riskreducerande åtgärder (Petterson-Strömbäck, Meister, Mossberg Sonnek 
2012). Inledande resultat ifrån studien visade att 95 procent av de tillfrågade ansåg att 
klimatförändringarna kommer att påverka Sveriges befolkning. Detta resultat är i linje med en 
enkätstudie som genomfördes av Naturvårdverket (2008) inom vilken 97 procent ansåg att de 
kände till klimatförändringarna samt att 80 procent menade att Sverige absolut kommer att 
påverkas av klimatförändringarna. Det framkom även skillnader beträffande kön där kvinnor i 
större utsträckning än män uppfattade att dem själva samt deras familj kommer att påverkas 
av klimatförändringarna. De risker som individerna ansåg sig vara mest troliga att bli 
påverkade av i samband med klimatförändringarna var kraftiga skyfall (80 procent), 
intensivare värmeböljor (56 procent) samt långvarig torka (49 procent). Klimatrisker i 
samband med att personligen påverkas av översvämningar uppfattades enligt individerna som 
minst trolig (33 procent) vilket enligt forskarna ansåg bero på att många av de tillfrågade inte 
bodde kustnära och därmed inte exponerats för den typen av risker. Vidare kom forskarna i 
likhet med ovanstående resultat fram till att individerna upplevde kraftiga skyfall som den 
främsta orsaken till att naturen samt personlig egendom skulle påverkas negativt. Betydligt 
färre ansåg att höjda havsnivåer var en bakomliggande orsak till att egendom eller natur skulle 
påverkas. Vad gäller åtgärder för att minska effekterna av klimatförändringarna framkom 
både kognitiva förhållningssätt i form av att vara bättre informerad samt aktiva 
förhållningssätt gällande att påverka politiker samt dränera huset (Petterson-Strömbäck, 
Meister, Mossberg Sonnek 2012).  
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3.3 Erfarenhet och åtgärder 
	  
I en studie utförd i Storbritannien har forskaren Lorraine Whitmarsh (2008) undersökt om 
individer som har erfarenheter av översvämningar var mer oroade över klimatförändringarna 
än individer som inte hade liknande erfarenheter. Resultaten visade att individer som har 
erfarenhet av översvämningar hade ett större intresse av att på egen hand söka efter samt ta 
del av information gällande klimatförändringarna. Vidare framkom det även att de drabbade 
individerna upplevde att översvämningar ökar i frekvens eftersom det är något som sker allt 
oftare. En ytterligare skillnad som uppkom var att drabbade individer hade en personlig 
upplevelse av att klimatförändringarna bör tas på allvar. Översvämningsdrabbade individer 
ansåg vidare att det fanns synliga lokala orsaker för att översvämningar uppstår. Bland annat 
upplevde de att ombyggnationer av vägar och andra ytor, minskad förmåga att leda bort 
vatten, avlägsnandet av buskar samt byggnationer i översvämningsområden har bidragit till 
översvämningar sker mer frekvent. Resultatet visade även att drabbade individer tenderade att 
uppleva översvämningar som ett problem som behöver direkta åtgärder. När åtgärderna väl 
var implementerade ansåg de att riskerna att drabbas av översvämningar hade minskat 
(Whitmarsh 2008).  

I en nyligen publicerad studie belyser forskaren Sander van der Linden (2014) individers 
relation till risker i samband med extrema väderhändelser med avseende på personliga 
erfarenheter. Studiens resultat visar att personliga erfarenheter av extrema väderhändelser 
påverkar hur individen utvecklar sin riskuppfattning vilken i ett senare led kan bidra till att 
individen skapar negativa känslor om klimatförändringarna. Forskaren kom även fram till att 
individer uppfattar, tolkar samt bedömer risker utifrån personlig betydelse och relevans (van 
der Linden 2014). En annan studie inom ämnet har genom att sammanställa fyra studier 
undersökt om individer upplever att de har personliga erfarenheter av klimatförändringarna 
och om dessa erfarenheter kan ha påverkat individens riskuppfattning (Akerlof, Maibach, 
Fitzgerald, Cedeno, Neuman, 2013). Författarna av studien beskriver att personliga 
erfarenheter av klimatförändringarna kan bidra till att individer utvecklar sin riskuppfattning 
om klimatförändringarna. Detta ansågs bero på dels direkta erfarenheter av klimatet, 
erfarenheter från medierapportering samt genom erfarenheter av sociala interaktioner 
(Akerlof, Maibach, Fitzgerald, Cedeno, Neuman, 2013).  

I en tysk studie var syftet att försöka förutse hur individers beredskap i samband med 
översvämningar kunde förklaras utifrån tidigare erfarenheter, tillit till myndigheternas skydd 
vis översvämning samt deras riskperception gällande översvämningar (Terpstra 2011). 
Resultaten från studien visade framförallt att individer som hade hög tillit till myndigheters 
beredskap och åtgärder inte själva valde att vidta åtgärder i samma utsträckning som individer 
utan tillit gjorde. Vidare medförde en hög tillit även att individerna inte var oroliga över att 
drabbas av en översvämning, vilket också medförde att dessa hade en sämre beredskap och 
riskerade därmed att drabbas hårdare när översvämningar väl sker. Resultaten indikerar också 
att individer vilka genom tidigare erfarenheter format negativa känslor gentemot 
översvämningar inte vidtar åtgärder inför framtiden på grund av att negativa känslor gjorde att 
individerna kände rädsla samt maktlöshet. Vissa individer uppvisade även positiva 
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erfarenheter trots att de blivit drabbade av översvämningar eftersom dessa upplevt en känsla 
av solidaritet eftersom de delat händelserna med sina grannar.  

3.4 Riskkommunikation samt ansvar i samband med 
översvämningar 
	  
I en studie (Newton & Weichselgartner 2013) vars syfte var att undersöka hur naturkatastrofer 
påverkar samhället samt viktiga faktorer för att anpassa individer till dessa framgår det att det 
krävs ett starkt skydd mot klimatrelaterade risker. Detta skydd handlar bland annat om att 
utveckla mer avancerade väderprognoser som i ett tidigt skede har kapacitet att frambringa 
lokal information om extrema väderhändelser och dess eventuella magnitud. Denna 
information skulle enligt studien på ett fördelaktigt sätt kunna skickas ut till individer inom 
lokalområdet via deras mobiltelefoner. Att helt förlita sig på att skicka ut information via 
mobiltelefoner kan emellertid även innebära en risk eftersom extrema väderhändelser kan slå 
ut eller störa viktiga samhällsfunktioner så som exempelvis mobiltelefonernas täckning. 
Vidare visar samma studies resultat att det är viktigt att öka allmänhetens delaktighet genom 
en effektiv riskkommunikation för att därmed öka dessas beredskap samt motståndskraft i 
händelse av en naturolycka. Förutom att förmedla information via mobiltelefoner är det även 
fördelaktigt om allmänheten har ständig tillgång till information via Internet om risker som 
kan drabba dem, kartor över riskområden samt vilka åtgärder de själva kan tillämpa för att 
skydda sig. Det bör även tydligt framgå vilka ansvarsområden olika aktörer har när det 
kommer till hanteringen av riskerna, för att på detta sätt undvika missförstånd hos 
allmänheten. Slutligen är det väsentligt att åtgärder samt information anpassas efter olika 
lokala områden eftersom riskbilden inte ser likadan ut överallt (Newton & Weichselgartner 
2013).  

I en annan studie (Koerth, Vafeidis, Hinkel, Sterr 2012) utförd bland invånare bosatta i 
kustnära områden i Danmark och Tyskland var syftet att undersöka vad som motiverar 
individer att vidta olika åtgärder i samband med översvämningar för att skydda sina bostäder. 
Resultaten visade att invånarna främst valde att använda åtgärder vilka var enkla att utföra 
samt var kostnadseffektiva, vilka även i de flesta fall är effektiva när det kommer till att 
minska konsekvenserna vid en översvämning ur ett kortsiktigt perspektiv. Dock menar 
forskarna att dyrare och långsiktiga åtgärder som exempelvis ombyggnation av bostaden för 
att undvika att vatten kommer in sällan valdes som åtgärder av invånarna. Mot bakgrund av 
detta är en slutsats i studien att riskkommunikation till invånare även bör belysa att dyrare 
åtgärder även är relevanta att införa i ett långsiktigt perspektiv. Resultatet från studien visar 
vidare att de åtgärder som individer väljer att använda i stor utsträckning härleds till deras 
tidigare erfarenheter. Mot bakgrund av detta anser forskarna att riskkommunikation ibland 
misslyckas eftersom att olika individers erfarenheter och bakgrunder inte inkluderas i 
utformningen av denna information.  

I en studie genomförd i Nederländerna har syftet varit att undersöka hur individer som bor i 
kustnära områden ser på sitt eget ansvar gällande åtgärder för att skydda sin privata egendom 
(Terpstra & Gutteling 2008). Studien utfördes med hjälp av enkäter till 658 hushåll i 
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kustområdet Friesland. Resultatet visade att de boende generellt inte uppfattade riskerna med 
översvämning som en personlig risk som kunde drabba dem. Vidare ansåg 73 procent av 
intervjupersonerna att det förebyggande arbetet för att skydda intervjupersonernas egendomar 
främst var myndigheternas ansvar och inte något som de själva skulle göra. Dock visade 
resultaten även att hälften av invånarna ändå ansåg att ansvaret låg både på dem och på 
myndigheterna, vilket i sin tur visar på att invånarna är öppna för att ta till sig information om 
hur de kan anpassa sig från myndigheterna. En slutsats som drogs inom studien var att det är 
viktigt att i framtiden öka allmänhetens riskperception för att på så sätt få dem att både förstå 
riskbilden samt motivera till ökad anpassning. En annan var att invånare som upplever att 
ansvaret främst ligger på dem själva utgör den grupp som är mest trolig att vidta egna åtgärder 
mot översvämningar.  
 
En annan studie med liknande syfte utförd i Australien kom fram till liknande resultat 
gällande att många individer litar på att myndigheterna ansvarar för anpassning och åtgärder 
gentemot översvämningar. Konsekvenserna av detta menar forskarna leder till bland annat 
sämre kommunikation och samarbete mellan myndigheter och invånare samt att invånare 
ställer orimliga krav på myndigheterna. En slutsats är att det är viktigt att myndigheterna 
tydligt visar för invånarna var olika ansvarsområden ligger, det vill säga, vilka aktörer som 
besitter vilka roller (Box, Thomalla, van den Honert 2013). Vidare har en annan studie belyst 
att en lösning på att få individer att själva ta mer ansvar gällande sin egen beredskap när det 
kommer till naturolyckor är att myndigheterna skapar en dialog tillsammans med individer 
inom vilken bägge sidor kan dela information samt där myndigheterna kan informera invånare 
om eventuella åtgärder, risker samt vem som har ansvar för vad (Lawrence, Quade, Becker 
2014).  

3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen samt 
tidigare forskning 
 
Teorierna om riskperception samt riskförståelse har belyst olika faktorer som kan inverka på 
en individs uppfattning samt förståelse om risker, vilket är en del av syftet inom denna studie. 
Även om dessa teorier kommer ifrån olika vetenskapliga bakgrunder kompletterar de 
varandra genom att de både tar upp psykologiska individuella faktorer för synen på risker 
samt samhälleliga sådana. Teorin om risksamhället ger ett samhälleligt perspektiv på hur 
individer i det individualistiska samhället både antas ta ett större ansvar när det kommer till 
risker, samt belyser relationen mellan experter och lekmän. Den tidigare forskningen har gett 
en god insyn i hur individer som drabbats av översvämningar ser på ansvarsfördelningen 
mellan dem och myndigheter. Vidare har den tidigare forskningen ökat förståelsen för varför 
riskkommunikation ibland går fel samt hur denna kan förbättras, hur erfarenheter kan påverka 
uppfattningen om risk samt vilka åtgärder som individer har visat sig tillämpa. Lagen om 
skydd mot olyckor belyser även de lagar som svenska kommuner och invånare bör följa i 
händelse av exempelvis en naturolycka. Kunskaperna inom den teoretiska referensramen samt 
den tidigare forskningen kommer användas för analys av studiens insamlade empiri.  
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Modellen nedan beskriver hur de olika teorierna genom sina olika förklaringsmodeller kan 
påverka en individs förhållande till, samt beteende gentemot, risker i sin omgivning. Teorin 
om risksamhället är till skillnad från de två ovanstående mer inriktad på att förklara att det 
genom samhällets utveckling har uppstått nya risker samt att samhället blivit mer 
individualistiskt, vilket även kan inverka på hur individer uppfattar samt agerar gentemot 
risker.   

 
Tabell 1 Relationen mellan riskperception, riskförståelse, risksamhället och individens riskuppfattning 
samt beteende 

4. Metodologi  
 
Inom detta kapitel redogörs för val av vetenskaplig metod, urval, skapandet av intervjuguide 
samt genomförande av intervjuer. Vidare presenteras vald metod för analys av insamlad data, 
etiska förhållningssätt samt studiens reliabilitet och validitet. 

4.1 Kvalitativ metod 
 
För att kunna svara upp mot syfte samt frågeställningar har jag valt att genomföra en 
kvalitativ undersökning med en induktiv forskningsansats. Kvalitativ forskning har som 
utgångspunkt att skapa förståelse av världen och dess verklighet. Vidare kan kvalitativ 
forskning även ses som individorienterad där fokus ligger på att studera ämnen som omger 
individen i dennes livssituation samt att försöka studera dessa ämnen ur individens eget 
perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009). Målet med kvalitativ forskning handlar emellertid inte 
om att finna absoluta sanningar om verkligheten utan syftar mer till att beskriva ett fenomen 
eller ämne (Creswell 2013). Valet av en induktiv ansats innebär att studiens insamlade empiri 
kommer att generera teorier till vilka forskningsresultaten sedan härleds. Detta innebär att 
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studien inte utgår från redan existerande teorier utan det är den insamlade empirin som ligger 
till grund för vilka teorier som används för att analysera materialet (May 1997). I linje med 
ovanstående har jag vidare valt att tillämpa kvalitativa intervjuer för insamlandet av relevant 
empiri. Den kvalitativa intervjuformen kännetecknas av ett samtal mellan forskaren och 
respondenten i vilken interaktionen bidrar till att kunskap uppstår (Kvale & Brinkmann 2009). 
Eftersom denna studie har som syfte att undersöka hur individer uppfattar risker, åtgärder 
samt ansvarsförhållanden i samband med klimatförändringarna anser jag att en kvalitativ 
metod likt beskriven ovan är lämplig.  

