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INTRODUKTION 
 

Denna rapport presenterar ett treårigt forskningsprojekt om kort- och långsiktiga konsekvenser av 
småhusägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende vad gäller 
klimatförändringen. Försäkringsbranschen har sedan ett antal år tillbaka uppmärksammat behovet 
av att analysera konsekvenserna av ett förändrat klimat både i termer av ökade skadekostnader 
och i termer av möjligheterna att kunna fortsätta att erbjuda ett bra försäkringsskydd för alla. Vissa 
menar till och med att försäkringsbranschen är den bransch som kommer att drabbas hårdast av 
de väderförhållanden som förväntas följa i klimatförändringens spår. 

En klimatförändring beskrivs normalt som variationer av jordens klimat över tid, lokalt eller 
globalt. När sådana fluktuationer bildar en trend över tidsperioder (allt från decennier till 
miljontals år) talar man om ett förändrat klimat. Sådana förändringar kan bland annat påverka 
småhusägare och deras olika tillgångar (vatten, mark, boskap, livsmedelsproduktionskapacitet 
eller annat). När en specifik klimatrisk kommer på tal är det översvämningar som dominerar, både 
i Europa och i övriga världen. Färre studier ägnar sig åt klimatrelaterade risker såsom stormar, 
cykloner, jordskred, ökande temperaturer eller torka. Forskningslitteraturen visar, naturligt nog, 
ett särskilt intresse för geografiska områden som identifierats som extra utsatta för klimatrisker 
och klimatförändring (Botzen och van den Bergh, 2012). Således domineras den europeiska 
forskningen av studier från länder med särskilt riskutsatta områden som t.ex. Nederländerna, där 
en fjärdedel av marken ligger under havsnivå. Sverige har inte rönt samma intresse, men det 
betyder inte att det helt saknas forskning om ett förändrat klimat, inte heller studier om 
konsekvenserna för småhusägare och försäkringsbolag (Bellman m. fl. 2016). 

Det finns studier som diskuterar ansvaret för klimatpåverkan, men konsensus saknas om vilken 
eller vilka parter som ska eller borde ta detta ansvar. Av särskilt intresse förefaller maktbalansen 
mellan staten och försäkringsbranschen vara, men många uppmärksammar även individens eget 
ansvar. Vissa hävdar att staten har det övergripande ansvaret och borde ta ett större ansvar än för 
närvarande. Andra hävdar att försäkringsbolag borde ta ett större ansvar, inte minst eftersom de 
själva kan tjäna som exempel på att bistå försäkringstagarna. I ett samhälle där ansvaret för 
personlig säkerhet individualiseras i allt större utsträckning, vilket bland annat syns i form av ett 
ökande antal privata pensions- och sjukförsäkringar, ökar också ansvaret för enskilda småhusägare 
när det gäller att underhålla sina bostäder och att anpassa dem till ett föränderligt klimat samt vid 
nybyggnationer. Samtidigt påverkas småhusägares vilja att de facto genomföra olika sorters 
förebyggande åtgärder av deras syn på klimatförändringen som risk (eller ej), vem som ska eller 
borde informera om och ta ansvar för klimatförändringens effekter. De som inte upplever att det 
är deras ansvar att genomföra dessa åtgärder, eller att åtgärderna har begränsade effekter, agerar 
normalt inte heller förebyggande (Bickerstaff m. fl. 2008). I den här studien undersöker vi bland 
annat småhusägares inställning till ansvar och hur de agerar eller inte agerar i förebyggande syfte. 
Här kan vi se att såväl sociala som rumsliga faktorer har betydelse för hur människor förhåller sig 
till såväl risk som ansvar.  

Försäkringar ska ses som en del av ett bredare lapptäcke av offentliga och privata strategier för att 
sprida risker över tid och över stora geografiska områden. Privata försäkringar har vuxit fram som 
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ett alternativ till ett ensidigt beroende av staten. Faktum är att privata försäkringsbolag har blivit 
en central institution i samhället för att hantera risker (Baker & Simon 2002, Ewald 1991). 
Försäkringsbranschens historia skvallrar om en ökad differentiering och risksegmentering av 
konsumenter på olika försäkringsmarknader eftersom försäkringsbolagen i allt större utsträckning 
strävar efter att skapa marknader för "stora" respektive "extremt stora" risker eller efter att på andra 
sätt skydda sig från egna risker. 

De flesta människor tycks idag vara beredda att betala för säkerhet och eftersom få har ekonomisk 
möjlighet att sprida sina privata risker via kapitalmarknaderna är de flesta hänvisade till 
försäkringar. Frågan är dock om det går att få ett försäkringsskydd på lika villkor. I projektet 
fokuseras småhusägares möjligheter att anpassa sig till klimatförändringens konsekvenser i termer 
av ändrade beteenden, liksom kostnader för anpassning och försäkring. För att stödja en utveckling 
mot ett jämlikt skydd mot framtida naturolyckor utgår projektet från en intersektionell ansats. I 
förgrunden är individens upplevelser, tolkningar och ageranden i vardagen och hur de kan 
härledas till omgivningen, såväl den sociala som den rumsliga. Att kartlägga småhusägares och 
andra individers uppfattningar är betydelsefullt för att skapa förståelse för relationen mellan 
klimatrisker och försäkringar även inom områden där konsekvenserna av klimatförändringen 
ännu är tvetydiga eller oklara.  

 

Syfte och disposition  
Det övergripande syftet med projektet var att öka kunskapen om hur småhusägares 
riskuppfattningar, riskbeteenden och betalningsvilja/förmåga i relation till en förväntad 
klimatförändring kan påverka försäkringsbranschen. De specifika frågor som ställdes i projektet 
och som kommer att belysas i rapporten är:  

 Vilka riskuppfattningar, riskbeteenden och betalningsförmågor finns bland småhusägare, 
avseende kort- och långsiktiga klimatrisker? 

 Vilken betydelse har sociala och rumsliga strukturer som genus, klass, familjeform och 
boenderegion för bostadsägarnas riskuppfattningar, riskbeteenden och betalningsförmågor?  

 Vilka konsekvenser kan människors riskuppfattningar, riskbeteenden och 
betalningsförmågor få för försäkringsbranschen? 

 

Syftet och frågeställningarna har i huvudsak undersökts med hjälp av två delstudier men har också 
satts i perspektiv genom en litteraturstudie. Resultaten från dessa studier har presenterats i form 
av tre publicerade rapporter samt ett antal muntliga presentationer vilka operationaliserat syftet 
och frågeställningarna utifrån skilda perspektiv. Litteraturstudien presenteras i kortform under 
rubriken Tidigare forskning och resultaten från de två delstudierna under avsnittet Resultat och 
analys. Ytterligare fyra vetenskapliga artiklar är under slutförande och en har publicerats (Olofsson 
m. fl. 2016). 

Rapporten disponeras på följande sätt: I nästa kapitel ges en kort bakgrund till rapporten baserad 
på tidigare forskning och en presentation av vår teoretiska ram, varefter en metod- och 
materialbeskrivning följer. I metodkapitlet beskrivs hur de två delstudierna, enkätstudien 



7 

 

respektive intervjustudien, har genomförts i fråga om urval, insamlat material och analysmetoder. 
Det därefter följande kapitlet presenterar resultat och analyser från delstudierna. Det avslutande 
kapitlet diskuterar resultaten utifrån den teoretiska ramen och presenterar projektets slutsatser. I 
detta avslutande kapitel presenteras även resultatens implikationer för försäkringsbranschen och 
studiens styrkor och svagheter, liksom förslag till vidare forskning. 
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TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK RAM 
 

I syfte att identifiera tidigare forskning, publicerad under de senaste dryga tio åren och av intresse 
för det här projektet, inledde vi forskningsprojektet med systematiska litteratursökningar i ett antal 
databaser och vetenskapliga tidskrifter.1 Vi strävade efter att fånga ett försäkringsperspektiv på 
klimatförändringen, hushållens perspektiv på försäkringar och ett förändrat klimat, samt 
samhällsvetenskapliga perspektiv på hushåll och klimatförändring i bredare bemärkelse. 
Resultaten från litteraturstudien är beskrivna i rapporten Climate change, insurance and households: 
a litterature review (Bellman m. fl. 2016). Nedan sammanfattar vi resultaten från denna 
litteraturstudie med utgångspunkt i tre teman: 1) riskuppfattning, 2) riskbeteende, samt 3) 
betalningsvilja och förmåga. Avslutningsvis behandlas det intersektionella perspektivet. 

 

Riskuppfattning 
Riskuppfattning handlar om hur risker definieras och skapas inom ramen för vår sociala och 
kulturella kontext (Olofsson och Öhman 2009). Majoriteten av tidigare studier om 
riskuppfattningar är kvantitativa och undersöker hushållens attityder och uppfattningar om risk 
på en allmän nivå, antingen avseende olika typer av klimatrisker (King m. fl. 2014) eller ur ett 
helhetsperspektiv, utan någon specifik klimatrisk i fokus (Sada m. fl. 2014). Flera av dessa studier 
är genomförda i särskilt utsatta områden. I ett europeiskt sammanhang handlar det främst om 
studier med fokus på översvämning i länder som Tyskland, Nederländerna och Storbritannien 
(Bubeck m. fl. 2013, Botzen och van den Bergh, 2012, Lamond m. fl. 2009). Resultaten visar att 
individer tenderar att bedöma risken för översvämning i förhållande till andra risker på ett rimligt 
sätt, men att de underskattar sin egen riskexponering. 