Vid insamlandet av empiri samt analys har jag valt att positionera mig åt det 
socialkonstruktivistiska hållet. En central del inom socialkonstruktivismen som 
vetenskapsteori handlar om att forskarens tolkningar av den insamlade empirin samt resultat 
kan medföra att studien blir riktad (Creswell 2013). Genom studiens gång är jag emellertid 
medveten om att min bakgrund samt tidigare erfarenheter kan ha inverkan på hur jag tolkar 
insamlad empiri samt resultat. I studien är jag även inspirerad av det fenomenologiska 
förhållningssättet vilket handlar om ”att förstå sociala fenomen utifrån aktörens egna 
perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta 
verkligheten är vad människor uppfattar att den är” (Kvale & Brinkmann 2009: 42).  

4.2 Urval  
 
För att välja ut lämpliga respondenter till studien har ett strategiskt urval använts med fokus 
på enskilda individer. Utifrån studiens syfte samt frågeställningar har två urvalskriterier 
utformats. Det första är ett geografiskt kriterium, vilket omfattar bostadsområden som ligger i 
anslutning till havet inom Helsingborgs kommun. Det andra är ett kriterium baserat på 
erfarenhet, vilket bygger på att tänkta respondenter ska ha erfarenheter av exempelvis 
översvämningar, stormar eller erosion (se bilaga 1), (May 1997). Den strategiska 
urvalsmetoden resulterade i ett urval bestående av tio personer som bor utmed havet i 
Helsingborgs kommun. Vidare i linje med studiens syfte och frågeställningar består urvalet av 
ytterligare en person som är ansvarig för Helsingborgs kommuns klimatanpassningsarbete. 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan deltagande respondenter vara få till antalet eftersom 
en fördjupad analys av den insamlade empirin kan ge ett bättre resultat. Är antalet 
respondenter för omfattande riskeras analysen bli ostrukturerad och inte lika detaljerad. I 
denna studie är jag medveten om att antalet respondenter inte kan representera en större 
befolkning, vilket emellertid inte ingår i mitt syfte eftersom studien har ett kvalitativt 
förhållningssätt.   
 
För att besvara studiens syfte samt frågeställningar genomfördes fem enskilda intervjuer samt 
tre parintervjuer. Samtliga parintervjuer bestod av två respondenter vilka hade en relation till 
varandra och som bodde i samma hushåll. Jag har varit mån om att få en så jämn 
könsfördelning som möjligt mellan respondenterna, vilket resulterat i fyra kvinnor och sex 
män. Medverkande respondenter presenteras i korthet i tabellen nedan. De fyra första 
respondenterna i tabellen deltog genom enskilda intervjuer. Resterande intervjuer 
genomfördes tillsammans med par som bodde i samma bostad vilka är i samma kolumn inom 
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tabellen. Jag väljer emellertid att betrakta respondenterna som ingick i parintervjuerna som 
enskilda individer eftersom deras uppfattningar ibland skiljdes åt. 
	  

 
 
 
Respondent 

 
 
 
Kön 

 
 
 
Ålder 

 
Antal år som 
boende i nuvarande 
kustnära bostad  

1 Kvinna 60 år 13 
2  Man 59 år 5 
3 Man 86 år 18 
4 Man 63 år 4 
5 
6 

Kvinna  
Man 

66 år 
64 år 

 
3 

7 
8 

Kvinna 
Man 

72 år 
73 år 

 
20 

9 
10 

Kvinna 
Man 

45 år 
59 år 

 
4,5 

Tabell 2 Presentation av respondenterna 

 
4.3 Tillvägagångssätt  

4.3.1 Utformning av intervjuguide  
 
Med avseende på att studien är individorienterad har jag valt att använda en semistrukturerad 
intervjuform. Utgångspunkten för semistrukturerade intervjuer handlar om att skapa förståelse 
gällande en individs uppfattning om ämnen i dennes omgivning. Vidare är intervjuformen 
uppbyggd kring specifika teman samt eventuella följdfrågor (Kvale & Brinkmann 2009). Mot 
bakgrund av studiens syfte och frågeställningar samt i linje med den semistrukturerade 
intervjuformen har relevanta teman urskilts för att skapa intervjufrågor vilka ligger till grund 
för utformningen av intervjuguiden. Intervjuguiden består därmed av övergripande teman 
vilka efterföljs av intervjufrågor som forskaren under intervjun kan följa. De teman och frågor 
som ingår i en semistrukturerad intervjuguide behöver vid intervjutillfället emellertid inte 
följas strikt, vilket innebär att jag som intervjuare inte är låst vid specifika frågor eller att 
frågorna behövs ställas i en bestämd ordning. Ett sådant förhållningssätt genererar ett öppnare 
intervjuklimat vilket ger respondenterna möjlighet att fritt resonera kring frågorna utan att 
vara styrda av ett slutet frågeformulär. Vid framtagandet av intervjufrågor har jag beaktat att 
en fråga både kan ha en dynamisk samt tematisk dimension. Den tematiska delen av en fråga 
syftar till att på bästa sätt frambringa relevant information samtidigt som den dynamiska avser 
att skapa ett positivt intervjuklimat i interaktionen mellan forskare och respondent (Kvale & 
Brinkmann 2009).  
 
För att om möjligt bidra till ett positivt intervjuklimat inleds intervjuguiden med ett par 
neutrala frågor i stil med ”hur länge har du/ni bott här?” och ”trivs du/ni med hur ni bor?” De 
efterföljande frågorna är följaktligen inriktade efter olika teman som samtliga syftar till att 
undersöka respondenternas uppfattning om risker, åtgärder samt ansvar i samband med ett 
förändrat klimat (se bilaga 3). I tillägg till mina ursprungliga frågor i intervjuguiden har jag 
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även använt sonderande frågor vilket innebär att jag ställt följdfrågor i stil med ”vill du 
berätta mer om detta” eller ”kan du utveckla hur du tänker” i de fall då jag ansåg att det fanns 
mer information att hämta (Kvale & Brinkmann 2009).  

4.3.2 Genomförande av semistrukturerade intervjuer  
 
Innan jag påbörjade intervjuerna med respondenterna valde jag att kontrollera intervjuguiden 
med avseende på intervjufrågor samt genomförande genom att utföra två pilotintervjuer. 
Pilotintervjuerna gjordes vid två tillfällen tillsammans med en kurskamrat som fick agera 
respondent. Genom pilotintervjuerna kunde jag ta reda på om intervjuguiden innehöll frågor 
som behövdes ändras eller tas bort samt om det fanns luckor i intervjumaterialet som 
behövdes fyllas med nya frågor. Pilotintervjuerna bidrog även till att jag fick träna på att ställa 
mina intervjufrågor, något som jag anser var givande inför intervjuerna.  
 
För att få kontakt med relevanta respondenter delades ett informationsbrev ut till bostadstäder 
som låg i kustnära områden i Helsingborg. Informationsbrevet innehöll information om vem 
jag är, studiens bakgrund och syfte, genomförande av intervjuer samt etiska åtaganden i form 
av anonymitet och informerat samtycke (Kvale & Brinkmann 2009). Vidare gavs en förfrågan 
om deltagande i studien samt kontaktinformation till mig, min handledare samt till en kvinnlig 
kurskamrat som under intervjuerna agerat intervjuassistent. Om de kontaktade personerna 
ville medverka som respondenter var det således upp till dem själva att ta kontakt med någon 
av kontaktpersonerna via telefon eller e-post. Det primära syftet med att ta hjälp av en 
intervjuassistent var att frambringa trygghet hos respondenterna. Med tanke på att 
intervjuerna ibland ägde rum hemma hos personer som var ensamma hade en känsla av 
otrygghet kunnat uppstå i samband med att släppa in en främmande person i bostaden. Vidare 
hade intervjuassistenten som uppgift att under intervjuerna ta anteckningar samt agera som ett 
komplement till mig som intervjuare genom att ställa eventuella följdfrågor.  
 
I samråd med respondenterna bestämdes tidpunkt och plats för genomförandet av intervjuer. 
Samtliga intervjuer genomfördes i respondenternas hem medan intervjun med sakkunnig från 
kommunen genomfördes på dennes arbetsplats. Intervjutillfällena inleddes med en kort 
beskrivning av studiens syfte samt att respondenterna gavs möjligheten att ställa frågor som 
berörde studien eller deras deltagande. I linje med studiens etiska åtaganden frågade jag 
respondenterna om samtalet fick spelas in på en diktafon samt att allt inspelat material skulle 
raderas efter utförd transkribering. Jag informerade även respondenterna om att deras 
deltagande var frivilligt och att de när som helst under och efter intervjun kunde avbryta sin 
medverkan (Kvale & Brinkmann 2009). Innan diktafonen stängdes av frågade jag 
respondenterna om de hade någon ytterligare information som det ville tillägga. Intervjuerna 
tog mellan 30-60 minuter att genomföra. För att inte låta tiden ha inverkan på min uppfattning 
av intervjuerna transkriberades det insamlade empiriska materialet löpande efter genomförda 
intervjuer. I det transkriberade materialet har harklingar, tveksamheter och skratt exkluderats 
eftersom det inte är relevant för studiens syfte.  
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4.4 Om analysprocessen 
 
Analysen av det insamlade empiriska materialet inleddes i samband med transkriberingarna 
av de inspelade intervjuerna. Under transkriberingarna framkom en första antydan till hur 
materialet skulle kunna analyseras genom att jag kortfattat skrev ned tänkbara kopplingar 
mellan respondenternas svar och teorier. Vidare har en induktiv tematisk analys tillämpats 
som analysmetod för insamlad och transkriberad empiri. Den tematiska analysen utgörs i 
huvudsak av att insamlad empiri delas upp i olika teman vilka representerar återkommande 
och centrala ämnen som framkommit ur intervjumaterialet (Hayes 2000). Det induktiva 
förhållningssättet inom analysdelen innebär att jag inte utgår från teori och tidigare forskning 
i samband med att jag analyserar det insamlade materialet.  
 
Bearbetningen av den insamlade empirin inleddes med att jag läste igenom alla intervjuer för 
att i ett första steg sortera ut empirins huvuddrag, vilka sedan sammanställdes i ett antal 
övergripande kategorier. I nästa steg urskilde jag den resterande informationen från 
intervjuerna som delades in med avseende på hur de relaterade till de övergripande 
kategorierna. Denna indelning innebar att återkommande information om liknande ämnen 
från intervjuerna hamnade i samma kategori. Ur varje övergripande kategori med dess 
sammanlagda information bildades därefter tre huvudteman vilka är: Riskuppfattning, 
Åtgärder och Ansvar. Under huvudtemana kunde sedan ett antal tillhörande underteman 
placeras ut vilka samtliga representerar respondenternas uppfattning om risker, åtgärder och 
ansvar i samband med klimatförändringarna. Dessa underteman är följande: Hotet från havet, 
Hindra havet och Sand men inga säckar (Hayes 2000; Friberg 2012).  
 
Den tematiska analysen avslutades med att citat från respondenterna valdes ut, vilka inom 
resultatdelen syftar till att förtydliga respondenternas uppfattningar om ämnet. Jag anser att 
den tematiska analysen fungerar väl för denna studie eftersom den genom teman 
sammanställer intervjumaterialet utifrån respondenternas uppfattningar och upplevelser.   

4.5 Validitet och reliabilitet 
 
Begreppet validitet handlar om en studies giltighet, vilket kan utgöra ett mått för hur studien 
och dess slutsatser förhåller sig till vad som betraktas som sanning. Validitet inom kvalitativa 
studier kan uppstå genom att forskaren undersöker det som denne avser att undersöka och 
ingenting annat (Creswell 2013). För att bidra till hög validitet med avseende att undersöka 
det som ska undersökas har jag varit noga med att utforma min intervjuguide samt mina 
intervjufrågor utifrån studiens syfte samt frågeställningar. Därmed uppstår en tydlig koppling 
mellan studiens syfte och vad som senare undersöks i samband med intervjuerna (Kvale & 
Brinkmann 2009). För att ytterligare skapa god validitet har jag beaktat att mina egna 
erfarenheter kan påverka hur jag tolkar respondenternas svar. Vid genomförandet av studien 
har jag därmed varit noga med att låta respondenternas perspektiv vara ledande i hur ämnet 
uppfattas, utan att lägga in personliga värderingar. Vid utformningen av intervjuguiden har 
jag även tillämpat pilotintervjuer vilket är en styrka med avseende på validitet. 
Pilotintervjuerna medförde att intervjuguiden genom återkoppling kunde rättas till det bättre. 
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Ett beslut med utgångspunkt i validitet har även gjorts med avseende på vad som tolkas som 
sanning. Eftersom studien utgår från att skapa förståelse om olika fenomen ur 
respondenternas perspektiv väljer jag att betrakta deras svar som sanningsenliga (Kvale & 
Brinkmann 2009).  
 
Vidare syftar begreppet reliabilitet till att skapa tillförlitlig forskning. En studie kan uppnå 
hög reliabilitet om dess resultat är upprepbart av oberoende forskare vid olika tidpunkter. Hur 
forskaren genomför intervjuer, analyserar insamlad empiri samt tolkar resultaten är samtliga 
centrala faktorer för en studies reliabilitet (May 1997; Creswell 2013). Vid genomförandet av 
intervjuer kan hög reliabilitet uppnås i samband med att samtalen i spelas in samt att 
anteckningar tas. En inspelad intervju medför att forskaren inför analysdelen kan återskapa 
samtalet i detalj samt att denne inte riskerar att gå miste om någon viktig information 
(Creswell 2013). Med syftet att bidra till studiens reliabilitet har samtliga intervjuer spelats in 
på en diktafon. I enlighet med att skapa reliabel forskning har jag vid genomförandet av 
intervjuerna även valt att använda ledande frågor för att försäkra mig om att jag har uppfattat 
respondenternas svar på (enligt dem) rätt sätt. En ledande fråga som jag använt är till exempel 
”du uppfattar alltså…?” (Kvale & Brinkmann 2009).  
 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att det finns olika åsikter gällande användandet av 
validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning. En del kvalitativa forskare anser att 
validitet och reliabilitet kan ha en hämmande effekt på forskningens kreativa aspekter. Detta 
uppkommer eftersom forskaren måste förhålla sig till validitetens och reliabilitetens givna 
ramar för att uppnå valid sanning samt tillförlitlighet vilket ger lite utrymme för kreativitet 
och egna idéer, vilket kan påverka hur studien genomförs. Vid genomförandet av denna studie 
har jag tagit hänsyn till validitet och reliabilitet eftersom jag är mån om bidra till studiens 
giltighet samt tillförlighet.  

4.6 Etik 
 
Vid genomförandet av denna studie har jag tagit hänsyn till en rad etiska förhållningssätt med 
avseende att skydda respondenterna för att på något sätt ta skada genom deras medverkan. I 
utformningen av mina etiska riktlinjer har jag valt att följa Vetenskapsrådets (2002) principer 
för god forskningsetik vid genomförandet av vetenskapliga studier. För att i studien praktiskt 
kunna tillämpa Vetenskapsrådets etiska principer har jag valt att använda mig av ett etiskt 
protokoll. Det etiska protokollet bestod av en sammanfattning av de etiska frågor samt 
problem som skulle kunna dyka upp under studiens gång och som jag hade behövt ta ställning 
till (Kvale & Brinkmann 2009). Mitt etiska protokoll innehöll följande etiska riktlinjer:  
 
Informationskravet: 
Via informationsbrevet informerades respondenterna om vem jag var, studiens syfte, vilka 
uppgifter de i egenskap av respondenter skulle få samt att de när som helst kunde avsluta sin 
medverkan. Vidare innan varje intervjutillfälle informerades respondenterna ännu en gång om 
studiens syfte. 
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Samtyckeskravet: 
För att få respondenternas samtycke till att medverka valde jag att skicka ut 
informationsbrevet tillsammans med en förfrågan om deltagande samt kontaktinformation till 
mig, min handledare samt intervjuassistent. Därmed var det upp till de tillfrågade 
respondenterna att ta kontakt med oss och meddela sitt intresse för att medverka i studien. 
Respondenterna informerades även om att de när som helst under studiens gång fick avbryta 
sin medverkan.  
 
Konfidentialietskravet:  
I informationsbrevet samt i samband med intervjuerna utlovades anonymitet till 
respondenterna. Detta innebar att personuppgifter eller annan information som skulle kunna 
kopplas till respondenternas identitet togs bort. Respondenternas namn är därmed fingerade. 
Jag var noga med att informera respondenterna om de anonyma aspekterna innan intervjuerna 
inleddes med syftet att låta respondenterna känna frihet i sina svar utan att bli avslöjade.  
 
Nyttjandekravet:  
Efter avslutade intervjuer informerade jag respondenterna om vilka som får tillgång till 
studien samt på vilket sätt studien kommer att publiceras. Jag erbjöd även att skicka den 
färdiga studien till respondenterna, vilket samtliga tackade ja till (Vetenskapsrådet 2002; 
Kvale & Brinkmann 2009).  
 
Forskarens roll 
Vid genomförandet av intervjuer är det enligt Kvale och Brinkmann (2009) viktigt att tänka 
på den ojämna maktfördelningen som uppstår mellan forskaren och respondenten. I samband 
med intervjuer delar respondenten ofta med sig av sina reflektioner om ett ämne vilka kan 
bestå av högst personliga uppfattningar samt åsikter, vilket gör att respondenten kan hamna i 
en utsatt position gentemot forskaren. Dessutom har det vid genomförandet av intervjuerna i 
denna studie även varit två intervjuare, något som kan påverka intervjuns ojämna 
maktsymmetri ytterligare. För att försöka bidra till en jämn maktbalans mellan forskare och 
respondenter vid genomförandet av intervjuerna har jag således försökt att tona ner den 
”granskande” attityden gentemot respondenten genom att ställa relativt öppna frågor. Vidare 
har jag även försäkrat mig om att respondenterna redan innan intervjuerna påbörjades hade 
förstått studiens fulla syfte. Jag valde även att redogöra för några exempel på vilka slags 
frågor som respondenterna hade att vänta sig under intervjuerna.  

4.7 Metoddiskussion  
 
Eftersom syftet med studien är att inriktat mot att undersöka hur individer uppfattar risker, 
åtgärder samt ansvar i samband med klimatförändringarna har det varit relevant att använda 
en metod som utifrån respondenterna genererat kunskap utifrån mer ingående resonemang. 
Den kvalitativa metoden har i denna studie därmed använts för att i samband med intervjuerna 
ge respondenterna ett större utrymme åt att fritt kunna dela med sig av sina erfarenheter samt 
uppfattningar om studiens valda ämne. Att i denna studie istället använda en kvantitativ 
metod och samla in empiri genom enkätundersökningar hade enligt min mening inte kunnat 
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generera tillräckligt med djupgående kunskap om respondenternas uppfattningar, något som 
hade varit nödvändigt för att uppfylla studiens syfte samt frågeställningar.  
 
En ytterligare aspekt som kan diskuteras med avseende på metod är att det valda ämnet är 
relativt brett, eftersom uppfattningarna om ämnet kan vara många beroende på de olika 
respondenternas syn på ämnet. Vid utformningen av intervjuguiden har därmed även 
intervjufrågorna generellt varit öppna till sin karaktär med syfte att som ovan nämnt ge 
respondenterna större frihet i sina svar. Att vid genomförandet av intervjuerna ge 
respondenterna möjlighet till ett förhållandevis fritt resonemang har enligt min mening 
medfört både fördelar samt nackdelar. Fördelarna som framträtt är att respondenternas fria 
resonemang kring risker, åtgärder och ansvar i samband med klimatförändringarna bidragit 
till nya och intressant perspektiv kring studiens ämnen. Det relativt öppna förhållningssättet 
vid genomförandet av intervjuerna har emellertid även bidragit till att respondenternas svar 
ibland avvikit ifrån vad vissa intervjufrågor skulle beröra, vilket gjort att jag fått information 
som inte varit betydelsefullt för att besvara studien syfte samt frågeställningar. Värt att nämna 
är även att jag genomfört både enskilda intervjuer samt fokusgruppsintervjuer bestående av 
par. Till skillnad från de enskilda intervjuerna där respondenterna hade mer möjlighet att 
utveckla sina svar kunde fokusgruppsintervjuerna bidra till att båda respondenterna inte alltid 
fick föra sin talan och kunde framföra sina tankar vid varje fråga. Detta hade sannolikt kunnat 
motverkas genom att enbart genomföra enskilda intervjuer.  
 
Vidare är det relevant att belysa det faktum att samtliga individer som studiens urval består av 
är boende i kustnära områden inom Helsingborgs kommun. Urvalet kan därmed anses omfatta 
individer som har en relativt likartad bakgrund med avseende på riskuppfattning och att 
studien därmed blir riktad mot en viss typ av risker. Det hade enligt mig varit intressant att 
utöka urvalet och även inkludera individer som inte bor kustnära inom kommunen för 
undersöka om uppfattningen om risker skulle skilja sig mellan dessa grupper.  
 
Vid samtliga intervjutillfällen medverkade även en ytterligare person i egenskap av 
intervjuassistent. Denna person hade som uppgift att föra anteckningar under intervjuerna och 
har således inte agerat som intervjuare. Att vi varit två som genomfört intervjuerna har enligt 
min mening varit fördelaktigt eftersom vissa av respondenterna som kontaktade mig angående 
delaktighet i studien medgav en viss osäkerhet angående att ensam genomföra intervjun med 
en främmande person i deras hem. När de sedan fick klart för sig att vi var två personer som 
skulle genomföra intervjuerna och att den andra personen dessutom var en kvinna kändes det 
enligt respondenterna tryggare. Att genomföra intervjuerna hemma hos respondenterna var 
vidare enligt mig positivt för min studie av två anledningar. Dels tror jag att hemmiljön kan 
bidra till att respondenterna känner sig bekväma under intervjutillfället, och för det andra 
skapar hemmiljön möjlighet att för mig som forskare komma närmre respondenterna och 
deras boendesituation.  
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5. Analys av resultaten 
 
I följande kapitel redogörs det för de resultat som framkommit ur det insamlade empiriska 
materialet. Vidare har empirin analyserats mot bakgrund av den teoretiska referensramen 
samt tidigare forskning med syftet att ge en fördjupad bild av och förståelse för invånarnas 
samt kommunens uppfattning om risker, ansvar och åtgärder i samband med naturolyckor. 
Kapitlet är indelat i tre huvudteman samt tillhörande underteman vilka har framkommit 
genom den tematiska analysen av det insamlade materialet. Huvudtematana är 
”Riskuppfattning”, ”Åtgärder” och ”Ansvar”. Varje tema avslutas med en sammanfattning 
av resultaten.  

5.1 Riskuppfattning  
 
Huvudtemat Riskuppfattning framkom ur det empiriska materialet eftersom respondenterna 
beskrev vilka risker de uppfattade att ett förändrat klimat kan ge upphov till.  

5.1.1 Hotet från havet 
Undertemat Hotet från havet framkom eftersom de risker som ofta nämndes av både de 
boende samt kommunen var kopplade till havet. Temat belyser även andra risker som är 
kopplade till klimatförändringarna, om än inte direkt relaterade till havet.  
 
Det framkom inledningsvis vissa skillnader mellan respondenternas uppfattningar om 
klimatförändringarna i allmänhet. Två av de boende respondenterna uppfattade bland annat 
klimatförändringarna som naturliga variationer av klimatet, vilka går i cykler med varmare 
och kallare perioder. De uppfattade därmed inte människan som en påverkansfaktor till att 
klimatet håller på att bli varmare. De andra respondenterna var emellertid av uppfattningen att 
pågående förändringar av klimatet till stor del beror på mänsklig aktivitet i form av utsläpp 
från kolkraftverk och bilar. En likhet som framkom mellan vissa av respondenterna gällande 
mänsklig aktivitet kopplat till klimatet var att de upplevde att klimatet hade förändrats över 
tid. De menade att klimatet blivit mycket blåsigare under senare år och att det sker allt fler 
stormar samt översvämningar av kraftigare karaktär. Uppfattningen om relationen mellan 
mänsklig påverkan samt förändring av klimatet är något som återfinns inom Becks 
(1986/1992) teori om risksamhället. Beck menar att samhället och naturen är sammanlänkade 
på så sätt att en förändring i samhället påverkar naturen och vice versa. Några av 
respondenterna uppfattade i likhet med teorin att samhället genom mänsklig påverkan medfört 
en förändring i naturen eftersom klimatet håller på att bli varmare och blåsigare, något som 
sedan kan påverka samhället i form av översvämningar. Flera av respondenterna lyfte även 
klimatproblematiken till ett globalt perspektiv eftersom de ansåg att isarna på Antarktis samt 
glaciärer smälter på grund av att temperaturen stiger. Respondent 4 menade även att det idag 
sker en större bevakning av negativa konsekvenser som klimatförändringarna medför runt om 
i världen vilket enligt respondenten gjort honom mer medveten om klimatförändringarna.  
 



	  
24 

På frågan om vilka risker som respondenterna ansåg att de personligen kan drabbas av i 
samband med klimatförändringarna framkom det att samtliga respondenter delade 
uppfattningen om att det var deras bostad i närhet till havet som utgjorde den främsta risken. 
Närheten till havet innebar för samtliga respondenter en ökad risk för att exponeras av stormar 
och översvämningar vilka kunde ge skador på egendom. Vissa respondenter utryckte även en 
oro inför att deras hus skulle undermineras och rasa på grund av erosion i samband med 
översvämningar. Att respondenterna uppfattade risker i relation till havet och i synnerhet 
översvämningar kan förklaras utifrån det som Wall (2010) väljer att benämna som 
platsanknytning. Wall menar att individers riskförståelse kan vara kopplade till lokala platser, 
på grund av platsens karaktär och klimat. Eftersom samtliga respondenter uppfattade risker av 
att bo i anslutning till havet är det tydligt att den geografiska platsen som respondenterna bor 
på bidragit till en förståelse gällande att uppfatta närheten till havet samt översvämningar som 
en risk (Wall 2010; Pollini 2005). Tidigare studier har även visat att individer som inte bodde 
havsnära tenderade att uppfatta översvämningar som den minst troliga risken att råka ut för i 
samband med klimatförändringarna (Petterson-Strömbäck, Meister, Mossberg Sonnek 2012). 
Denna studies resultat visar det motsatta eftersom respondenterna uppskattade 
översvämningar som den främsta risken, vilket är ett ytterligare bevis för att platsen som 
respondenterna bor på kan kopplas till deras riskuppfattning.  
 