Det finns ett stort antal studier om genusaspekter i samband med ett förändrat klimat, t.ex. genom 
att förklara skillnader i riskuppfattning som ett resultat av kön, där kvinnor generellt sägs ha högre 
riskuppfattning än män (Gifford och Comeau 2011). Erfarenheter av extrema naturhändelser som 
översvämning (Kellens m. fl. 2011), föreställningar om klimatförändringen och lokalt observerade 
effekter av denna (Saleh m. fl. 2012) samt typ av klimatrisk (Ho m. fl. 2008) tycks också ha stor 
betydelse för individers riskuppfattning. I en studie av hushållens riskuppfattningar och 
beteenden som svar på klimatförändringen, visar Jewitt och Baker (2011) hur föreställningar och 
handlingar varierar kraftigt med socioekonomisk status, ålder, kön samt det rumsliga och/eller 
tidsmässiga avståndet till risken i fråga. I studien exemplifieras hur fattigare grupper prioriterar 

 

1 Sökningarna kombinerade öppna sökningar i fulltextdatabaser, t.ex. Business Source Premier, med specifika 
sökningar av ett antal ledande tidskrifter: Environment and Behaviour, Global Environmental Change, 
International Journal of Environmental Studies, International Journal of Climate Change Strategies and 
Management, Journal of Risk and Insurance, and The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice. 
För att täcka det samhällsvetenskapliga forskningsfältet gjordes även sökningar i följande tidskrifter: Journal of 
Risk Research, Health, Risk & Society, Risk Analysis, International Journal of Disaster Risk Reduction and Journal 
of Risk and Uncertainty. Det måste noteras att sökningarna var inkluderande och som ett resultat innehåller 
materialet även rapporter, avhandlingar och artiklar som inte ingår i tidskrift- och databassökningen. 
 



9 

 

risker på hushållsnivå som kan påverka hälsa och livsmedelsförsörjning, medan de globala 
miljöriskerna endast nämns av mer välbeställda svarande. 

 

Riskbeteende 
Begreppet riskbeteende används ofta i psykologisk och medicinsk forskning och syftar då på 
ohälsosamma eller riskfyllda beteenden men i den här studien är betydelsen en annan. Med 
riskbeteende menar vi hur människor agerar eller inte agerar för att förebygga klimatrelaterade 
risker i relation till sin bostad. Viss internationell forskning visar att hushåll generellt har låg 
beredskap för att skydda sig mot skador orsakade av olika former av väderfenomen (Siegrist och 
Gutscher 2008). Annan forskning visar att fastighetsägare har en ganska god uppfattning om 
effekterna av ett förändrat klimat och att de flesta har genomfört de mest uppenbara 
riskreducerande investeringarna (Schulte och Miller 2010).  

Tidigare forskning synliggör faktorer som kan påverka människors riskbeteende. Hushållens 
riskmedvetenhet och riskuppfattning samt tidigare erfarenheter av naturkatastrofer har enligt flera 
studier betydelse för i vilken utsträckning hushållen vidtar förebyggande åtgärder för att begränsa 
klimatrisker som exempelvis översvämningarna (se t.ex. Botzen m. fl. 2009). Tidigare erfarenheter 
är dock ingen garanti för beredskap. Föreställningen att staten, myndigheter eller privata aktörer 
är ansvariga för beredskap snarare än individen, kan vara en orsak till låg beredskap, även bland 
tidigare drabbade (Bickerstaff m. fl. 2008). 

Om individen äger sin bostad eller inte påverkar också riskbeteendet, vilket hänger ihop med 
individens socioekonomiska status. Människor som är mer ekonomiskt resursstarka och äger sin 
bostad, är mer positiva till att agera än de som har låg inkomst och inte äger huset de bor i (Harvatt 
m. fl. 2011). Vissa studier visar också att kvinnor, i jämförelse med män, visar en högre grad av 
både engagemang och kompetens för anpassning till klimatförändringen (Terpstra och Lindell 
2012). Känslor som oro för miljösituationen generellt eller för specifika händelser kan också 
påverka riskbeteendet (Ojala 2007). Även sociala normer har betydelse, vilket förklarar varför 
människor ofta förebygger risker med sina hus om deras grannar och vänner redan har genomfört 
anpassningar för att förhindra exempelvis översvämningar (Bubeck m. fl. 2013). Vidare har den 
geografiska platsen betydelse för riskbeteendet (Botzen m. fl. 2009). Guldåkers (2009) studie av de 
svenska hushållens krishanteringsförmåga och sårbarhet i samband med stormen Gudrun, visar 
att familjer som lever i glesbygd, vilka i högre utsträckning är utsatta för långvariga elavbrott, har 
en större beredskap att hantera sådana avbrott jämfört med personer som lever i tätorter och större 
städer. Guldåker (2009) uppmärksammar vidare de sociala relationernas betydelse för 
krishantering. Såväl relationer inom familjen som relationer till människor i föreningar, 
myndigheter, grannar och andra sociala nätverk påverkar möjligheten att hantera kriser och ta del 
av nödvändig information. Här belyses också betydelsen av ekonomiska tillgångar, vanan att 
hantera ekonomiska motgångar och tillgången till försäkringar. 
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Betalningsvilja och betalningsförmåga
Hushållens intresse för och möjlighet att betala för försäkringar (på engelska Willingness to Pay, 
WTP) har undersökts i ett relativt stort antal studier i Nederländerna, övriga Europa, USA och 
Australien. Dessa visar bland annat att det finns ett positivt samband mellan uppfattningen att det 
finns översvämningsrisker och intresset för att betala för försäkringar (Akter och Bennett 2011), 
medan risker som härrör från geografiska egenskaper påverkar intresset i mindre utsträckning 
(Brouwer och Schaafsma 2013). Andra faktorer som påverkar intresset att teckna försäkringar är 
bostadsförhållanden, disponibel inkomst (Lo 2013), riskkommunikation (Botzen m. fl. 2013) och 
tillit (Clark 2014). Intresset för att teckna översvämningsförsäkringar är också relaterat till social 
påverkan i så måtto att oförsäkrade hushåll är mer intresserade av att teckna försäkringar om de 
förväntar sig positiva reaktioner från sina grannar (Lo 2013 se även Bubeck m. fl. 2013). Forskare 
har betonat vikten av att studera klimatförändringen och olika klimatrisker utifrån ett medborgar- 
och hushållsperspektiv (Udmale m. fl. 2015). Framförallt framhålls behovet av att belysa frågan ur 
ett underifrånperspektiv, då hushåll på lokal nivå har en nyckelroll när det gäller praktisk 
anpassning till ett förändrat klimat (Scannell och Gifford 2013). 

Tidigare forskning visar också att fastighetsägare är villiga att investera i förebyggande åtgärder i 
utbyte mot lägre försäkringspremier men det är relativt ovanligt att försäkringsbolag uppmuntrar 
sina försäkringstagare att genomföra förebyggande åtgärder (Kunreuther 2015). För att minska de 
ekonomiska konsekvenserna för hushållen om och när översvämningsskador inträffar, kan 
försäkringsavtal potentiellt användas för att stimulera förebyggande beteenden genom att ge 
hushållen en premiereduktion om de vidtagit förebyggande åtgärder (Botzen m. fl. 2009). Bubeck 
och Botzen (2013) visar dock att försäkringsbolagen sällan använder premiereduktioner för att 
stimulera hushållens förebyggande beteende.  

Något som saknas när det gäller större kvantitativa studier av enskilda individers uppfattningar, 
ageranden och intresse/möjlighet att betala för försäkring är enligt Bellman m. fl. (2016: 29ff) 
studier i länder och regioner som ännu inte definierats som särskilt utsatta för klimatförändringens 
konsekvenser och kritiska studier som väger in ojämlikhet och andra underliggande strukturella 
faktorer. Det finns dock exempel på sådana studier (Gaard 2015). 

 

Intersektionella perspektiv och analytisk ram 
I takt med att sociala dimensioner uppmärksammats inom klimatforskningen har fler aspekter av 
sociala relationer kommit i fokus. Forskning om genus och klimatförändringen har exempelvis 
ökat under senare år (Dankelman 2010, Glazebrook 2011). Ofta studeras dock genus som enskild 
kategori utan att hänsyn tas till andra sociala strukturers betydelse. Dessutom stannar många 
studier vid att vara deskriptiva och därmed uteblir teoretiska perspektiv från feministisk teori eller 
genusteori. Bland de studier som intresserar sig för skillnader mellan kvinnor och män finns också 
en tendens att söka förståelse för resultaten bland teorier om individuella könsroller och 
sociobiologi. Ytterligare en tendens är att ensidigt betrakta kvinnor som sårbara och riskaversiva 
och inte problematisera mäns uppfattningar och deras ofta priviligierade status (Pease 2016). Allt 
fler forskare hävdar därför att det inte räcker med deskriptiva studier för att kunna möta de 
utmaningar som ett förändrat klimat innebär. Istället behöver forskningen analysera de 
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underliggande strukturella orsakerna till skillnader i sårbarhet och tillgång till resurser (Arora-
Jonsson 2011). Inte minst behöver uttryck för hegemonisk maskulinitet som upprätthåller bilden 
av mannen som orädd och i kontroll över både sig själv och sin omgivning analyseras (Pease 2016).  