Egna erfarenheter 
Samtliga respondenter hade vid ett eller flera tillfällen även varit med om kraftiga stormar 
samt översvämningar vilka orsakat skador på respondenternas privata egendomar. Skadorna 
varierade i olika omfattning mellan respondenterna. Vissa hade fått sina garageportar 
förstörda upprepade gånger i samband med de senaste översvämningarna. Vatten hade även 
trängt in i vissa respondenters garage, källare samt bostäder, vilket resulterat i att bilar och 
cyklar förstörts samt att omfattande sanering och renovering av bostäderna hade behövts 
göras. Trots att respondenterna inte ansåg sig ha drabbats fysiskt i samband med händelserna 
var det några respondenter som menade att fysisk påverkan mycket väl hade kunnat inträffa. 
När respondent 7 under en pågående storm samt översvämning skulle öppna sin garageport 
för att denna inte skulle bli förstörd av vågorna vattenfylldes hennes stövlar vilket gjorde att 
hon var nära på att ramla omkull. Om hon hade ramlat under de pågående omständigheterna 
uttryckte respondenten en oro inför att hon med stor sannolikhet hade kunnat drunkna. Några 
av de boende respondenterna var även medvetna om att översvämningarna skett i samband 
med speciella väderförhållanden i form av att vinden blåst i en viss riktning och att 
vindstyrkan varit hög. Respondenterna menade att det hade blåst minst lika mycket vid andra 
tillfällen men att vindriktningen varit en annan och att någon översvämning då inte hade 
inträffat. Vissa av respondenter ansåg därmed att om vinden är stark och blåser från ett 
speciellt håll så kunde de räkna med att det blir en översvämning:  
 

Blåser det från Kattegatt och det är full storm då kan vi räkna med att vattnet kommer kunna gå 
över och bilda översvämningar. Blåser det däremot från Danmark då har vi ju inte varit om att 
vattennivån har stigit (Respondent 1).  
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Enligt respondentens citat ovan är det tydligt att tidigare erfarenheter bidragit till att 
respondenten skapat en referensmodell för vindriktningar som hon använder för att bedöma 
risker i samband med framtida händelser. Egna erfarenheter som grund till riskförståelse kan 
även ta sig utryck på grund av att individer som varit med om en händelse som gjort starkt 
intryck på dem tenderar att tro att samma händelse kommer att ske om en liknande situation 
uppstår igen, något som går följaktligen att utläsa i citaten ovan eftersom respondenten räknar 
med att en översvämning kommer att inträffa om vinden blåser från en viss riktning (Wall 
2010; Douglas & Wildavsky 1982).  
 
Vidare beträffande erfarenheter av översvämningar framkom det att respondenterna 
uppfattade en skillnad i risken för översvämningar innan och efter att dessa händelser hade 
inträffat. Respondenterna uttryckte att de inte uppfattat översvämningar som en risk innan de 
hade inträffat. Men i samband med att respondenterna blivit drabbade av översvämningar 
skedde en förändring i respondenternas riskmedvetenhet eftersom de kom att betrakta 
översvämningar som en risk. Dessa aspekter är något som tydligt illustreras i följande två 
citat: 
 

Men jag kan ju säga att när vi flyttade hit så hade det här med översvämningar, det ingick liksom 
inte i, det fanns inte i tankevärlden att det skulle kunna bli för det här har aldrig förekommit 
tidigare innan 2011, att det har varit den här varianten med så högt vatten. Jag har ändå bott i 
Helsingborgs sedan jag föddes och det har aldrig varit i närheten (Respondent 2).  
 
Ja i och med att det har hänt så börjar man tänka mer och mer på det direkt. Innan tänkte jag så 
att det är ju fem år sedan som detta egentligen hände, då tänkte man att det är långt till nästa 
gång. Och innan så tänkte jag att muren skulle kunna stå emot men så plötslig så blev det liksom 
1,4 meter och då sköljdes allting bort och då började man tänka mer på hur farligt det kan bli 
(Respondent 10).  
 

Ovanstående resultat är i linje med tidigare forskning som visat på att det finns en nära 
koppling mellan en individs tidigare erfarenheter och riskuppfattning. Individer som har 
erfarenhet av extrema väderhändelser tenderar att utveckla negativa känslor om 
klimatförändringarna, vilka i sin tur bidrar till att individen utvecklar sin riskuppfattning med 
avseende på klimatrelaterade risker (Akerlof, Maibach, Fitzgerald, Cedeno, Neuman 2013; 
van der Linden 2014). Respondenternas erfarenheter av översvämningar kan därmed också 
antas ligga till grund till varför just närheten till havet upplevdes som en risk.  
 
Orsaker till översvämning 
Vilka orsaker som respondenterna uppfattade ligga bakom att översvämningar inträffat i 
Helsingborg varierade emellertid något. Vissa av respondenterna vidhöll att 
översvämningarna går att härleda till de förändringar i klimatet som skett under senare år i 
samband med att det skett flera kraftfulla stormar, samtidigt som andra ansåg att det 
händelserna skett under naturliga omständigheter utan att vara kopplat till 
klimatförändringarna. Några respondenter menade att det även fanns synliga lokala orsaker 
till att de hade drabbats av översvämningar med avseende på befintlig bebyggelse samt 
förändring av infrastruktur. Vad gäller befintlig bebyggelse ansåg en del respondenter till 
skillnad från andra att deras bostad låg i ett område som var alldeles för nära havet och som 



	  
26 

inte borde ha fått byggnadstillstånd i första hand, då risken för att bostadsområdet någon gång 
skulle drabbas av en översvämning enligt dessa respondenter var uppenbar. De menade även 
att husets fasad var konstruerad och byggd med ett felaktigt material vilket innebär att fasaden 
skulle ta stor skada vid en eventuell översvämning, något som framgår av följande citat: 
 

Men sedan blir man samtidigt lite förbannad rent ut sagt för man känner att varför är man så 
oansvarig så att man bygger på sådana här ställen om sådant här kan inträffa? Och jag menar, de 
här husen som ligger här bakom, de har väl stått här i drygt 100 år men dessa ligger ännu 
närmare havet och är dessutom sämre hus va, de pallar ju sämre (Respondent 5).  
 
Men lite korkat kan man tycka när man tittar på det i efterhand, speciellt att det liksom är så 
vattenkänsligt va för vi har ju inga bärande ytterväggar utan bara bärande mellanväggar, vilket 
gör att vi har putsade gipsskivor i ytterväggarna, och det är inte så jävla smart (Respondent 6).  

 
Respondent 5 ovan uppfattade därmed att orsaken till att de drabbats av en översvämning inte 
var översvämningen i sig utan att kommunen beviljat bygglov och byggt deras bostad på en 
felaktig och alltför riskfylld plats. Risken med översvämningar kan även utifrån respondent 
5:s citat betraktas som ofrivillig och därmed mindre acceptabel eftersom hon ansåg att de som 
byggde hennes hus borde ha haft koll på översvämningsrisken och att det därmed var säkert 
för henne att bo där (Slovic 2000).  
 
En ytterligare orsak som samtliga respondenter uppfattade som en bidragande faktor till att 
översvämningar inträffat är ombyggnationen av Strandvägen samt strandpromenaden i 
Helsingborg. Respondenterna var överens om att avrinningen blivit sämre efter 
ombyggnationerna. Havsvatten som sköljts upp på Strandvägen samt intilliggande områden i 
samband med stormar låg enligt respondenterna kvar och bildade översvämningar eftersom 
befintliga avrinningsbrunnar hade täppts igen med sand och tång. Innan ombyggnationen 
uppfattade respondenterna att avrinningen varit bättre och att översvämningar därmed inte 
hade kunnat uppstå. Liknande resultat har framkommit i en tidigare studie då individer som 
varit med om översvämningar ansåg att ombyggnationer av vägar samt andra ytor minskat 
vattnets avrinningsförmåga, vilket orsakat översvämningar (Whitmarsh 2008).  
 
Vidare i det empiriska materialet framkom det att närheten till havet även kunde innebära 
risker ur ett ekonomiskt perspektiv. Respondenterna 4 och 10 uttryckte en oro inför att deras 
bostäder skulle tappa i värde i samband med att klimatförändringarna ger upphov till fler 
risker i form av bland annat stormar samt översvämningar. Risken utgjordes enligt 
respondenterna av att bostäderna kan komma att betraktas ligga i ett riskområde, vilket kan 
medföra svårigheter att sälja bostaden till rätt pris i framtiden. En ytterligare risk som 
nämndes av en respondent i samband med klimatet i Helsingborgs kommun var oren luft. 
Respondent 3 menade att Danmarks kolkraftverk släppte ut farliga partiklar vilka sedan 
färdades med vinden mot Sverige och som sedan påverkade respondentens hälsa negativt. 
Denna risk är något som Beck (1986/1992) tar upp inom teorin om risksamhället vilken 
handlar om att platsen där risken skapas inte behöver vara kopplad till de som drabbas. 
Utsläppen i Danmark är därmed en risk som sprids utanför riskkällan och som kan påverka 
individer negativt på andra platser.  
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Boendets fördelar kontra nackdelar  
Trots att respondenterna upplevde att de bodde på en riskfylld plats samt att de blivit 
drabbade av översvämningar framkom det att samtliga respondenter upplevde en rad olika 
fördelar med sin boendesituation. Respondenterna menade att deras bostad i närhet till havet 
innebar fördelar eftersom de trivdes med att ha havsutsikt, nära till fina rekreationsområden 
längs med havet samt närhet till badplatser på sommaren. Enligt Slovic uppfattar individer 
risker som är förenade med nytta som mer tolerabla än risker som medför förlust. Eftersom 
respondenterna upplevde att deras boendesituation frambringade fler fördelar än nackdelar 
kan risken med att bo nära havet anses som tolerabel ur respondenternas perspektiv, vilket 
väger upp för nackdelarna som närheten till havet kan medföra vid exempelvis stormar och 
översvämningar. Respondent 10 uttryckte även att han trots riskerna med översvämningar inte 
var orolig för att bo nära havet eftersom han upplevde att han hade kontroll över vad han 
kunde göra om det skulle bli en översvämning. Om en individ upplever en känsla av att 
personligt kunna kontrollera risker så kan riskerna även uppfattas som mindre alvarlig (Slovic 
2000). Att respondenterna även valt att bosätta sig nära havet kan vidare även kopplas till det 
som Slovic (2000) beskriver som frivilliga risker. Individer som utsätter sig för frivilliga 
risker tenderar att uppfatta sådana risker som mer acceptabla än ofrivilliga risker. 
Respondenterna kan därmed anses ha frivilligt bosatt sig i kustnära områden vilket medfört att 
de accepterar riskerna som en sådan boendesituation kan medföra. Denna uppfattning om 
risker förenade med nytta samt frivillighet kan vidare illustreras i följande citat: 
 

Ja alltså jag tycker så här, att väljer man att bo på det här sättet då får man ta konsekvenserna. 
Annars får jag ju flytta då, för min del tycker jag det är viktigt med den här fina utsikten, att leva 
så här nära naturen och då får jag ta konsekvenserna utav det… (Respondent 1).  
 

Ovanstående citat belyser också det faktum att respondenterna till viss del är präglade av det 
individualistiska synsättet, där individen står som ensam ansvarig för sitt liv och de beslut 
som denne väljer att ta. Individen är ansvarig för beslutens konsekvenser oavsett om denne 
har kännedom om dessa eller inte (Beck 1986/1992).  

Under intervjuerna framkom det att vissa av respondenterna upplevde att andra hushåll i deras 
omgivning var mer utsatta av att drabbas av risker i form av bland annat översvämningar. 
Detta tog sig i utryck i att respondenterna hävdade att andra personer bodde i ett mera låglänt 
område, att andras bostäder låg närmre havet samt att andra bodde i bostäder som hade 
källare. Dessa faktorer medförde enligt respondenterna en ökad risk till att bostaden skulle 
drabbas av översvämningar till skillnad från deras egna bostäder. Att ovanstående 
respondenter uppfattade att risker för andra individer som högre kan förklaras utifrån att 
individer ofta att jämföra sin situation med situationen hos andra som är mer utsatta och 
därmed uppskattar risker för andra som större än för dem själva (Sjöberg, Moen, Rundmo 
2004).  

Helsingborgs kommun uppfattar i likhet med de boende respondenterna att närheten till havet 
medför risker, både vad gäller översvämningar samt extrema vindstyrkor. Det framkom även 
en delad uppfattning om att översvämningar har skett i samband med speciella 
väderkombinationer på grund av att vindstyrkor och vindriktningar gjort att höga vågor 
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bildats vilka har sköljt upp över land. Vidare är kommunen medveten om att avrinningen 
blivit sämre i samband med ombyggnationen av Strandvägen och strandpromenaden då tång 
och sand täppt igen avrinningsbrunnarna vilket gjort att vattnet stannat kvar och bildat 
översvämningar. Vad gäller översvämningarna som inträffat så väljer kommunen till skillnad 
från de boende respondenterna att betrakta dessa händelser som extremt sällsynta och att det 
därmed är svårt att ta ställning till om det kommer inträffa liknande händelser igen om två är 
eller om det dröjer 20 år till nästa gång. Att kommunen uppfattar översvämningarna som 
sällsynta händelser kan förklaras utifrån att kommunen i egenskap av expert tenderar, till 
skillnad från de boende respondenterna, att göra mer realistiska bedömningar av risker där de 
beräknar risken utifrån sannolikheten att de inträffar (Sjöberg 1998). Kommunen nämner till 
skillnad från respondenterna att risken även är stor för extrema skyfall och hänvisar till att 
omfattande skyfall samt översvämningar inträffat i närliggande områden som Köpenhamn och 
Perstorp de senaste åren, och att dessa lika väl hade kunnat inträffa inom Helsingborgs 
kommun. Trots att kommunen i likhet med respondenterna har ett övergripande vattenfokus 
när det kommer till risker nämner kommunen även risker kopplade till värmeböljor samt 
torka, något som de boende respondenterna inte nämnde.  

5.1.2 Sammanfattning 
De boende respondenterna och Helsingborgs kommun uppfattade risker i relation till havet 
vilka främst handlade om att exponeras för samt drabbas av översvämningar och hårda vindar 
vid stormar. Respondenterna hade även erfarenhet av att drabbas av flertalet översvämningar, 
något som gjort att deras riskuppfattning ändrats till att bli mer riskmedvetna. Vidare 
upplevde respondenterna att de skador som kan uppkomma i samband med översvämningar 
samt stormar främst var av materiell karaktär i form av skador på bilar, cyklar och garage 
samt vattenskador i bostad, källare samt garage. Två av respondenterna uttryckte att det även 
fanns risker ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom deras bostäder kan komma att sjunka i 
värde samt bli svårsålt i takt med att klimatförändringarna ger upphov till fler risker i området 
där bostäderna ligger, vilket kan skapa negativa associationer till att bo där. Helsingborgs 
kommun uppfattade till skillnad från respondenterna även risker kopplade till värmeböljor, 
torka samt extrema skyfall.  

5.2 Åtgärder 
 
Huvudtemat Åtgärder framkom ur det empiriska materialet eftersom samtliga av de boende 
respondenterna vidtagit åtgärder för att hantera samt förebygga klimatrelaterade risker.  

5.2.1 Hindra havet 
Det framkom som nämnt tidigare att respondenternas riskmedvetenhet förändrats i samband 
med att de varit med om översvämningar. Denna riskmedvetenhet kunde i det empiriska 
materialet urskiljas genom att alla respondenterna utom en vidtagit åtgärder i olika 
utsträckning för att skydda deras egendomar mot eventuella skador i samband med 
översvämningar. Den främsta åtgärden som flertalet av respondenterna vidtagit var att 
införskaffa sandsäckar, som de vid risk för översvämning lagt ut vid sårbara punkter så som 
utanför garageporten, vid tomtgränsen, utanför dörrar till källare och bostad samt vid 
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bostadens luftventiler. Att lägga ut sandsäckar upplevdes av respondenterna som en effektiv 
åtgärd. För att ytterligare undvika materiell skada vid översvämningar hade flertalet 
respondenter även försökt att ha så lite saker som möjligt i garaget samt att ha sakerna på 
hyllor istället för stående direkt på golvet. En respondent valde även att helt tömma sitt förråd 
på saker under vintertid eftersom respondenten ansåg att stormar och översvämningar var 
vanligt under denna period. I likhet med tidigare studier (Petterson-Strömbäck, Meister, 
Mossberg Sonnek 2012) valde flera av respondenterna även att själva söka efter information 
gällande hur mycket det beräknades blåsa samt hur mycket havsnivån kan komma att stiga. 
Denna information sökte de via olika Internetsidor som SMHI och Helsingborgs Dagblad 
samt genom att kolla på tv-nyheterna. Respondenterna utryckte att de därmed kunde skapa sig 
en uppfattning om hur pass allvarlig vädersituationen skulle kunna bli samt om det var 
nödvändigt att vidta några åtgärder. Resultaten överensstämmer även med en annan studie 
(Whitmarsh 2008) som kommit fram till att individer som varit med om översvämningar även 
hade ett intresse av att söka efter information om klimatrelaterade risker. Ingen av 
respondenterna använde sig emellertid av Helsingborgs kommuns hemsida för att söker efter 
information om bland annat vindstyrkor eller havsnivåer.  
 
Utöver ovanstående åtgärder som innefattade sandsäckar samt att placera föremål på hyllor i 
garage och förråd skiljde sig respondenternas skyddsåtgärder åt. Flera av respondenterna hade 
på egen hand tillämpat olika lösningar för att skydda sig och sin egendom. Respondent 4 hade 
bland annat konstruerat en slags stötta som han placerade innanför garageporten så att denna 
inte skulle ge vika vid översvämningar eller hård vind. Respondent 1 hade byggt en flyttbar 
barriär som hon vid risk för översvämning placerade i öppningen som fanns i muren mellan 
hennes hus och havet. Samma respondent hade även lärt sig att tyda naturen eftersom hon vid 
stormar brukade studera vilken vindriktning vinden hade samt hur hög havsnivån var i 
relation till en brygga i havet utanför bostaden:  
 

Och vi tittar ju ute på bryggan, dels så tittar vi från vilket håll det blåser för det har betydelse 
faktiskt. Blåser det från Kattegatt och det är full storm då kan vi räkna med att vattnet kommer 
kunna gå över. Blåser det däremot från Danmark då har vi ju inte varit om att vattennivån har 
stigit. Och sedan tittar vi på den bryggan vi har utanför. Börjar vattnet liksom komma upp till 
själva bryggkanten då vet vi att det kommer blir lite bekymmer här (Respondent 1).  

 
Respondent 7 och 1 valde att flytta bilen från deras garage till en säker plats på andra sidan 
gatan dit vattnet i samband med översvämningar inte beräknades nå. Respondent 10 som bor 
bara ett par meter från havet valde vid risk för översvämning att stänga av bostadens el för att 
undvika att elen kortsluts om havsvatten skulle tränga in i bostaden. Ovanstående åtgärder 
visar tydligt det faktum att egna erfarenheter har en inverkan på individers riskförståelse 
vilket medför att individer är mer förberedda inför nästa gång det inträffar en händelse (Wall 
2010).  
  
Grannars betydelse för användandet av åtgärder 
Vidare beträffande åtgärder framkom det att respondenternas grannar utgjort nyckelpersoner 
för att bland annat ge råd om vilka åtgärder som är effektiva, genomföra åtgärder samt som en 
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hjälpande hand vid svåra situationer. Bland annat har vissa respondenter i samråd med deras 
grannar utvecklat en slags handlingsplan för att åka och hämta sandsäckar vid risk för 
översvämning. En annan respondent som hade sitt garage vägg i vägg med två av grannarnas 
hade tillsammans med grannarna förstärkt samtliga garagens innerväggar. Eftersom garagen 
låg så tätt var det därför nödvändigt att alla hjälptes åt för att skapa ett hållbart skydd mot 
översvämningar. Respondent 5 beskriver vidare att hon och hennes grannar gemensamt 
inhandlat en vattendammsugare som används för att samla upp vatten vid en eventuell 
översvämning. Efter att ha fått sin garageport förstörd varje gång det varit översvämning fick 
respondent 8 ett tips från sin granne om att låta garageporten stå öppen vid översvämningar 
för att därmed undvika att den blev förstörd av vattnet, något som respondenten ansåg vara en 
effektiv åtgärd. Flera av respondenterna utryckte även att översvämningarna inte bara 
förknippades till något negativt, utan att händelserna även hade bidragit till något positivt i 
form av en ökad gemenskap. Detta eftersom respondenterna och deras grannar hade träffats 
för att diskutera händelserna med varandra, vilket hade gett upphov till nya bekantskaper i 
grannskapet. De ansåg även att det kändes tryggt att ha grannar som var i samma utsatta 
situation som dem själva. Respondenternas relation till sina grannar illustreras i följande citat:  
 

Alltså det har ju varit tusen olika varianter längs med gatan med den här gruppen som vi har 
varit med i där det är grannar som säger ”så kan man göra”, ”så tänker vi göra” och så vidare … 
… sedan är det ju lite lustigt för man känner ju inte varandra när man bor så här men efter 
mötena så känner man igen folk så det är lite positivt med det här hemska, att man är i samma 
båt lite (Respondent 8). 
 
Men vi strålade samman i stort sett hela huset, alla det är 11 lägenheter och det är inte alla som 
är bebodda året runt va, men alla som var hemma vi samlades nere i källaren för det var där det 
hade runnit in vatten (Respondent 5).  
 

De ovanstående citaten tyder bland annat på att respondenternas riskförståelse gällande 
hantering av risker formats igenom att de i interaktionen till deras grannar fått tips och råd om 
hur de kan skydda sig mot översvämningar. Detta kan härledas till begreppet ömsesidigt 
beroende vilket handlar om att individer i ett samhälle skapar ett beroende till varandra med 
avseende att utbyta kunskap om hur exempelvis risker kan hanteras (Pollini 2005; Wall 2010). 
Vidare har grannarna även varit betydande med avseende att hjälpa respondenterna i samband 
med att översvämningar inträffat. Det går även att urskilja att respondenterna tillsammans 
med sina grannar skapat en stark vi-känsla eftersom de upplevt en känsla av att vara i samma 
utsatta läge som sina grannar och att de därmed hjälpt varandra vid svåra situationer. Känslan 
av gemenskap kan kopplas till begreppet social position inom vilken individen formar sin 
riskförståelse utifrån olika positioner eller roller som bland annat skapas i 
socialiseringsprocesser till andra individer. Respondenternas roll som ”utsatt” kan därmed i 
interaktion med deras grannar påverka att det skapar en gemensam förståelse om de risker 
som finns omkring dem samt vilka åtgärder som de tillsammans kan tillämpa (Pollini 2005; 
Wall 2010). Det finns även tidigare forskning som i likhet med mina resultat funnit att 
individer som varit med om översvämningar uppfattat en känsla av solidaritet till sina grannar 
eftersom de hade delat händelsen (Terpstra 2011).  
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Ovanstående åtgärder kan anses vara relativt enkla och kostnadseffektiva att tillämpa. Vid 
frågan om vilka ytterligare åtgärder som respondenterna kunde tänka sig att använda beskrev 
vissa respondenter att det fanns en rad andra men mer tekniskt avancerade åtgärder att tillgå. 
Dock ansåg respondenterna att sådana åtgärder var dyra och därmed svåra att rent ekonomiskt 
ha råd att använda. Detta resultat är i linje med tidigare forskning inom vilken det 
framkommit att individer som bor i översvämningsdrabbade områden främst tenderade att 
använda enkla samt kostnadseffektiva åtgärder. Dyrare åtgärder som även visade sig vara mer 
effektiva ur ett långsiktigt perspektiv valdes i många fall bort av individerna. Enligt tidigare 
forskning är det av relevans att även riskkommunikation till invånare innehåller information 
om dyrare åtgärder och inte enbart åtgärder som är enkla och kostnadseffektiva (Koerth, 
Vafeidis, Hinkel, Sterr 2012).  

5.2.2 Sammanfattning 
Att använda sandsäckar var den främsta åtgärden som alla respondenter utom en använde för 
att skydda sina egendomar från vatten i samband med översvämningar. Flertalet av 
respondenterna valde även att ha så lite saker som möjligt sina garage samt att ha de befintliga 
sakerna på hyllor istället för på golvet. Ytterligare åtgärder som användes av några 
respondenter var att stänga av bostadens el vid risk för översvämning, konstruera stöttor samt 
barriärer för att stärka upp garage samt murar samt att flytta bilen från garaget till en 
översvämningssäker plats. Det framkom även att respondenternas grannar var varit betydande 
med avseende att ge tips om effektiva åtgärder, genomförandet av åtgärder samt som en 
hjälpande hand under översvämningar. 

5.3 Ansvar  
 
Huvudtemat Ansvar framkom i enlighet med studiens syfte och frågeställningar eftersom 
respondenterna samt Helsingborgs kommun redogjorde för deras respektive uppfattning om 
kommunalt respektive enskilt ansvar.    

5.3.1 Sand men inga säckar 
Undertemat Sand men inga säckar belyser vilket ansvar som respondenterna ansåg att de 
personligen hade i samband med översvämningar. Temat handlar vidare om respondenternas 
uppfattning om vilket ansvar som kommunen hade gentemot respondenterna angående att 
förse dem med information om risker och åtgärder, samt vilket ansvar kommunen hade i 
samband med översvämningar. Vidare innefattar temat Helsingborg kommuns uppfattning om 
vilket ansvar de samt respondenterna hade i samband med översvämningar.  
 
Personligt ansvar 
Två av respondenterna ansåg att det var deras ansvar att söka efter information om risker och 
åtgärder. Dessa respondenter menade att de inte gick att förvänta sig att få någon sådan 
information från kommunen. En respondent menade även att han inte ville ha någon 
information om risker och åtgärder från kommunen, utan ville istället söka upp denna på egen 
hand eftersom han hade svårt att lita på information som han fått från andra. Flera av 
respondenterna inhämtade information om risker och åtgärder genom att bland annat prata 
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med grannar samt genom att besöka olika internetsidor som SMHI och Helsingborgs 
Dagblad. Helsingborgs kommuns hemsida användes som nämnt tidigare inte av någon 
respondent som en källa till information om risker och åtgärder.  
 
Att söka efter samt bli informerad om risker och förebyggande åtgärder var å andra sidan 
enligt vissa av respondenterna ett ansvar som delades mellan dem själva och kommunen 
vilket stödjer resultat från tidigare studier (Terpstra & Gutteling 2008). Respondenterna ansåg 
att kommunen har ett ansvar när det kommer till att ha information om risker och åtgärder 
tillgängliga för kommunens invånare och att det sedan är upp till invånarna att vid behov söka 
efter den typen av information. Tidigare forskning har i linje med ovanstående kommit fram 
till att det är viktigt att allmänheten har tillgång till relevant information om risker och 
åtgärder via Internet för att kunna utveckla en bättre beredskap. Det bör även tydligt ingå 
vilka olika ansvarsråden olika aktörer har för att minska risken för missförstånd vid händelse 
av en olycka (Newton & Weichselgartner 2013).  
 
Till skillnad från ovanstående ansåg några respondenter att det är kommunens uppgift att veta 
vem som blivit drabbad av översvämningar och att det sedan är kommunens ansvar att skicka 
ut information om förslag på åtgärder om hur de kan skydda sig mot framtida 
översvämningar. Både de boende respondenterna och respondenten inom Helsingborgs 
kommun berättade att kommunen kallat de som blivit drabbade av översvämningar till ett 
informationsmöte. Respondenterna menade emellertid att det var dem själva som hade tagit 
initiativet till att skapa en kontakt med kommunen. Trots att några av respondenterna 
upplevde informationsmötena som givande hade de gärna sett mer engagemang från 
kommunens sida gällande att kommunen i första hand borde tagit kontakt med de som blivit 
drabbade och fråga om de behövde någon information, utan påtryckningar från invånarna. Att 
respondenterna ansåg att kommunen borde ha tagit det första steget till att kalla dem till 
informationsmötet stödjer tidigare forskning vilken kommit fram till att individer ofta litar på 
att myndigheterna ansvarar för en stor del av anpassningen gentemot naturolyckor (Box, 
Thomalla, van den Honert 2013).  
 