Det intersektionella perspektivet har utvecklats i syfte att försöka visa hur dessa typer av olikheter 
i tillgången till ekonomiska resurser och social status, och effekterna av detta, inte kan ses som 
separata eller parallella processer, utan tvärtom är oupplösligt förbundna med varandra genom en 
dynamisk interaktion. Det går inte att separera betydelsen av att exempelvis vara kvinna från 
betydelsen av att också tillhöra en viss klass (ålder, sexualitet, etnicitet etc.). Ett exempel på det är 
en studie av klimatförändringens påverkan på genusrelationer och sårbarhet i delar av Nepal och 
Indien (Sugden m. fl. 2014). Studien visar att social klass och migration är faktorer som påverkar 
hur sårbara människor är inför klimatförändringen. Kvinnor från lägre sociala klasser blir i högre 
grad än andra kvar på landsbygden, utan möjlighet att söka försörjning utanför jordbruket, vilket 
gör dem särskilt sårbara för naturhändelser orsakade av ett förändrat klimat. 

Utifrån intersektionell teori har den intersektionella riskanalysen utvecklats (Giritli Nygren, m. fl. 
2015). Med hjälp av denna kan man förstå hur risk tar sig uttryck inom ramen för 
ojämlikhetsstrukturer som klass, kön och etnicitet. Intersektionell riskteori handlar med andra ord 
om att försöka se hur olika maktstrukturer interagerar på ett sådant sätt att de faktiskt skapas i 
samspel med varandra, alltså att risk konstitueras i relation till klass, kön och etnicitet, och vice 
versa. Intersektionella analyser är viktiga även när det kommer till frågor om risk och klimat 
(Kaijser, 2014, Olofsson m. fl. 2016). Det kan t.ex. gälla förebyggande arbete mot översvämning där 
man med hjälp av ett intersektionellt perspektiv kan studera hur människor som lever i 
översvämningsområden dagligen upplever och hanterar denna risk.  

Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv kan man fördjupa analysen av enskilda händelser, 
fenomen eller personer i ett specifikt sammanhang för att undvika på förhand givna 
kategoriseringar och antaganden. I den här studien används intersektionell riskanalys för att förstå 
vilken betydelse sociala och rumsliga strukturer har för de intervjuade småhusägarnas 
riskuppfattningar, riskbeteenden och betalningsförmågor i fråga om klimatrelaterade risker i 
relation till bostaden.  
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METOD OCH MATERIAL 
 

Det här kapitlet redogör för hur vi har gått till väga vid genomförandet av de två delstudierna. 
Enkätundersökningen presenteras först och därefter intervjustudien. 

 

Enkätundersökningen2 
I enkäten ställdes frågor om riskuppfattningar, betalningsförmåga och beteenden. Likaså om hur 
småhusägare ser på eget och andra aktörers ansvar för att reducera effekterna av 
klimatförändringen samt deras erfarenheter av hur risker med och konsekvenser av ett förändrat 
klimat kommunicerats från t.ex. kommuner och försäkringsbolag. Enkätresultaten kopplades, med 
hjälp av SCB, till nationella register om respondenternas socioekonomiska karakteristika, t.ex. 
inkomst, arbetsmarknadsdeltagande, hemmavarande barn samt bostadens placering och 
taxeringsvärde. Således har vi ett unikt datamaterial där samband mellan uppfattningar och 
beteenden kan kopplas till sociala, ekonomiska och geografiska förutsättningar.  

 

Enkät 
Enkäten utformades under 2015 utifrån syftet med projektet, tidigare studier och i samråd med ett 
annat forskningsprojekt i Disaster Research Center, University of Delaware, USA. Ett antal för 
studien relevanta frågeområden utvecklades: boende och bostadsområde, klimat, försäkringar, 
småhusägare, generella värderingar (tillit, solidaritet) och bakgrundsfrågor. Vissa frågor 
kopierades från tidigare studier (t.ex. Botzen m. fl. 2009, Olofsson och Öhman 2006) och vissa nya 
frågor konstruerades (i samarbete med företrädare för försäkringsbolag). Där det var möjligt 
användes frågor och skalor som prövats i tidigare studier. Frågorna i formuläret utformades i 
huvudsak med fasta svarsalternativ och vissa av frågorna vände sig enbart till småhusägare. SCB 
kvalitetsgranskade utformningen av enkätfrågorna. 

Enkäten testades i tre på varandra följande omgångar. I den första testomgången fokuserades 
enkätens struktur och omfång med hjälp av en testperson i projektdeltagarnas omedelbara närhet. 
Den andra testomgången inriktades på försäkringsfrågornas relevans och i det arbetet medverkade 
en representant från ett försäkringsbolag. I den tredje omgången testade åtta personer enkäten i 
dess helhet. Testpersonerna hade olika socioekonomisk bakgrund vad gäller ålder, kön och 
inkomst samt bestod av småhusägare (boende i egenägd villa eller radhus) och personer boende i 
annan typ av bostad såsom hyreslägenhet eller bostadsrätt. Enkäten seminariebehandlades sedan 
på ett projektmöte med projektets referensgrupp innan den skickades ut.  

Enkäten består av 52 huvudfrågor, ett stort antal underfrågor och åtta bakgrundsfrågor, vilket gör 
att den innehåller totalt 183 frågor. Att bakgrundsfrågorna är få till antalet beror dels på ambitionen 
att hålla nere antalet frågor och dels på kopplingen till SBC:s nationella register om 
respondenternas socioekonomiska karakteristika.  

 

2 För en mer detaljerad beskrivning av metod och material se Bellman m. fl. (2018). 
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Urval, genomförande och bortfallsanalys 
Enkäten skickades ut hösten 2015 till ett slumpmässigt urval av 3000 personer i åldern 18-80 år 
folkbordförda i Sverige. SCB administrerade insamlingen av materialet. Av de som besvarade 
enkäten, sammanlagt 890 person, var andelen kvinnor nästan lika stor som andelen män och 
medelåldern var 54 år. Vidare var 54 % småhusägare, 89 % födda i Sverige och 52 % gifta eller i 
partnerskap. Respondenterna hade sina folkbokföringsadresser runtom i Sverige. Som väntat var 
länen med de tre största städerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) väl representerade: 169 
respondenter var hemmahörande i Stockholms län (vilket utgör 19 % av samtliga respondenter), 
144 i Västra Götalands län (16,2 %) och 128 i Skåne län (14,4 %).  

Den slutgiltiga svarsfrekvensen uppgick till 29,8 %. Räknat utifrån de 890 inkomna svaren 
varierade svarsfrekvensen avseende de individuella enkätfrågorna från 98,9 till 76,3 % beroende 
på fråga. En bortfallsanalys genomfördes i samband med dataleveransen från SCB (SCB 2016).3 
Med hjälp av registerbaserade variabler, som också ingick i undersökningen, alltså information 
som hämtades från statliga register om t.ex. ålder och inkomst, gjordes en estimering av de fel 
bortfallet orsakade och så kallade vikter för att kompensera skevheten skapades. Varje respondent 
fick en unik vikt, men även med dessa vikter noterades en viss skevhet relaterad till 
svarsfrekvensen. En viss snedvridning kvarstod därmed, vilket beaktades vid tolkningen av de 
deskriptiva och analytiska resultaten. 

 

Analysmetoder 
För att besvara projektets frågeställningar analyserades enkätsvaren med hjälp av både 
konformativa och explorativa metoder. Syftet med de konformativa analyserna var att utröna 
eventuella skillnader beroende på exempelvis bostadstyp, bostadsområde, kön, ålder och inkomst. 
Dessa analyser gjordes med test som Mann-Whitney ranksummetest (z-fördelning) och Pearson 
Chi- Syftet med de explorativa analyserna var att identifiera mönster i materialet utan 
att i förväg definiera antaganden om samband eller skillnader. Detta för att analysera hur genus 
och andra hierarkiskt ordnade sociala positioner inverkar på individuella föreställningar och 
uppfattningar (jämför Olofsson m. fl. 2016, Pearse 2016). För att göra detta användes multipel 
klassificeringsanalys (MCA) och klusteranalys. MCA identifierar underliggande mönster utifrån 
kategoriska data och kan jämföras med faktoranalys. Klusteranalys är en teknik för att identifiera 
grupperingar med liknande svarsmönster inom en grupp och skilda svarsmönster mellan 
grupperna. 

 

Intervjuer och hembesök 
I den andra delstudien genomförde vi tematiska intervjuer i hemmen med 44 personer i 35 hushåll; 
27 män och 17 kvinnor. De intervjuade bodde i områden som i varierande grad kan anses vara 

 

3 I ett avseende är dokumentet i fråga att betrakta som internt, då det inte har eller kommer att publiceras. Det är 
emellertid tillgängligt för intresserade och kan erhållas vid förfrågan. 
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utsatta för klimatrelaterade risker i och omkring Göteborg, Malmö, Sundsvall, Kramfors, Sollefteå 
och Åre. Med riskutsatta områden menas här områden som enligt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) och SMHI är särskilt utsatta för erosion, höga flöden och översvämning (MSB 
2010a, 2010b). 

 

Urval och genomförande 
Vid urvalet av intervjupersoner eftersträvade vi en variation med olika former av hushåll 
representerade, såväl ensamhushåll som flerpersonshushåll i vilken hemmavarande eller äldre 
barn ingick. Vi eftersträvade även en variation av boendeplats, dels geografiskt över landet, dels i 
fråga om boende i glesbygd kontra stad samt i mer eller mindre riskutsatta områden.  

Vi intervjuade 
i äldre hus. Vad gäller nybyggare valde vi tre expansiva geografiska regioner i riskutsatta områden; 

Malmö, Göteborg och Sundsvall. Vid urvalet utgick vi från 
MSBs förteckning över områden i Sverige med betydande risk 
för översvämning (MSB 20101, 2010b) samt SMHIs översikt. 
Vid urvalet av boende i glesbygd användes även 
Länsstyrelsernas sammanställningar över områden med risk 
för jordskred (Länsstyrelsen Jämtland 2013). Sollefteå, 
Kramfors och Åre är områden med stor risk för jordskred och 
ras. Åre betraktas inte som en glesbygdskommun men ligger i 
en glesbefolkad region, där närheten till fjällen ger speciella 
förutsättningar för de boende. Det är också en ort som är 
beroende av skid- och naturturism och där klimatfrågor kan ha 
särskild betydelse. 

För att komma i kontakt med personer som nyligen byggt hus 
tog vi del av de aktuella kommunernas offentliga material om 
beviljade bygglov för nybyggnationer. Vi skickade 
informationsbrev om projektet till personer boende i särskilt 
riskutsatta områden som beviljats bygglov under de senaste 
fem åren. I brevet stod att vi skulle ringa eller mejla personerna 
i fråga för att berätta mer om studien och fråga om de ville 
medverka i den. Efter telefonkontakt och mejlväxlingar med 
omkring 300 personer fick vi slutligen nio personer från 

Göteborg, Malmö och Sundsvall som ville medverka. Ytterligare några nybyggare valdes ut genom 
snöbollsurval, dvs. tips från personer vi intervjuade. Övriga intervjupersoner nåddes genom 
personliga kontakter och därefter genom snöbollsurval. Vi genomförde alltså 44 intervjuer, se figur 
1.  

Det var företrädesvis män som var intresserade av att delta. Det blev också under intervjuerna 
tydligt att intervjuernas teman av många uppfattades vara frågor som männen i hushållet var mest 
insatta i. Flera tillfrågade kvinnor sade sig inte ha tillräcklig kunskap inom områdena hus, 
försäkringar och klimatrisker utan framhöll istället männen som lämpliga att intervjua. Detta 

11 Åre

9 Göteborg

6 Malmö

De intervjuade efter 
landskap och närmsta 
stad

7 Sollefteå

7 Sundsvall

4 Kramfors

Figur 1 Karta över de intervjuade 
i relation till hemmahörande 
landskap och närmsta stad 
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skapar inte enbart en ojämn fördelning mellan män och kvinnor i materialet utan kan också ses 
som exempel på hur könskodat området försäkringar, boende och klimatrisker är. Att, som många 
kvinnor, säga att de inte har något att tillföra synliggör den arbetsdelning som finns i många 
familjer, där män ofta har ansvar för de materiella delarna av familjelivet med höga värden, som 
hus och bil. Uttalandet visar också hur synen på försäkring och risk skapas i relation till kön och 
heteronormativitet.  

Ett fåtal personer som vi nådde via personliga kontakter betecknade sig som villaägare vid den 
första kontakten, men vid intervjutillfällena visade det sig att deras fastigheter snarare var att 
beteckna som lantbruk. I intervjuerna analyserades de delar av materialet som fokuserade själva 
bostaden och inte gården. Vid genomförandet av studien var vi noga med att i alla led, från 
problemformulering till resultatredovisning, kontrollera att studiens forskningsfrågor, 
intervjufrågor, analys och redovisning hängde ihop med studiens syfte och svarade på den 
övergripande frågeställningen. De forskare som deltog i studien lyssnade igenom de inspelade 
intervjuerna och läste transkriberingarna flera gånger i ett försök att stärka studiens tillförlitlighet. 

 

Intervjuernas fokus 
Intervjuerna fokuserade på fyra teman: bostaden, klimat, risker och försäkringar. 
Intervjupersonerna fick berätta om bostaden och platsen där de bor. Vid intervjuerna med boende 
i glesbygd var vi särskilt intresserade av att höra om vilka förutsättningar, utmaningar och behov 
som gäller för boende i glesbygd. Vad gäller personer som bor i städer bedömdes frågor relaterade 
till storstadsområdets starkt expansiva karaktär vara särskilt relevanta. Vid intervjuerna med 
personer som nyligen byggt hus efterfrågade vi information om vad som var särskilt viktigt vid 
byggnationen och varför de valt att bosätta sig där de bor. Samtliga intervjuade fick berätta om hur 
de ser på risker i allmänhet i relation till boendet, och klimatrisker i synnerhet. I förekommande 
fall kom vi också in på tidigare erfarenheter av extrema väderhändelser och hur de intervjuade 
resonerade om framtida sådana i relation till sina bostäder. Här tydliggjordes även 
intervjupersonernas inställningar till klimatrisker. Beträffande försäkringar fick de intervjuade 
berätta om vad som är viktigt för dem vad gäller försäkringar generellt och om försäkringar utifrån 
olika typer av risker, med särskilt fokus på klimatrisker. I anslutning till varje intervju frågade vi 
om den intervjuade ville visa oss runt och berätta om bostaden och eventuella förändringar de 
gjort. Så gott som alla tog tillfället i akt och visade oss runt i bostaden. Genom rundvandringen 
fördjupades berättelserna om bostaden i relation till miljö- och klimatrisker. Vi forskare fick också 
en ökad förståelse för bostadens konstruktion, geografiska förutsättningar osv. 

Direkt efter varje intervju skrev vi en sammanfattning av den, i vilken de centrala resonemangen 
utifrån varje tema tydliggjordes. Varje intervju spelades också in för att därefter transkriberas 
ordagrant. Vid transkriberingen avidentifierades materialet. I nedanstående redovisning av 
resultaten kan inga svar kopplas till någon enskild person. Vi bytte exempelvis namn på platser 
och personer. När citat som är särskilt unika för en person används i resultatredovisning, var vi 
extra noga med att göra ändringar i dessa så att personen inte skulle kunna kännas igen. Detta utan 
att för den skull förvränga andemeningen i citatet.  
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Vid arbetet med analysen följde vi en induktiv logik, vilket innebär att kategoriseringen i olika 
riskuppfattningar och riskbeteenden skapades med det empiriska materialet som utgångspunkt. 
Analysen gjordes i flera steg och resulterat i sju 
olika förhållningssätt till klimatrelaterade risker presenteras i resultatavsnittet.  
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RESULTAT OCH ANALYS 
 

I det här kapitlet följer en presentation av resultat och analyser från de två delstudierna. Vi inleder 
med en övergripande presentation av resultaten av enkätstudien. Det första avsnittet behandlar de 
svarandes riskuppfattning och attityder till försäkringar. Därefter följer ett avsnitt om 
riskbeteende, ansvar och betalningsvilja. Efter dessa inledande, generella beskrivningar av hur de 
svarande uppfattar och hanterar risker relaterade till klimat och boende går vi vidare med djupare 
analyser av materialet. Den explorativa analysen av det kvantitativa materialet ger en bild av hur 
människors syn på klimat och försäkring hänger ihop med deras sociala sammanhang samt 
rumsliga och sociala stratifieringar. Sist i resultatdelen av den kvantitativa studien presenterar vi 
fem grupper skapade utifrån enkätmaterialet, inom vilka människor förhåller sig till klimat och 
försäkringar på olika sätt. Avslutningsvis presenterar vi resultat och analys från den kvalitativa 
intervjustudien, i vilken sju riskberättelser finns utmejslade ur materialet. Den kvalitativa analysen 
ger en fördjupad bild av aspekter av det som kommit fram i enkätstudien. 

 

Riskuppfattning och attityder till försäkringar4 

En fjärdedel av de som har besvarade enkäten upplever att det finns en stor eller mycket stor risk 
för att de personligen ska drabbas av klimatförändringen. Denna risk kommer som nummer fem 
av 17 nämnda risker.5 Listan toppas av allvarliga sjukdomar, före stress och utbrändhet, mat 
innehållande genförändrade råvaror och egen rökning. Längre ner på listan kommer sådana saker 
som att drabbas av trafikolyckor, terrorism, fallolyckor eller brand.  