Flertalet av respondenterna menade vidare att deras personliga ansvar i samband med 
översvämningar innefattades av att skydda den privata egendomen med hjälp av olika 
åtgärder, varav den främsta var att lägga ut sandsäckar. Denna uppfattning stämmer överens 
med lagen om skydd mot olyckor inom vilken det är den enskilde individen som i första hand 
ansvarar för sin privata egendom vid olyckor (Andersson 2009). Några respondenter menade 
vidare att det privata ansvaret till viss del upplevdes begränsat med tanke på att de enbart 
kunde tillämpa åtgärder inom deras privata egendom och inte på kommunal mark utanför 
bostäderna. Detta kan exemplifieras då tre respondenter bosatta utmed en bilväg hamnade i ett 
utsatt läge i samband med att bilar körde på vägen när denna var översvämmad. När bilarna 
körde på vägen bildades svallvågor som slog upp mot bostädernas fasad, något som 
resulterade i att vatten rann in i respondenternas källare. När respondenterna insåg detta 
ringde de till kommunen och bad dem blockera vägen från bilar, något som kommunen inte 
ville göra på grund av att det skulle hindra framkomligheten. Enligt respondenterna dröjde det 
flera timmar innan kommunen blockerade vägen men då hade källaren redan blivit 
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vattenskadad. Respondenterna utryckte i detta fall en känsla av handlingsförlamning eftersom 
de inte kunde agera på egen hand för att skydda sina bostäder, vilket tyder på en känsla av att 
inte kunna kontrollera riskerna som de utsattes för: 
 

Vi hade ju ett problem förra gången det hände då vi hade väldigt svårt att få tag i kommunen och 
det tog liksom lite tid, man ringde kommunen och vi kände liksom det här att bilarna åker 
utanför och det blir ju svallvågor upp mot huset och då försökte vi ringa och få vägen avstängd 
(Respondent 6).  

 
Respondenterna kom sedan med en önskan om att kommunen skulle placera ut en bom vid 
vägen så att respondenterna kunde stänga av denna för biltrafik och därmed minska 
skaderisken på bostäderna vid eventuella framtida översvämningar, något som kommunen 
enligt respondenterna inte genomfört. Att inte uppleva kontroll över risker kan bidra till att en 
individs riskuppfattning höjs (Slovic 2000), vilket en eventuell bom för att kunna stänga av 
vägen till viss del kan motverka.  
 
Kommunalt ansvar enligt respondenterna 
När det kommer till respondenternas uppfattning om kommunalt ansvar i samband med 
översvämningar ansåg flertalet av respondenterna att det var kommunens ansvar att hålla rent 
brunnar från tång och sand. Samtliga respondenter menade vidare att det var kommunens 
ansvar att se till att översvämningar inte skulle kunna uppstå på grund av förändringar av 
infrastruktur, vilket enligt samtliga respondenterna varit fallet i samband med 
ombyggnationen av Strandvägen. Respondent 1 ansåg även att kommunen hade som ansvar 
att hjälpa henne med länspumpar om hon skulle få in vatten på tomten i samband med en 
översvämning.  
 
Några respondenter menade vidare att det krävs en bättre kommunikation från kommunen till 
invånarna angående information om översvämningsrisker. Denna information skulle enligt 
respondenterna kunna innehålla förslag på åtgärder samt information under pågående 
översvämningar i form av bland annat förväntad havsnivå. Flera av respondenterna ansåg att 
de inte fått någon sådan information från kommunen och att de saknade detta. Vid frågan om 
respondenterna visste att det fanns information om risker samt åtgärder på Helsingborgs 
hemsida framgick det att vissa av respondenterna inte visste om detta. Respondenterna 
menade därmed att kommunen antingen kunde informera dem om var informationen finns att 
hämta eller hur de kan söka efter den på kommunens hemsida. Flera av respondenterna ansåg 
även att det skulle vara bra om kommunen skickade ut ett informationsblad om risker samt 
åtgärder till de som är boende inom kommunens riskområden. För att individer ska kunna 
anpassa sig till olika klimatrelaterade risker är det som tidigare nämnt relevant att dessa via 
Internet har tillgång till information om risker som kan drabba dem (Newton & 
Weichselgartner 2013). Vägledning om vart respondenterna kan vända sig för information om 
risker via Internet förefaller enligt ovanstående respondenter vara Helsingborgs kommuns 
ansvar.  

Enligt några av respondenterna fick de av kommunen under ett informationsmöte information 
om att det finns ett kontaktcenter dit boende i kommunen kan ringa i samband med till 
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exempel en översvämning för att få information om bland annat beräknad havsnivå samt 
förslag på åtgärder. När några av respondenterna sedan använde sig av denna funktion 
framkom det dock vissa brister. Två av respondenterna som ringde lyckades inte komma fram 
och få kontakt med kommunen. De trodde att detta kunde bero på kontaktcentret blivit 
överbelastat eftersom att det var för många personer som ringde vid ett och samma tillfälle, 
eftersom det var många som blivit drabbade. Respondenterna ansåg därför att kommunen 
borde ta ett större ansvar med att ha ett fungerande kontaktcenter under akuta situationer.  
 
En ytterligare respondent ringde under en pågående översvämning till både kommunens 
kontaktcenter samt till räddningstjänsten och frågade vad hon skulle göra och om de hade 
några sandsäckar som hon kunde få. Men varken kommunen eller räddningstjänsten hade vid 
det tillfället något bra svar på vilka åtgärder som hon kunde tillämpa och de kunde enligt 
respondenten inte heller dela ut några sandsäckar. Respondenten upplevde i samband med 
denna händelse en känsla av att hon blivit bortprioriterad utan att få någon hjälp och att det 
var upp till henne själv att försöka skydda sig mot översvämningen. Respondent 1 kom vidare 
med ett förslag om hur kommunikationsproblematiken mellan kommun och invånare kunde 
förbättras. Hon tyckte att istället för att privatpersoner ringer till kommunen under en 
pågående akut händelser så kan kommunen ansvara för att skicka ut kortfattad information via 
sms till invånarnas mobiler. Denna information skulle enligt respondenten till exempel kunna 
handla om hur hög havsnivån beräknades stiga under kommande timmar, om vinden skulle 
öka eller avta i styrka samt ett par allmänna förslag på förebyggande åtgärder som invånare 
kan göra för att förhindra skador på egendom. Om respondenten hade fått sådan information 
skulle det enligt henne underlätta möjligheten att skydda sin egendom i tid. Respondenten 
menade vidare att hon har större tillit till information från kommunen än information hon hört 
via nyheterna, hennes tankar om ovanstående går att se i följande citat:  
 

För den här stormen då jag blåste omkull och grannens bil blev förstörd, jag hade… jag tog inte 
åt mig, jag hörde på nyheterna men jag tog liksom inte in det. Får jag det däremot från 
kommunen att det är skarpt läge ”nu kommer vattnet att stiga” då blir jag mer observant och då 
kan ju jag kanske åka hem och flytta på bilen om den står i garaget eller ja, du förstår hur jag 
menar (Respondent 1).  

 
Respondent 1 visar i citatet ovan att för henne är riskerna med en kommande översvämning 
svåra att bedöma som enskild privatperson, och skulle därmed haft nytta av att få den 
eventuella risken synliggjord av kommunen för att bättre kunna agera därefter. Detta går att 
härleda till hur Beck (1986) väljer att betrakta relationen mellan osynliga risker och tillit till 
experter. Enligt Beck kan vissa risker vara osynliga för individen, vilket medför att individen 
måste förlita sig på experters uttalanden om vad som är en risk och inte. Att skicka ut 
information via mobiltelefoner är enligt en tidigare studie ett effektivt 
kommunikationshjälpmedel. Dock kan extrema väderhändelser resultera i störningar i bland 
annat mobiltelefonernas täckning, vilket kan medföra vissa brister med att använda denna 
metod (Newton & Weichselgartner 2013).  
 
Helsingborgs kommun menar å sin sida att de kan bistå med att köra ut containrar med sand 
som invånarna själva får fylla i säckar, dock får invånarna införskaffa säckarna på egen hand. 
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Flera av respondenterna ansåg att detta tillvägagångssätt inte var optimalt från kommunens 
sida. En respondent berättar att han under en pågående översvämning ville lägga ut 
sandsäckar men att allt som fanns var en container med sand. Han blev därmed tvungen att 
först försöka leta reda på ett företag som sålde säckar avsedda för just översvämningar, något 
som respondenten tyckte var tidskrävande och problematiskt eftersom det var få företag som 
sålde sådana säckar: 
 

… vi hade en träff med kommunen också och då sa de att ”vi kan tyvärr inte hjälpa er, däremot 
kan vi se till så att ni får sand av rätt kvalité”. Så när vi behövde sand så satte de en container här 
men vi fick själva fylla säckarna. Och det är en speciell sandsäck som man ska ha och de visste 
inte var man kunde köpa dessa så det fick vi själva ringa runt och leta upp. Så jag hittade ett 
företag utanför Löddeköpinge som sålde sådana… (Respondent 4).  

 
Flera av respondenterna hade liknande erfarenheter angående tillgången till sandsäckar och 
menade att kommunen borde köpa in säckar som de kan sälja till de boende i kommunen 
istället för att de på egen hand ska behöva leta efter någon som säljer dessa. Andra 
respondenter ansåg vidare att det är svårt att ha tillräckligt många sandsäckar förvarade i 
bostaden eller garaget och att kommunen istället borde ansvara för att ha färdiga sandsäckar i 
olika strategiskt placerade lager inom kommunen dit invånarna kan åka och hämta sandsäckar 
om det finns en risk för översvämning.  
 
Ett ytterligare resultat som framkom ur empirin var att flera av respondenterna upplevde att de 
skulle vilja bli mer inkluderade i kommunens framtida klimatanpassningsarbete. Tidigare 
studier har visat att det är fördelaktigt om kommuner inkluderar invånare i sitt 
anpassningsarbete samt anpassar riskkommunikationen efter invånarnas tidigare erfarenheter 
(Box, Thomalla, van den Honert 2013; Koerth, Vafeidis, Hinkel, Sterr 2012). Vissa av 
respondenterna ansåg att de ofta får höra om kommunens planer på annat håll som till 
exempel via nyheter från Helsingborgs Dagblad och inte från kommunen: 

 
Ja alltså åtminstone informera om att man gör något och inte behöva läsa det i Helsingborgs 
Dagblad. Jag tänker att man kanske på något sätt kan skicka ut någon sådan 
medborgarinformation va om vad man har tänkt att göra för de har ju inte gjort något sådant nu i 
alla fall (Respondent 1). 

 
En respondent menade att kommunen borde ta kontakt med kommunens invånare innan de 
börjar bygga eller ändra något inom kommunen eftersom de boende ofta har mycket kunskap 
om vad som är lämpligt och inte, vilket tyder på en önskan att skapa en dialog mellan 
kommunen och invånarna vilken även kan underlätta det framtida anpassningsarbetet 
(Lawrence, Quade, Becker 2014). Respondent 1 hade bland annat sagt till kommunen innan 
de byggde om Strandvägen att den planerade muren var för låg, något som enlig respondenten 
till synes inte nådde fram eftersom kommunen byggde muren som det var tänkt. Enligt 
respondenten resulterade den allt för låga muren i att sand blåser från stranden in över stadens 
gator.  
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Helsingborgs kommuns uppfattning om ansvarsfördelning 
Enligt Helsingborgs kommun är deras ansvar i samband med naturolyckor främst att ha en 
fungerande räddningstjänst som kan bistå med hjälp till utsatta invånare vid händelse av 
exempelvis en översvämning. Kommunen menar vidare att de hänvisar till skadeståndslagen 
vilken avser att kommunen kan ställas ansvariga vid händelse att en bostad som är mindre än 
tio år tar skada vid en eventuell naturolycka. Efter denna period ligger ansvaret på den 
enskilda individen när det kommer till skador orsakade av naturolyckor på privat egendom. 
Detta stämmer till största del överens med hur respondenterna inom studien uppfattade sitt 
ansvar. Som nämnt tidigare ansåg vissa respondenter att det hade önskat mer engagemang 
från kommunens sida angående att ta kontakt och ge information till invånare som till 
exempel drabbats av en översvämning. Kommunen menar å sin sida att de behöver styrka 
denna handling innan de kan lägga resurser på att exempelvis ta kontakt med invånare. För att 
kunna göra detta måste boende inom kommunen först skicka en skrivelse till kommunen om 
sina önskemål och sedan så får kommunen ta ställning till detta. Sammanfattningsvis menar 
kommunen att det i framtiden vore fördelaktigt att det gavs ut mer information till invånarna 
som klargör vilket personligt ansvar individen respektive kommunen har vid händelse av en 
naturolycka, för att på så sätt förebygga oklarheter.  

5.3.2 Sammanfattning 
Respondenterna ansåg att de hade ett övergripande personligt ansvar att skydda deras bostäder 
i samband med översvämningar. Vissa av respondenterna ansåg även att de var upp till dem 
själva att söka efter information om risker och åtgärder. Andra respondenter ansåg att detta 
ansvar var delat mellan invånarna samt kommunen samtidigt som några upplevde att det var 
kommunens yttersta ansvar att skicka ut information om risker och åtgärder till invånare som 
blivit drabbade. Vidare framkom det att kommunen borde ta ett större ansvar vad gäller att ha 
ett fungerande kontaktcenter dit invånare kan ringa vid händelse av olycka. Vissa av 
respondenterna ansåg även att kommunen skulle ta ett större ansvar vad gäller att ha 
sandsäckar tillgängliga för invånarna och inte enbart förse dem med en container med sand. 
Helsingborgs kommun ansåg att deras ansvar först och främst handlade om att ha en 
fungerande räddningstjänst. De menade vidare att det är den enskilde egendomsinnehavaren 
som ansvarar för sin bostad. Kommunen hänvisade även till skadeståndslagen med avseende 
på ansvar.  