Att skatta en risk, vilket brukar kallas för individuell riskperception, är dock inte samma sak som 
att oroa sig för risken i fråga (Ekholm och Olofsson 2017). Vi frågade därför även om hur mycket 
de som besvarade enkäten oroar sig för naturhändelser som kan bli en följd av klimatförändringen, 
såsom stormar och översvämningar, och jämförde det med andra risker, nämligen krig och 
terrorism, våld och aggression och arbetslöshet. Resultaten visar att endast ett fåtal oroar sig i 
ganska eller mycket hög grad för översvämningar (8 %) och stormar (13 %), medan en större andel 
oroar sig för krig och terrorism (37 %) och våld (24 %). Här är det också intressant att se att 
småhusägare antingen är mindre oroliga än personer som bor i en annan typ av bostad eller att det 
inte finns någon signifikant skillnad. Hur gammal man är har betydelse för oro gällande 

 

4 De resultat som åberopas i detta och det efterföljande avsnittet är hämtade från Delrapport 1 (Bellman m. fl. 
2018) om inget annat anges. I Delrapport 1 återfinns tabeller och figurer, liksom statistiska tester redovisade. För 
att belysa uppfattningar hos svenska småhusägare redovisas om det finns signifikanta skillnader mellan 
individer som bor i egenägd villa eller radhus jämfört med de som bor i s.k. annat boende, alltså hyr sitt boende, 
är inneboende eller äger en bostadsrättslägenhet. I vissa fall redovisas även om skillnader finns beroende på kön, 
ålder och inkomst. 
5 Riskerna är av olika karaktär och därför svåra att jämföra. Gällande rökning svarar i regel rökare att risken är 
stor eller mycket stor att de drabbas negativt av den egna rökningen, medan en person som inte röker uppgav att 
risken är mycket låg. Detta gäller även alkohol och andra beteenderelaterade risker, medan risker som inte är 
direkt relaterade till enskilda individers beteenden, t.ex. naturkatastrofer, terrorism, epidemier och 
klimatförändringen, mer speglar en inställning, attityd eller kunskap. 
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krig/terrorism och arbetslöshet. Vi ser också att ekonomiska resurser hänger samman med oro. 
Individer med högre inkomst oroar sig mindre jämfört med individer med relativt sett lägre 
inkomst och kvinnor oroar sig mer än män. Om oron för klimatrisker jämförs med andra risker 
såsom krig/terrorism, våld/aggression respektive arbetslöshet upplevs oron för stormar och 
översvämningar som lägre. I sammanhanget kan det vara på sin plats att påminna om att tidigare 
studier från andra länder visar att oavsett om människor har eller inte har upplevt översvämningar 
är många skeptiska till huruvida ett förändrat klimat orsakar eller förvärrar översvämningar 
(Whitmarsh 2008). 

Den självskattade kunskapen om klimatförändringen, liksom dess orsaker och konsekvenser, är 
hög: Hela 70 % av de tillfrågade svarade att de har goda eller mycket goda kunskaper. Det finns 
vissa intressanta samband när det gäller självskattad kunskap där yngre personer, män och 
personer med relativt sett hög disponibel inkomst skattar sin kunskap som högre än äldre, kvinnor 
och personer med lägre inkomst.  

Tidigare forskning visar att närheten till vatten höjer värdet på ett hus, men samtidigt har 
klimatrelaterade händelser som översvämning eller stigande havsnivåer visat sig ha en negativ 
inverkan på husens värde (Below m. fl. 2015). Vår studie bekräftar att närheten till vattendrag, sjö 
eller hav uppfattas som prishöjande, samtidigt som utsattheten för klimatrelaterade risker såsom 
översvämningar, ras, skred och erosion, uppfattas som prissänkande. Sammantaget ser dock 
småhusägare närheten till vatten som en ekonomisk tillgång snarare än som en klimatrisk. 
Samtidigt visar tidigare studier att enskilda individer har svårt att koppla samman praktiska 
åtgärder för att minska konsekvenserna av väderrelaterade händelser med framtida ekonomiska 
fördelar (Lamond m. fl. 2009). 

En viktig del av enkätstudien var att undersöka allmänhetens inställning till privata försäkringar, 
speciellt i relation till ett förändrat klimat.6 Resultaten visar att en övervägande del av de tillfrågade 
uppgav att de är positiva eller mycket positiva till privata försäkringar rent allmänt och att 
personer med hög inkomst har en mer positiv syn på privata försäkringar än personer med relativt 
sett lägre inkomst. Genom att ställa samma fråga men specificera vilken typ av försäkring det gäller 
fann vi dock att den inställningen varierar med försäkringsområdet. Nästan alla tillfrågade anser 
att boende- och bilförsäkring är viktigt, de allra flesta är också positiva till olycksfalls- och 
pensionsförsäkring, medan mindre än hälften uppgav att försäkring för klimatrelaterade skador 
är viktigt. 

Det handlar dock inte enbart om attityder till olika försäkringar utan det är minst lika viktigt att 
utröna om de tillfrågade anser att de har ett försäkringsskydd som täcker kostnader vid en skada 
orsakad av ett förändrat klimat. Ungefär en femtedel uppgav att de har ett tillräckligt 
försäkringsskydd medan en knapp tredjedel uppgav att de inte har det. Mer intressant är kanske 
att nästan hälften inte vet om de har försäkringsskydd eller inte.  

 

6 De resultat som åberopas i detta avsnitt är hämtade från Bellman m. fl. (2018 delrapporten som presenterar 
resultaten från delstudie 1) om inget annat anges. I Bellman m. fl. (2018) återfinns tabeller och figurer, liksom 
statistiska tester redovisade. 
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Nära hälften av dem som besvarade enkäten uppgav alltså att de är intresserade av att teckna 
försäkringar mot klimatrelaterade skador. Om denna typ av försäkring medför en ökad kostnad 
jämfört med andra försäkringar minskar intresset och en jämförelsevis större andel visar då ett 
ointresse snarare än ett intresse för att teckna en sådan försäkring. Småhusägare är mer 
intresserade än andra av klimatrelaterade försäkringar. Kvinnor är mer intresserade än män både 
av att teckna en klimatrelaterad försäkring och att göra det även om den kostar mer än andra 
försäkringar. Inkomst och ålder tycks däremot sakna betydelse i sammanhanget. 
 

Riskbeteende, ansvar och betalningsvilja 
I allmänhet förefaller småhusägare ha en låg beredskap för att skydda sig mot skador orsakade av 
olika väderförhållanden. Inte heller de som bor i områden med risk för exponering för olika 
naturkatastrofer agerar särskilt ofta för att minimera risken för skador. Däremot tycks 
småhusägare utföra fler förebyggande åtgärder om de uppmuntras till det av sina grannar än om 
de inte får denna stimulans. Till bilden hör också att vår studie visar att förebyggande åtgärder 
främst görs utifrån renoveringsbehov och inte på grund av klimatanpassning. De förebyggande 
åtgärder som görs utifrån renoveringsbehov avser i huvudsak takreparationer. Motsvarande 
åtgärder beträffande klimatanpassning härrör främst till grund och källare.  

Något annat som är intressant att få information om är hur människor ser på prioritering av 
offentliga resurser. I enkäten frågade vi i vilken grad de tillfrågade anser att samhället bör satsa 
mer resurser på anpassning till ett förändrat klimat och 71 % uppgav att de anser att det bör göras 
i ganska eller mycket hög grad. Endast sjukvård ses av fler som högt prioriterat (92 %) medan färre 
uppgav att de anser att försvaret (54 %) och internationellt bistånd (45 %) i ganska eller hög grad 
ska få mer samhälleliga resurser. Resultaten visar även att yngre personer och kvinnor är särskilt 
positiva till ökade resurser för att anpassa samhället till klimatförändringens konsekvenser.  

På frågan om vad som bör göras för att öka individers förebyggande arbete liksom anpassning till 
ett förändrat klimat visar vår studie att många småhusägare gärna vill ha information om 
klimatförändring och likaså bidrag för klimatanpassning. Relativt många ser också positivt på 
individbaserade försäkringspremier, men de är mindre positiva till skatter, avgifter eller kollektiva 
prishöjningar på försäkringar. De som bor i villa eller radhus är också positiva till privata 
försäkringar och flera kan också tänka sig att teckna klimatrelaterade försäkringar. 

Enkätresultaten visar också hur människor ser på ansvar, sitt eget liksom andras. Rent konkret 
undersöktes vem som ses som ansvarig att bistå om ens bostad drabbas av en skada orsakad av ett 
förändrat klimat. Tre aktörer är i blickfånget: staten, kommunen och försäkringsbolagen. 
Resultaten visar att alla har ett ansvar, närmare 90 % uppgav att hemkommunen och 
försäkringsbolaget har ansvaret, 80 % att statliga myndigheter har ansvar och 61 % att man själv 
bär ansvaret. Intressant här är dock att närmare en fjärdedel, 23 %, uppgav att de personligen inte 
har något ansvar, eller i vart fall endast begränsat ansvar. Jämfört med de äldre uppgav yngre 
personer att statliga organ och myndigheter har större ansvar. Personer med högre inkomst 
uppgav att statliga organ/myndigheter, hemkommunen och de själva har ett större ansvar än vad 
personer med lägre inkomst uppgav att de har. 
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Det verkar generellt som att människor är allt mer villiga att betala för säkerhet, men i vilken 
utsträckning och för vad är oklart. En aktuell fråga är vilken vilja småhusägare har att själva 
begränsa klimatrelaterade skador genom förebyggande åtgärder om de stimuleras av sänkta 
försäkringspremier. Likt en tidigare studie (Botzen m. fl. 2009) mäter vi viljan att begränsa skador 
till följd av höga flöden och översvämningar genom frågor som på aggregerad nivå utgör ett 
betalningsviljeindex.  