6. Diskussion och slutsatser 
6.1 Slutsatser 
Resultaten visar att vissa av respondenterna upplevde att klimatförändringarna sker genom 
naturliga variationer utan mänsklig påverkan medan andra ansåg att det var mänskliga 
aktiviteter som låg bakom. Respondenterna menade att klimatet hade förändrats över tid med 
fler stormar samt översvämningar av kraftigare karaktär. Vidare ansåg samtliga respondenter 
att det var närheten till havet som utgjorde den främsta risken i samband med ett förändrat 
klimat. Att bo nära havet innebar enligt respondenterna en ökad risk att exponeras av hårda 
vindar samt översvämningar i samband med stormar. Att drabbas av översvämningar kunde 
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enligt respondenterna medföra materiella skador på egendom. Resultaten visade även att 
respondenternas erfarenheter av att drabbas av översvämningar påverkat respondenternas 
uppfattning om att översvämningar är en risk. Anledningar som ansågs orsaka 
översvämningar var klimatförändringar med fler stormar, förändringar i infrastruktur samt att 
bostäder byggts för nära havet. Att bo utmed kusten hade även en rad positiva aspekter som 
exempelvis havsutsikt samt närhet till fina promenadstråk. Både de boende respondenterna 
samt Helsingborgs kommun delade uppfattningen om att klimatrelaterade risker inom 
kommunen främst är relaterade till närheten till havet. Dock hade kommunen till skillnad från 
respondenterna en mer övergripande riskbild och inkluderade även kraftiga skyfall, extrema 
vindstyrkor, torka samt värmeböljor som möjliga risker i samband med klimatförändringarna.  
 
De åtgärder som de boende respondenterna vidtog var kopplade till risken för 
översvämningar. Att på olika sätt skydda sin egendom från vatten genom att bland annat 
lägga ut sandsäckar, konstruera barriärer samt flytta på bilen var därför några av de främsta 
åtgärder som respondenterna valde att använda. Respondenternas interaktion till grannar har 
även visat sig vara viktiga för vilka åtgärder som används. Billigare åtgärder användes även 
framför dyrare.  
 
I fråga om ansvar ansåg de flesta att de hade ett personligt ansvar att skydda sin bostad. 
Vidare menade en del att både de själva samt kommunen hade ett ansvar angående att söka 
efter samt bli informerad om risker samt åtgärder. En del ansåg även att det krävs bättre 
kommunikationsmöjligheter mellan invånarna och kommunen angående information vid 
akuta händelser. Kommunen borde enligt flera av respondenterna även ta ett större ansvar när 
det kommer till att ha sandsäckar samt säckar till sand mer lättillgängliga för invånarna. 
Kommunen delade respondenternas uppfattning om att den enskilde hade ett ansvar att 
skydda den privata egendomen. Vidare ansåg kommunen att de har ett ansvar med att ha en 
fungerande räddningstjänst samt att de följer skadeståndslagen.  

6.2 Avslutande diskussion 
 
Syftet med studien har bland annat varit att undersöka vilka risker som boende utmed kusten i 
Helsingborgs kommun uppfattar i samband med klimatförändringarna, vilka åtgärder de 
boende vidtar samt vilka faktorer som kan ligga till grund för deras riskuppfattning och 
användandet av specifika åtgärder. Syftet har även varit att undersöka hur de boende uppfattar 
personligt respektive kommunalt ansvar samt och ställa detta i relation till kommunens 
uppfattning om kommunalt respektive invånarnas ansvar vid naturolyckor.  
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Skillnader och likheter mellan kommun och respondenter i deras 
uppfattning om risker samt ansvar 
	  
	  

 
Helsingborgs kommun 

 
   Respondenter 

Risker i samband med 
klimatförändringarna 

- Översvämningar 
- Skyfall 
- Stigande havsnivåer 
- Extrema vindstyrkor 
- Värmeböljor 
- Torka 

- Översvämningar 
- Extrema vindstyrkor 

 

Kommunalt ansvar - Ha en fungerande 
räddningstjänst 

- Dela ut sand till 
sandsäckar 

- Skadeståndslagen 
	  

- Se till så att översvämningar 
inte kan inträffa på grund av 
infrastruktur 

- Rensa brunnar från tång och 
sand 

- Fungerande kontaktcenter 
under akuta situationer 

- Skicka ut information om 
risker, åtgärder samt om 
kommunens planerade 
klimatanpassningsarbete 

- Ha sandsäckar samt säckar 
till sand mer lättillgängliga  

Enskilt ansvar  - Skadeståndslagen 
- Invånarna ansvariga för 

deras privata egendomar 

- Skydda den privata 
egendomen 

- Söka efter information om 
risker och åtgärder	  

Tabell 3 Skillnader och likheter mellan kommun och respondenter 
 
I tabellen ovan går det att urskilja vissa skillnader samt likheter mellan hur kommunen samt 
respondenterna uppfattar risker samt ansvar. Respondenternas åsikter i tabellen är inte alltid 
samstämmiga, utan är en sammanfattning av både delade samt enskilda åsikter. En tydlig 
likhet är att både kommunen och respondenterna anser att översvämningar samt extrema 
vindstyrkor utgör risker. En annan likhet som delas är att det enskilda ansvaret handlar om att 
skydda den privata egendomen. De främsta skillnaderna som framkommit är att kommunen 
uppfattade fler klimatrelaterade risker som Helsingborg skulle kunna drabbas av än vad 
respondenterna gjorde. Vidare i fråga om kommunalt respektive enskilt ansvar hänvisade 
kommunen till skadeståndslagen, något som inte nämndes bland respondenterna. 
Respondenterna ansåg även till skillnad från kommunen att kommunen bör ta ett större ansvar 
med att bland annat skicka ut information om risker och åtgärder, göra sandsäckar samt 
säckar till sand mer lättillgängliga samt att de även ska ansvara för att kontaktcentret fungerar 
som det ska under akuta situationer.  
 
Faktorer för riskuppfattning 
Ett resultat som jag finner intressant är att det visade sig finnas en tydlig koppling mellan vart 
respondenterna bor och vilka risker de ser med klimatförändringarna. Enligt Wall (2010) kan 
platsens karaktär samt klimat inom vilken individer befinner sig påverka dennes 
riskförståelse. Resultaten pekar på att det var respondenternas boende i anslutning till havet 
som gjorde att de uppfattade översvämningar som den främsta risken att drabbas av i samband 
med klimatförändringarna. Detta resultat skiljer sig från en tidigare studie inom vilken 
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individer som inte bodde kustnära uppfatta risken för översvämningar som minst trolig att bli 
drabbad av (Petterson-Strömbäck, Meister, Mossberg Sonnek 2012). Att riskförståelsen enligt 
ovan skiljer sig mellan olika grupper som bor på olika platser kan enligt mig vara relevant ur 
ett riskkommunikationsperspektiv. För att information om till exempel risker med 
klimatförändringarna ska kunna nå ut och påverka individer till en bättre beredskap är det 
viktigt att denna information utformad efter rätt målgrupp. Eftersom individer på olika platser 
likt ovan uppfattar risker på olika sätt är det därmed viktigt att individer som till exempel bor 
kustnära får specifik information om hur de främst kan skydda sig mot kustrelaterade risker så 
som översvämningar, erosion eller extrema vindstyrkor. Platsens klimat och karaktär kan å 
andra sidan även påverka individer till att uppfatta vissa risker som större än andra. Jag anser 
därmed att riskinformation som kopplad till specifika platser även kan utgöra en viktig faktor 
i att belysa de risker som invånare på platsen inte ser som allvarliga men som ändå kan 
innebära ett hot.  
 
En ytterligare aspekt som jag utifrån resultaten anser är värd att diskutera angående platsen 
som respondenterna bor på är att samtliga var positivt inställda till deras boendesituation, trots 
att de har erfarenheter av att drabbas av översvämningar. Respondenterna menade att 
fördelarna med att ha havsutsikt samt nära till fina promenadstråk vägde upp de nackdelar 
som översvämningar kan medföra. Därmed är det tydligt att platsens karaktär och klimat 
(Wall 2010) i motsats till ovanstående även kan utgöra en faktor till att respondenterna är 
villiga att acceptera riskerna som deras boendesituation kan medföra i samband med 
översvämningar. Platsens karaktär och klimat inom vilka respondenterna befinner sig i kan 
därmed betraktas som komplex eftersom den, som nämnt tidigare, bidrar till att 
respondenterna uppfattar risker med översvämningar, men som samtidigt även medför att de 
är beredda att tolerera (Slovic 2000) riskerna med översvämningar. Att bo havsnära är något 
som jag uppfattar blivit allt mer populärt på senare år. Vidare anser jag att ett havsnära 
boende i dagens samhälle är klassat som någonting fint och även laddat med hög status. Detta 
samt ovan nämnda fördelar med exempelvis havsutsikt skulle enligt mig ytterligare kunna 
förstärka toleransnivån av riskerna med översvämningar hos respondenterna. Jag tror dock att 
intresset och fördelarna med att bo nära havet kan komma att förändras i framtiden i takt med 
att klimatförändringarna sannolikt kommer ge upphov till havsnivåhöjningar samt 
översvämningsrisker.  

Vidare framkom det att respondenternas erfarenheter av att drabbas av översvämningar visat 
sig utgöra en viktig faktor för deras riskmedvetenhet. Innan respondenterna hade drabbats av 
översvämningar uppfattade de inte detta som en risk, samtidigt som de allt eftersom de blivit 
drabbade av översvämningar menade att de fått en ökad förståelse för riskerna. Denna studies 
resultat om att riskuppfattning är erfarenhetsbaserad i samband med översvämningar är något 
som stöds av flera olika studier (van der Linden 2014; Akerlof, Maibach, Fitzgerald, Cedeno, 
Neuman, 2013; Whitmarsh 2008). Eftersom erfarenheter visat sig vara en betydande faktor 
för riskuppfattning kan det enligt mig uppstå svårigheter att få individer som inte har liknande 
erfarenheter att uppfatta risker med till exempel översvämningar. Jag tror därmed att det är 
viktigt att individer som inte har någon erfarenhet får information om risker som ligger dem 
nära till hands och som de med stor sannolikhet skulle kunna bli drabbade av.  
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Empirin visar vidare att Helsingborgs kommun hade liknande uppfattningar om att närheten 
till havet utgjorde den främsta risken inom kommunen i samband med klimatförändringarna. 
Att både kommunen och respondenterna delade denna uppfattning kan enligt mig kopplas 
samman med ovan nämnd resonemang om platsens karaktär samt att även kommunen har 
erfarenhet av översvämningar, vilket gjort att även de ser detta som en risk.  
 
Faktorer för användandet av åtgärder 
Tidigare studier har visat att individer som har varit med om översvämningar även tenderade 
att vidta åtgärder i större utsträckning än individer som inte har någon sådan erfarenhet 
(Whitmarsh 2008). Resultaten från denna studie pekar på liknande mönster eftersom flera av 
respondenterna mot bakgrund av deras tidigare erfarenheter samt uppfattningar om risker 
hade valt att använda olika åtgärder för att skydda sig mot översvämningar. Att 
respondenterna valde att vidta åtgärder först efter att de blivit drabbade av översvämningar 
kan likt ovanstående resonemang om riskuppfattning kopplat till erfarenheter samt tidigare 
forskning enligt mig bidra till att individer utan erfarenheter inte har någon beredskap samt 
åtgärder för att förhindra skador på egendom vid exempelvis översvämningar. Återigen har 
egna erfarenheter visat sig utgöra en betydande faktor för individers relation till risker, vilket i 
detta fall utgörs av deras inställning till användandet av åtgärder.  
 
Vid analysen av resultaten visade det sig även att dyra och avancerade åtgärder var något som 
av respondenterna valdes bort till förmån för billigare och enklare alternativ så som 
exempelvis sandsäckar, något som även är i linje med tidigare forskning som gjorts inom 
området (Koerth, Vafeidis, Hinkel, Sterr 2012). Enligt den tidigare studien kan billiga och 
enkla åtgärder vara effektiva ur ett kortsiktigt perspektiv medan dyra åtgärder så som att 
förstärka bostaden kan vara än mer effektivt både ur ett kortsiktigt samt långsiktigt perspektiv 
(Koerth, Vafeidis, Hinkel, Sterr 2012). Mot bakgrund av detta kan möjligheten att skydda sig 
mot exempelvis översvämningar komma att betraktas som en ekonomisk fråga där individer 
som har råd med dyra åtgärder kan skapa ett mer effektivt och långsiktigt skydd mot 
översvämningar, till skillnad från de som inte har samma ekonomiska förutsättningar. 
Personligen anser jag att ekonomi inte ska vara en styrande faktor för vart människor väljer 
att bosätta sig, varvid det kanske skulle kunna vara relevant att från kommunens sida ge 
bidrag till invånare som inte kan skydda sig på grund av deras ekonomiska situation.  
 
Det framkom även att flera av respondenterna skapat en samverkan med sina grannar för att 
dels få information om möjliga åtgärder samt att få hjälp med att hantera översvämningar i det 
akuta läget. Detta resultat ser jag som något positivt eftersom de mest relevanta åtgärderna 
kanske kommer från andra individer inom lokalområdet och som befinner sig i samma 
situation som dem själva eftersom de har exponerats för samma typ av risker. Här skulle 
kommunen kunna ligga i framkant genom att samla in olika åtgärder som boende i kommunen 
har utvecklat på egen hand och som de funnit vara effektiva för att exempelvis skydda 
bostaden mot översvämningar. En respondent hade till exempel på egen hand utvecklat en 
slags stötta som han placerade innan för garageporten. Sådan information skulle kommunen 
med fördel kunna sammanställa i ett informationsblad som sedan skickas ut till olika specifika 



	  
41 

målgrupper inom kommunen. Att ha en öppen dialog om bland annat information om åtgärder 
mellan kommun och invånare är även något som i en tidigare studie visat sig vara effektivt för 
att få individer till att ta mer personligt ansvar gällande användandet av åtgärder (Lawrence, 
Quade, Becker 2014). Jag tror att kommunen har mycket att vinna på att ta tillvara på åtgärder 
som kommer både från experter och invånare, eftersom sådan information kanske är lättare att 
ta till sig för invånarna på grund av att denna kommer från exempelvis grannar och invånare i 
samma situation. Jag tror även att glappet mellan lekmän och experter till viss del kan 
minskas genom att experterna (i detta fall kommunen) visar att de även tar till sig invånarnas 
egna åtgärder och genom detta samverka med och dra nytta av invånarnas kunskaper om 
åtgärder som de fått genom erfarenhet.  
 
Uppfattningen om ansvar 
Enligt tidigare studier framkom det att ett övergripande antal av de intervjuade ansåg att 
myndigheter hade det yttersta ansvaret med att förebygga risken för skador på 
intervjupersonernas egendomar (Terpstra & Gutteling 2008; Box, Thomalla, van den Honert 
2013). Resultaten från denna studie skiljer sig från ovanstående forskning eftersom samtliga 
av respondenterna menade att det förebyggande ansvaret för att förhindra skador på privat 
egendom orsakade av översvämningar främst låg på respondenterna själva. Att 
respondenterna ansåg sig ha ett övergripande personligt ansvar för att skydda sina egendomar 
är ett intressant resultat eftersom det enligt mig kan öppna upp för att respondenterna även 
vidtar åtgärder för att skydda sig och sina egendomar från skador i samband med exempelvis 
översvämningar.  

Vidare visade resultaten i fråga om ansvar även att respondenterna uppfattade bristande 
kommunikationsmöjligheter mellan dem själva och kommunen. Flera av respondenterna 
ansåg att de saknade information om åtgärder samt risker och menade att kommunen därmed 
bör ta ett större ansvar i att informera dels respondenterna samt övriga invånare om dessa 
aspekter. Att respondenterna saknade samt ville ha mer information från kommunen angående 
åtgärder samt risker i samband med naturolyckor finner jag som ett positivt resultat eftersom 
det kan tyda på att respondenterna har en vilja att genom information utveckla en bättre 
beredskap gentemot risker. Jag tror även att respondenternas önskemål om mer information 
kan utgöra en bra grund för att information om risker och åtgärder kan nå ut och tas tillvara på 
av respondenterna. Något som flera respondenter även nämnde angående kommunikation var 
att kommunen informerat dem om att det finns ett kontaktcenter dit de kan ringa vid händelse 
av till exempel översvämningar. Dock hade flera av respondenterna inte lyckats nå fram till 
kontaktcentret under olika akuta översvämningssituationer. Detta resultat kan utifrån empirin 
kopplas samman med att vissa respondenter kände minskad tillit till vad kommunen kunde 
göra för dem under den akuta fasen av en översvämning.  
 
En tidigare studie har kommit fram till att det är relevant att individer har tillgång till 
lättillgänglig information om åtgärder, risker samt ansvarsförhållanden via till exempel 
Internet (Newton & Weichselgartner 2013). Några av respondenterna inom denna studie 
menade att det var deras personliga ansvar att söka efter information om risker samt åtgärder, 
något som de på egen hand bland annat sökte efter via olika internetsidor. Ingen av 
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respondenterna hade dock sökt efter sådan information på Helsingborgs kommuns hemsida. 
En rimlig förklaring till detta kan bero på det faktum att vissa av respondenterna inte visste 
om att de fanns någon sådan information på kommunens hemsida, samt att de som trodde att 
kommunen hade den typen av information inte visste hur de skulle söka efter den på 
hemsidan. Enligt Helsingborgs kommun finns det information som risker och åtgärder 
sammanställt i ett klimatanpassnings-pm som privatpersoner kan ladda ned från kommunens 
hemsida. Detta resultat i relation till ovanstående tidigare forskning tyder på att några av 
respondenterna är villiga att söka efter information på egen hand. Dock kan det faktum att 
respondenterna inte ser kommunen som en informationskälla påvisa att Helsingborgs 
kommun inte lyckats med att förmedla att de har sådan information samt hur de kan söka efter 
den till respondenterna, något som utifrån tidigare forskning möjligtvis är något som 
kommunen bör se över. Vidare anser jag att kommunens information i form av ett 
klimatanpassnings-pm kan vara svårt och omfattande att ta till sig. Baserat på studiens empiri 
hade det därmed varit fördelaktigt att från kommunens sida sammanställa information om 
risker, åtgärder, ansvarsförhållanden samt kontaktpersoner i ett kortfattat informationsblad 
som är lätt att söka efter på kommunens hemsida eller som delas ut till invånarna inom 
exempelvis kommunens riskområden.  

6.3 Framtida forskning 
 
Eftersom platsen som respondenterna inom denna studie bor på visat sig vara en betydande 
faktor för hur de uppfattar risker vore det enligt mig intressant att vidare studera och jämföra 
hur individer på olika platser uppfattar risker i samband med klimatförändringarna. Utifrån 
studiens resultat anser jag även att framtida forskning bör fokusera på att undersöka om 
individer som har erfarenhet av olika naturolyckor skiljer sig från individer utan liknande 
erfarenhet när det kommer till deras uppfattning om klimatrelaterade risker samt användandet 
av åtgärder. Framtida forskning kan utifrån denna studies resultat även vara inriktad på att 
ytterligare studera samverkan mellan kommun och invånare med avseende på 
riskkommunikation, ansvarsförhållanden och möjliga åtgärder.  

6.4 Avslutande reflektioner 
 
Avslutningsvis anser jag att detta forskningsområde är relevant, särskilt med tanke på att 
klimatförändringarna med stor sannolikhet kommer att bidra till att Sveriges befolkning ställs 
inför fler klimatrelaterade risker. Dessutom har det varit intressant att studera en grupp 
människor som bor i områden som varit utsatta för flertalet översvämningar, eftersom deras 
erfarenheter och uppfattningar kanske speglar vad många andra människor längs Sveriges 
kuster kommer att vara med om i framtiden.   
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Bilaga 1: Informationsbrev till boende i Helsingborg 
 
Till dig som är boende i Helsingborgs kommun   
 
Hej  
 
Jag heter Lukas van der Heiden och är studerande vid Lunds universitet. Under vårterminen 
2015 kommer jag med hjälp av min kollega Caroline Arvaker genomföra mitt examensarbete 
inom masterprogrammet ”tillämpad klimatstrategi”. Området som vi ämnar studera är 
individers riskuppfattning gentemot klimatförändringarna. Jag är intresserad av att genomföra 
intervjuer med människor i Helsingborgs kommun som:  
 

• Är boende utmed havet   
• Har erfarenhet av händelser kopplade till klimatet (till exempel: översvämningar, 

stormar, extrem nederbörd eller värmeböljor).  
 
Syftet med studien är att undersöka vilken uppfattning invånarna i Helsingborgs kommun har 
angående olika risker som ett förändrat klimat i Sverige kan ge upphov till. Det handlar alltså 
inte om något kunskapstest, bara om människors uppfattningar. 

För att genomföra studien kommer jag att göra enskilda intervjuer. Varje intervju beräknas ta 
30 minuter. Under intervjutillfället kommer du att få mer information om studien. Tid, datum 
och plats för intervjuerna bestämmer du, men jag ser helst att intervjuerna äger rum i februari. 
Ditt deltagande kommer att vara anonymt och information som skulle kunna kopplas till dig 
kommer att tas bort. Om du vill kommer du även att ges möjligheten att få ta del av den 
färdiga studien efter avslutad kurs.  

Vi ser fram emot ditt deltagande eftersom dina svar är betydelsefulla. Vi vore tacksamma om 
ni skulle kunna tänka er att delta. Om du har några övriga frågor så är du välkommen att höra 
av dig till Lukas van der Heiden eller Caroline Arvaker via telefon eller mail.  

Lukas van der Heiden   Caroline Arvaker 
Telefon:     Telefon:  
Mail: tkl13cva@student.lu.se  Mail: tkl13car@student.lu.se  

Handledare 
Professor Mikael Klintman 
Telefon:  
Mail: mikael.klintman@soc.lu.se  

Med vänliga hälsningar  
 
Lukas van der Heiden & Caroline Arvaker   

 



	  

Bilaga 2: Informationsbrev till Helsingborgs kommun 

2015-02-06 
	  
Hej!  

Här kommer mer information om mitt examensarbete som kommer att genomföras med fokus 
på Helsingborgs kommun. Jag heter som nämnt tidigare Lukas van der Heiden och är 
studerande vid Lunds universitet. Under vårterminen 2015 kommer jag att genomföra mitt 
examensarbete inom masterprogrammet ”tillämpad klimatstrategi”.  
 
Syftet med studien är att kvalitativt undersöka vilken uppfattning invånarna i Helsingborgs 
kommun har angående olika risker som ett förändrat klimat i Sverige kan ge upphov till. 
Vidare ämnar jag undersöka Helsingborgs kommuns riskuppfattning och därefter ställa denna 
relation till invånarnas för att se eventuella likheter/skillnader. En ytterligare del av syftet är 
även att undersöka invånarnas uppfattning om kommunens ansvar vid naturolyckor samt 
Helsingborg kommuns ansvar gentemot invånarna.  

Jag har valt Helsingborgs kommun eftersom dess geografiska plats innefattar exponering av 
ett antal risker som klimatförändringarna kan medföra. Dessa risker kan bland annat vara 
översvämningar från ökad nederbörd och stigande havsnivå, jordskred samt stormar.  
 
För att genomföra denna del av studien kommer jag att använda mig en av en enskild intervju 
där samtalet med ditt godkännande kommer att spelas in på bandspelare. Intervjun beräknas ta 
cirka 30-45 minuter. Under intervjutillfället kommer du att få mer information om studien. 
Tid, datum och plats för intervjun bestämmer du, men jag ser helst att intervjun äger rum i 
februari/mars. Om du vill kommer du även att ges möjligheten att få ta del av den färdiga 
studien efter avslutad kurs.  

Har du några frågor om studien och dess syfte samt förslag på datum och tid för 
intervjutillfälle så är du välkommen att kontakta mig via telefon eller e-post.  

Med vänliga hälsningar,  

Lukas van der Heiden 

	  

 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 3: Intervjuguide boende i Helsingborg 
 
Information om intervjupersonen  

• Hur länge har du bott där du bor nu?   
• Hur många bor i hushållet? 
• Hur långt är det till havet från din bostad? 

Riskuppfattning 

• Det pratas mycket om klimatförändringar, är det någonting du tänker på? Vad är din 
uppfattning om klimatförändringarna?  

• Anser du att det föreligger risk för naturolyckor i Helsingborg? (om ja vilka är dessa 
risker?) 

• Vilka konsekvenser tror du kan uppkomma i samband med klimatförändringarna? 
• Tror du att konsekvenserna av klimatförändringarna kommer att påverka dig? (om ja, 

på vilket sätt, om nej varför inte?, känner du någon oro inför att drabbas) 
• Varför tror du att du tänker på just dessa risker? 

Erfarenheter av naturolyckor  

• Har du någon tidigare erfarenhet av naturolyckor? (ex översvämningar, nederbörd, 
skred, ras, värmeböljor, Om ja, berätta mer) 

• Vad kände du när händelsen inträffade? 
• Hur hanterade du dessa händelser? (fråga om specifik händelse) 
• Har någon i din närhet inom Helsingborgs kommun varit med om en naturolycka? 

(Om ja, berätta mer)  
• Uppfattar du någon skillnad i hur du ser på risker med klimatförändringarna före och 

efter denna händelse/händelser?  

Åtgärder samt förebyggande strategier  

• Har du gjort något för att skydda dig mot naturolyckor? (Om ja, berätta mer, om nej, 
varför inte?)  

• Varför har du valt att använda dig av just dessa åtgärder? (fråga om exempelvis 
 särskilda hjälpmedel som resurser, kapaciteter eller kunskaper)   

• Har du någon gång funderat över din boendesituation? (att du bor utmed havet).  

Kommun och invånare  

• Var har du funnit information angående hur du kan skydda dig mot naturolyckor?  (ex 
familj, kommunen, internet, söker du själv upp information om klimatförändringarna) 

• Anser du dig ha tillräckligt med information om vilka åtgärder du kan använda dig av 
för att skydda dig före under och efter en naturolycka?   

• Har du fått någon information om riskerna med naturolyckor för ditt område? (om nej, 



	  

anser du att detta hade behövts?) 
• Hur stort ansvar tycker du att kommunen har att informera invånarna om vilka 

klimatrisker som är aktuella samt möjliga åtgärder vid naturolyckor? (sedan fråga hur 
väl kommunen har lyckats förse invånarna med sådan information) 

• Hur stort ansvar tycker du att kommunen har gentemot dig som invånare vid händelse 
av en naturolycka? (hur långt sträcker sig detta ansvar?) 

• Vilket ansvar anser du att du som invånare har vid naturolyckor? (förebyggande och 
under) 

• Anser du att kommunen har prioriterat rätt i sitt klimatanpassningsarbete? (med att 
minska effekterna av riskerna) 

• Har du som boende inom kommunen integrerats i kommunens 
klimatanpassningsarbete? (har kommunen tagit del av invånarnas åsikter) 
 

• Är det något du vill tillägga?   

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Bilaga 4: Intervjuguide Helsingborgs kommun 
	  
	  
Information om intervjupersonen 
 

• Vad heter du? 
• Vart arbetar du? 
• Vad har du för arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du arbetat där? 

 
Riskuppfattning 
 

• Anser du att föreligger klimatrisker inom Helsingborgs kommun? 
• Vilka är de främsta klimatriskerna som kommunen står inför i dagsläget samt i 

framtiden?  
• Finns det några klimatrisker som kommunen prioriterar högre än andra? 
• Är kommunen väl förberedd och anpassad till dessa risker? 

 
Erfarenhet av klimatrisker/naturolyckor  
 

• Har kommunen varit drabbad av någon klimatrisk/naturolycka? 
• Hur anser du att kommunen hanterade händelsen? 
• Har det vidtagits några anpassningsåtgärder efter dessa händelser? (om ja, vad?) 

 
Kommunen och invånare 
  

• Anser du att invånarna i Helsingborgs kommun har god kännedom om de risker som 
finns i samband med klimatförändringarna?  

• Hur informerar ni invånarna om vilka risker som kan kommat att drabba dem? 
(baserat på exempelvis vart de bor, ålder eller tidigare erfarenheter?) 

• Vilka är de främsta informationskanaler som ni använder för att nå ut till kommunens 
invånare? 

• Har kommunen något ansvar vad gäller att informera invånarna om åtgärder och 
anpassning till ett förändrat klimat? (eller är det upp till de boende själva att ta reda på 
det?) 

• Hur långt sträcker sig detta ansvar? 
• Hur integrerar ni invånarna i ert arbete med att anpassa kommunen till 

klimatförändringarna? (finns det något samarbete?) 
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