Resultaten visar att betalningsviljan är högre bland kvinnor än bland män liksom bland personer 
som skattar sin egen kunskap om klimatförändringen som god jämfört med dem som skattar sin 
kunskap som mindre god. Det senare går i linje med tidigare studier från andra länder som funnit 
att de som uppfattar jämförelsevis större risker för översvämningar har högre betalningsvilja än 
andra (Brouwer och Schaafsma 2013). Däremot tyder våra resultat på att betalningsviljan inte är 
kopplad till inkomst eller om personen i fråga bor eller inte i en storstad. Att betalningsviljan skulle 
vara opåverkad av disponibel inkomst går dock inte i linje med studier från andra länder, vilka 
funnit att viljan att betala för försäkringar mot översvämningsskador ökar med ökad disponibel 
inkomst (Hung 2009). 

Vår studie visar vidare att respondenterna är beredda att betala ett högre pris på sina försäkringar 
om försäkringsbolagen samtidigt satsar resurser på att anpassa samhället till ett förändrat klimat. 
En större andel visar sig vara positiva till att betala ett högre pris på sina boendeförsäkringar än på 
övriga försäkringar. Detta gäller såväl de som bor i villa eller radhus respektive lägenhet. 

Vilka typer av interventioner de tillfrågade föredrar är också intressant utifrån ett 
ansvarsperspektiv. Resultaten visar entydigt att information av olika slag är något som föredras, 
liksom olika typer av bidrag från stat och kommun och skattesänkningar för att hantera effekterna 
av ett förändrat klimat på samhällsnivå. Relativt många (53 %) uppgav även att de är positivt 
inställda till att försäkringsbolag ska prissätta försäkringar på individnivå utifrån gjorda 
klimatanpassningar. Över hälften av de som deltog i studien uppgav också att de ser positivt på 
högre skatter eller avgifter. Att försäkringsbolagen prissätter försäkringar utifrån en sammanvägd 
klimatanpassning hos samtliga kunder oavsett den enskildes egen anpassning är dock endast en 
fjärdedel positiv till. 

 

Svenskarnas syn på klimatrisker: En kritisk analys 
Hur genus och intersektionella maktordningar ger resonans i människors uppfattning och 
hantering av klimatförändringen har varit ett särskilt fokus inom projektet. För att undersöka detta 
har två explorativa analyser gjorts. Den första utgörs av hur människors syn på klimat och 
försäkring hänger samman med lokal solidaritet, personliga nätverk, vart man bor liksom olika 
sociala positioner utifrån genus, ekonomiska resurser och om man är bosatt i ett sociogeografiskt 
centrum (någon av Sveriges tre största städer) eller inte. Dessa analyser skapar en slags sociala 
kartor där svar som hänger samman placeras nära varandra medan de som inte hänger samman 
placeras längre från varandra och där två dimensioner kan urskiljas. Den första dimensionen, som 
representeras av den vertikala linjen i figur 2, inbegriper främst attityder och beteenden relaterade 
till klimatförändringen, men också sociala relationer. Till vänster finner vi låg riskperception, att 
det inte är viktigt att vara klimatmedveten, få personliga relationer och låg solidaritet med 
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lokalsamhället. Till höger finner vi hög riskperception, hög klimatmedvetenhet men även flera 
personliga kontakter och hög solidaritet. Den vertikala dimensionen, inbegriper fysiska resurser 
som inkomst, bostad och bostadsort, men även ålder och solidaritet i närområdet. Högt upp i 
figuren återfinns äldre respondenter, hög inkomst, eget hus, ej boende i storstäder och solidaritet i 
termer av att man gärna hjälper varandra i närområdet. I den nedre änden återfinns yngre, låg 
inkomst, boende i storstäder etc. Efter att kartan har formats läggs de sociala positioner som visar 
på intersektionerna mellan genus, ekonomiska resurser och vart man bor till. Dessa positioner, 
vilka alla placeras in utifrån kartans struktur och ger information om respondenterna utifrån deras 
kombination av de tre variablerna kön, inkomst och boendeområde.  

De två dimensionerna skapar tillsammans fyra fält som hjälper till att tolka resultaten. I den övre 
vänstra delen av kartan finner vi att det varken är viktigt eller oviktigt att vara klimatmedveten, 
man får sällan dåligt samvete för sitt eget beteende, riskperceptionen är låg, solidariteten i 
lokalsamhället upplevs som låg och respondenterna har få vänner som de kan få hjälp och stöd av. 
Här finner vi även de som är mest positiva till privata försäkringar och som själva uppgav att de 
känner till om de har en försäkring som täcker olyckor till följd av ett förändrat klimat. De sociala 
positioner som placerar sig här är män som inte bor i storstäder, både de med hög och låg inkomst.  

Det övre högra fältet av kartan utgörs av relationer mellan hög klimatmedvetenhet i 
umgängeskretsen, hög solidaritet i lokalsamhället, men även en negativ inställning till privata 
försäkringar. Här finner vi kvinnor med hög inkomst som ej bor i storstäder. Däremot är det inte 
här som vi finner uppfattningen att risken är stor att drabbas av klimatrisker. Den uppfattningen 
återfinns i det nedre högra fältet, som förutom hög riskperception även utgörs av känslan av att 
ofta få dåligt samvete för att inte göra mer för klimatet. Här återfinns flera sociala positioner, de 
två som tydligast placerar sig här är kvinnor i storstad, både de med hög och låg inkomst. Även 
kvinnor med låg inkomst som inte bor i storstäder finner vi i utkanten av detta fält, liksom män 
med hög inkomst boende i storstad. Det sista fältet, i figurens nedre vänstra hörn, visar att låg 
solidaritet i närområdet är relaterat till lågt intresse för klimatförändringen i den närmsta 
umgängeskretsen. I utkanten, på gränsen till föregående fält, återfinns de som uppgav att de inte 
känner till om de har ett försäkringsskydd för skador som ett förändrat klimat kan leda till. Sociala 
positioner i detta fält är män med låg inkomst boende i storstäder.  
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Figur 2 Multipel korrespondensanalys av klimatuppfattningar, sociala relationer, försäkringar och 
intersektioner mellan genus, ekonomiska resurser och bostadsort. 

 

Fem grupper och deras syn på klimatförändring och försäkring 
Projektet har som tidigare nämnts studerat hur sociala strukturer som t.ex. genus och klass och 
deras intersektioner tillsammans påverkar riskuppfattningar, riskbeteenden och inställningen till 
försäkringar. Den andra explorativa analysen utgjordes av en gruppering av respondenterna 
utifrån tre variabler där respondenterna svarade på om de är 1) småhusägare eller ej, 2) bor i 
storstad eller ej samt 3) om de är positiva eller negativa till privata försäkringar. Utifrån analysen 
identifierades fem grupper med skilda svarsmönster (se figur 3) vars övriga karakteristika, 
utbildning, ålder, kön etc. därefter kartlagdes. 
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Figur 3 Schematisk bild över de fem grupperna och deras syn på klimatförändring och försäkring. 

 

Den första gruppen består enbart av småhusägare som bor utanför storstäder och är positiva till 
försäkringar. Gruppen består av en stor andel män, infödda, äldre personer och personer med hög 
inkomst. Jämfört med andra grupper har personerna i den här gruppen fler försäkringar och 
installationer, brandvarnare och larm. Vidare uppfattar de boendeförsäkring, bilförsäkring, 
olycksfallsförsäkring och privat pensionssparande som viktigare än andra grupper. Det är också 
här vi finner den högsta tilliten till försäkringsbolag. Däremot skiljer sig inte gruppen från övriga 
grupper i fråga om klimatattityder. 

I den andra gruppen är samtliga personer bosatta i flerfamiljshus utanför storstäderna. De flesta är 
kvinnor och inkomsten låg. De bedömer inte sin klimatmedvetenhet som hög, men är positivt 
inställda till försäkringar och ser betydelsen av att försäkringar kopplas till klimatrelaterade 
effekter. Den tredje gruppen består av personer som bor utanför storstäderna, många i Norrland, 
med relativt låg utbildningsnivå och med få nära relationer. Jämfört med andra grupper uppgav 
de som ingår i denna grupp att olika former av privata försäkringar, inklusive klimatrelaterade 
effekter, är mindre viktiga och de har inte heller försäkringar eller olika former av sparande i 
samma utsträckning som andra grupper. Tilliten är också mycket låg och gruppen uppvisar lägst 
grad av tillit till exempelvis försäkringsbolag och statliga myndigheter. Däremot betraktar denna 
grupp risken för kommande regn och stormar som högst av samtliga grupper. 
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Även den fjärde gruppen består av personer boende utanför storstäder men här återfinns både de 
som är mest positiva och mest negativa till försäkringar. En anledning till detta kan vara att 
gruppen består av både personer med stor klimatmedvetenhet och de som drabbats av 
naturolyckor. Den sista gruppen består enbart av personer boende i storstäder. Här återfinns 
relativt unga, högutbildade och störst andel utrikes födda. Inställningen till försäkringar varierar 
men de flesta är relativt positiva. De oroar sig inte för att drabbas av klimatförändringens 
konsekvenser.  

Dessa analyser av sociala kartor och olika grupper ska ses som ett sätt att försöka fånga en del av 
den komplexitet som människor lever i och förhåller sig till varje dag och som utgör den ram inom 
vilken klimatförändringen görs begriplig. Nedan går vi ett steg längre i den fördjupande analysen 
av hur människor förhåller sig till risker och försäkringar genom att presentera en 
sammanställning av våra 44 intervjupersoners berättelser. 

 

Narrativ om klimatrisker och boende 
Resultaten från intervjustudien är presenterade i rapporten Berättelser om klimatrisker och boende: 
Sociala strukturers betydelse för hur bostadsägare förhåller sig till klimatrisker i relation till sina bostäder 
(Jarnkvist m. fl. 2017). Här följer en sammanfattning av denna rapport. I analysen av intervjuerna 
kategoriserades materialet i sju så kallade riskberättelser, vilka uttrycker olika förhållningssätt till 
risk och ansvar. De intervjuade beskriver sig själva som mer eller mindre riskmedvetna och 
positionerar sig på olika sätt i relation till klimatrisker. I intervjumaterialet finns berättelser som 
kännetecknas av antingen hög eller låg riskuppfattning. Klimatrelaterade risker och hur dessa kan 
förebyggas och hanteras är centrala teman i berättelserna som karaktäriserar hög riskuppfattning. 
Dessa teman tar stort utrymme i berättelserna. Ofta talar de intervjuade om sig själva som 
riskmedvetna, ger uttryck för att ha kunskap och förståelse för risk och belyser vikten av att 
förebygga och hantera risker. Det kan handla om kortsiktiga risker relaterat till det egna boendet 
alternativt lokala omgivningen eller långsiktiga, klimatrelaterade risker, ofta på global nivå. Låg 
riskuppfattning uttrycks istället genom att klimatrelaterade risker ges litet utrymme i berättelserna. 
Inte sällan uttrycks att intervjupersonen inte bry sig om dem. Klimatrisker beskrivs som 
överdrivna eller något som gäller människor i andra länder eller möjligen kommande generationer.  

När vi studerade de olika klimatriskuppfattningarna närmare blev det tydligt att dessa kan skilja 
sig åt beträffande kort- och långsiktiga risker. I några berättelser betonas det förstnämnda, i andra 
det senare, i vissa fall båda perspektiven och i ytterligare något fall inget av dem. Detta ledde fram 
till ytterligare uppdelningar av berättelserna, där de kategoriserades efter hög respektive låg 
riskuppfattning beträffande kort- respektive långsiktiga klimatrelaterade risker. Med kortsiktiga 
risker menar vi här de risker som kan finns i en närliggande tid. Risken diskuteras antingen i 
relation till den egna bostaden eller till närområdet. Långsiktiga klimatrisker är istället de risker som 
enligt intervjupersonerna kan finnas längre fram i tiden. I en del berättelser betonas långsiktiga 
globala risker och i andra berättelser långsiktiga lokala risker.  

I analysarbetet blev det tydligt att olika sätt att positionera sig i relation till klimatrisker också leder 
till skilda sätt att förhålla sig till hur en person kan eller bör hantera dessa risker, alltså det 
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riskbeteende som kommer till uttryck. Synen på ansvar är här centralt. De intervjuade betonar 
antingen individens ansvar eller samhällets ansvar. I berättelserna som lyfter fram individens ansvar 
är betydelsen av den enskildes ansvar för att motverka och hantera risker central. Det kan gälla 
såväl i relation till det egna boendet som på global nivå. I dessa berättelser betonas det individuella 
ansvaret såväl i fråga om att förebygga risker som att betrakta den enskilde småhusägaren som 
ansvarig för om någon skada inträffar med bostaden.  

I den andra typen av berättelser är istället samhällets ansvar för att förebygga och hantera risker 
central. Det kan handla om att kommunen beskrivs som ansvarig för att informera småhusägare 
om eventuella risker i samband med bygglov, att försäkringsbolag bör informera enskilda om vilka 
försäkringar hen bör teckna eller att andra privata aktörer (som Skistar) bör se till att kompensera 
för den klimatpåverkan företaget orsakar och dessutom stå som ansvariga om någon 
klimatrelaterad händelse inträffar.  

De intervjuade är generellt välförsäkrade. Försäkringsfrågor tar dock olika mycket plats i de olika 
berättelserna och försäkringar tillskrivs olika betydelse och värde. Detsamma gäller 
försäkringsbolagen som aktörer. Berättelserna ger också uttryck för olika grad av betalningsvilja 
och betalningsförmåga. Betalningsförmåga handlar om individens möjlighet att betala för 
exempelvis en försäkring. Den kan i hög grad relateras till hushållens ekonomiska utrymme och 
kan förstås som ett mått på social klass i form av ekonomiskt kapital. Betalningsvilja i sin tur 
används här som viljan att betala för olika saker såsom förebyggande åtgärder och olika typer av 
försäkringar. Det är möjligt att en individ har viljan att betala för en försäkring eller förebyggande 
åtgärder men inte det ekonomiska utrymmet för att kunna göra det. 

Vilken berättelse som skapas är till stor del sprungen ur den kontext som personen finns i, såväl 
socialt som rumsligt. Det är alltså inte möjligt att tala om en gemensam hållning för småhusägare 
generellt, inte heller för män respektive kvinnor, hög- respektive låginkomsttagare generellt. De 
olika strukturerna genomskär varandra och skapar olika sätt för individerna att förhålla sig till 
samt hantera klimatrelaterade risker. Viktigt att notera är att de olika förhållningssätten inte är 
statiska. Hur intervjupersonerna säger sig uppfatta och hantera klimatrisker och försäkringar 
interagerar med olika sociala positioner samt rumsliga faktorer. Således kan en individs 
riskuppfattning, riskbeteende och inställning till försäkringar förändras under livet, bland annat 
beroende på livsfas och skiftning av socioekonomisk position eller geografisk placering. De olika 
riskberättelserna bör inte heller hänföras till enskilda individer. I materialet finns personer som ger 
uttryck för flera berättelser i olika hög grad. Vad materialet dock synliggör är att olika 
kombinationer av exempelvis boenderegion, kön och ekonomiska tillgångar skapar olika sätt att 
förstå och förhålla sig till risk i relation till bostaden, vilket också ger olika förutsättningar för 
möjligheten att skydda sig mot och hantera risker. 

De sju riskberättelser som mejslats fram i materialet namnges med nummer 1-7 (se tabell 1). Nedan 
framgår vilka förhållningssätt till risk som kommer till uttryck i respektive berättelse samt vilka 
teman som är centrala i varje narrativ. Dessa teman hänger ihop med den sociala kontext som 
respektive berättelse konstruerats i.  
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Tabell 1: Uttryckt riskuppfattning avseende lång- respektive kortsiktiga risker, uttryckt riskbeteende samt 
centrala teman i respektive riskberättelse 
    

Berättelse Hög 
risk 

Låg 
risk 

Lång-
siktiga 
risker 

Kort-
siktiga 
risker 

Individens 
ansvar 

Samhällets 
ansvar 

Centralt tema 
 

1 x  x x x  Teoretisk kunskap 

2 x   x x  Praktisk kunskap 

3 x  x   x Riskutsatt plats 

4 x   x x x Erfarenhet av skada  

5 x  x  x x Barn 

6  x  x x x Ekonomiskt kapital 

7  x  x  x Hälsa/Ohälsa 

 

 

Riskberättelse 1: Såväl långsiktiga som kortsiktiga klimatrelaterade risker tar mycket utrymme i 
de berättelser som karaktäriseras av generellt hög klimatriskuppfattning. Riskuppfattningen är 
också hög gällande andra typer av risker relaterade till boendet. Det gäller särskilt i berättelserna 
om nybyggnationer, där såväl klimatrelaterade risker som ekonomiska risker framträder. De 
intervjuade som ger uttryck för generellt hög riskuppfattning är högutbildade och positionerar sig 
överlag som tämligen klimatmedvetna, vilket är vanligt bland personer med hög utbildning. De 
intervjuade nämner både lokala och globala miljö- och klimatfrågor och visar med exempel att de 
tar till sig av ny kunskap inom området. Såväl kortsiktiga klimatrisker relaterade till den egna 
bostaden som mer globala, långsiktiga klimatrisker diskuteras. På tal om klimatförändring i stort 
innehåller berättelserna många referenser till forskning samt reflektioner över förändringar i 
naturen i närområdet, vilket ofta relateras till en global klimatförändring. Den höga 
riskmedvetenheten uttrycks genom att intervjupersonen berättar om att hen i mångt och mycket 
tar det säkra före det osäkra. Det innebär t.ex. att noga ta reda på vilka risker som finns med huset 
och se till att förebygga dessa i hög grad. Det gäller såväl klimatrisker som exempelvis ekonomiska 
risker. Den höga riskuppfattningen och viljan att förebygga risker innan de inträffar speglas i den 
uttryckta attityden till försäkringar. Den ekonomiska trygghet som försäkringen ger beskrivs som 
viktigare än priset på försäkringen. Attityden till att betala extra för en klimat-försäkring, alltså en 
försäkring som kan täcka vissa klimatrelaterade risker med bostaden, är positiv. Detsamma gäller 
inställningen till att göra egna insatser för att förebygga klimatrelaterade risker (t.ex. köpa 
sandsäckar att förvara hemma) och därmed få en billigare premie. Den höga betalningsviljan har 
troligen sin grund i såväl de intervjuades goda betalningsförmåga som deras uttryckta 
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klimatmedvetenhet. De har både ekonomisk möjlighet att lägga pengar på försäkringar och en vilja 
att göra så. Som högutbildade har de, eller ser till att skaffa sig, kunskap om hur de bäst förebygger 
risker.  

Riskberättelse 2: Risker med den egna bostaden, och individens ansvar för att förebygga dessa, är 
central i de berättelser som karaktäriseras av hög riskuppfattning avseende kortsiktiga klimatrisker 
relaterade till bostaden. De intervjuade som ger uttryck för denna typ av riskuppfattning 
positionerar sig som riskmedvetna och pratar om att motverka risker med skador på huset genom 
att tidigt åtgärda sådant som kan utgöra en risk, som att t.ex. dränera huset för att motverka fukt i 
husgrunden. Den egna hantverksskickligheten är ett genomgående tema som kommer till uttryck 
genom utvecklade resonemang om huset och renoveringar som intervjupersonerna själva har gjort. 
Samtliga som uttalar den här uppfattningen är män i medelåldern, många har hantverksyrken. De 
refererar också i hög grad till sina fritidsintressen som de uppgav ger god kunskap i riskhantering, 
som att jaga älg eller vara med i hemvärnet. Även om risk är centralt i de intervjuades berättelser 
betonar personerna med denna typ av riskuppfattning att de inte känner oro. Istället motiverar de 
åtgärderna med att de tar ansvar och rustar sig för vad som kan komma att hända. Det gamla 

där betoningen av det individuella ansvaret för att hantera kortsiktiga risker och kriser är tydligt. 
Det uttalas ingen förväntan om hjälp från vare sig kommun, försäkringsbolag eller andra i akuta 
skeden, vid exempelvis längre tiders elavbrott. I förhållande till försäkringsfrågor uttrycks den 
höga riskmedvetenheten genom betoningen av värdet i att vara välförsäkrad men samtidigt sätter 
de intervjuade en heder i att inte behöva använda försäkringar. Dessa beskrivs som en trygghet 
men oviljan att behöva utnyttja dem kan dels tolkas som en ovilja att behöva lägga ut pengar på 
självrisk, dels som ett tecken på att personen tolkar användandet av försäkringen som ett 
misslyckande, eftersom skadan kan indikera att hen inte varit så förberedd som önskat. 

Riskberättelse 3: Lokala och personliga risker med klimatförändringen, särskilt ur ett ekonomiskt 
perspektiv, är centrala i narrativen som uttrycker hög riskuppfattning i fråga om lokala långsiktiga 
klimatrisker. De personer som ger uttryck för den här riskuppfattningen bor uteslutande i 
fjällområdet i och runt Åre och möjligheten att kunna åka skidor beskrivs som mycket viktig, såväl 
utifrån eget intresse som för bygdens överlevnad. Kommunen och enskilda aktörer som Skistar 
uttrycks ha det största ansvaret för att motverka och hantera de risker som följer av ett förändrat 
klimat. Även försäkringsbolag anses ha ansvar för att hantera klimatrelaterade risker. Berättelserna 
om kommunens och privata aktörers ansvar faller väl inom ramen för det offentliga narrativet om 
klimathotet mot Åre, vilket inte enbart drabbar enskilda individer utan hela orten. När risken 
uppfattas ligga utanför individens kontroll läggs ansvaret för att hantera risken också utanför den 
enskilde (Niemeyer m. fl. 2005). I det här fallet är det en hel ort som riskerar att drabbas och då kan 
det ligga nära till hands att betrakta kommunen som ansvarig för att hantera risken. Vårt material 
visar alltså att ansvarsfrågan kan ha betydelse för hur småhusägare som lever i riskutsatta områden 
hanterar risker. Den aktör som betraktas vara ansvarig uppfattas också vara den som bör utföra 
åtgärderna, vilket känns igen från tidigare forskning (Bickerstaff m. fl. 2008). Att premien är låg 
lyfts fram som det viktigaste på tal om försäkringar. I övrigt uttrycks inget särskilt intresse för 
försäkringar. Det svaga intresset för försäkringar i allmänhet, och även klimat-försäkringar, kan 
också det förstås i ljuset av det offentliga narrativet och synen på var ansvaret för att minimera och 
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hantera klimatrisker bör ligga, dvs. inte på individen utan snarare på kommun eller privata 
aktörer. Med en sådan logik är det vare sig rimligt eller intressant att som enskild individ göra 
specifika anpassningar eller köpa dyra försäkringar. 

Riskberättelse 4: Centrala teman i berättelserna som karaktäriseras av hög riskuppfattning om 
lokala kortsiktiga klimatrelaterade risker är erfarenheterna av extrema väderhändelser och en 
uttryckt medvetenhet om att området personen lever i är riskutsatt. Här är ofta bostadens utsatthet 
och risk för utsatthet i fokus. Personer som lever i mycket riskutsatta områden i allmänhet, och 
personer som varit utsatta för extrema väderhändelser i synnerhet, ger i högre grad än andra 
uttryck för denna typ av riskuppfattning. De lokalt observerade effekterna av ett förändrat klimat 
har sålunda en styrande effekt vad gäller de intervjuades riskuppfattning (jämför Saleh m. fl. 2012). 
Till skillnad från tidigare nämnda riskberättelser är det inte hotet om risk utan snarare upplevelsen 
av risk som synliggörs och som även bidragit till konstruktionen av den. Oron för att något ska 
hända den egna bostaden och känslan av utsatthet är tydlig; att inte kunna stå emot de starka 
krafter som naturen har. Oron för att något ska hända den egna bostaden kommer också till uttryck 
i fråga om hur klimatrisker bör förebyggas och hanteras. Berättelserna genomsyras av en 
frustration över att inse att något behöver göras för att förebygga skador, men att inte riktigt veta 
vad som bör göras eller hur. Frustrationen är särskilt tydlig bland dem som bor i områden utsatta 
för rasrisk. Känslan av utsatthet och frustrationen över att inte veta hur riskerna bör hanteras tycks 
skapa en inställning i fråga om ansvar som handlar om att andra än småhusägaren ansvarar för att 
motverka riskerna, eller att åtminstone informera boende och markägare om hur riskerna bör 
hanteras. Här nämns kommunen, staten och försäkringsbolagen, men också forskare och andra 
experter inom området. Ett bra skydd mot skador är det som framträder som signifikant vad gäller 
försäkringar. De som varit med om en dramatisk väderhändelse uppgav att de har blivit medvetna 
om försäkringars betydelse. Gemensamt för dessa berättelser är också att de beskriver händelserna 
som tuffa lärdomar om hur svårt det är att som privatperson få rätt mot försäkringsbolag och att 
det kan vara stora skillnader mellan hur skadeärenden behandlas i olika bolag. 

Riskberättelse 5: Barn och familj står i fokus i de riskberättelser som karaktäriseras av hög 
riskuppfattning om globala långsiktiga klimatrisker. Detta kommer främst till uttryck genom 
föräldralediga småbarnsföräldrar, företrädesvis kvinnor. Riskuppfattningen är hög om risker 
generellt men fokus är alltid på barnen och de risker som de kan utsättas för. Medan kortsiktiga 
lokala klimatrisker är närmast osynliga i denna form av riskberättelser tar globala klimatfrågor 
däremot förhållandevis stor plats. Här betonas individens ansvar för att motverka alltför stora 
skador på jorden. Riskuppfattningen är hög gällande de risker som klimatförändringen kan 
medföra och centralt i berättelserna är att dessa risker behöver minimeras så gott det går i syfte att 
säkra barnens framtid. Alla i samhället har ett ansvar för att motverka effekterna av ett förändrat 
klimat och därigenom ge barnen en framtid, är budskapet i fråga om hantering och förebyggande 
av de långsiktiga klimatrisker som fokuseras i den här typen av riskberättelser. Varje förälder 
beskrivs också som skyldig att uppfostra barnen till klimatmedvetna medborgare. Trygghet och 
låga premier lyfts fram i fråga om försäkringar. De intervjuade betonar att de här, liksom i andra 
val i livet, tar besluten i samråd med sin partner och med barnens bästa för ögonen. Att det bör 
ligga i försäkringsbolagens intresse att ha kunskap om de olika bostadsområdena och deras 
riskutsatthet utifrån klimathänseende är en uppfattning som kommer fram. Likaså att det vore bra 
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om försäkringsbolag, kommunen eller andra samhällsorgan informerade småhusägare om 
huruvida de lever i riskutsatta områden eller inte, så att de kan vidta nödvändiga åtgärder. 
Försäkringsbolagen beskrivs alltså som experter, liksom kommunen och andra samhällsorgan. I 
sina expertroller anses dessa näringar ha ett särskilt ansvar i relation till kunder och medborgare. 
Försäkringsbolagen tilldelas stor makt i detta avseende, medan den enskilde själv positionerar sig 
som mindre kunnig i fråga om klimatrisker, vilket skapar en utsatt position för individen. 

Riskberättelse 6: Risker har en undanskymd roll i de berättelser som karaktäriseras av låg 
riskuppfattning gällande klimatrelaterade risker men hög tillit till kapital. I den mån risker över 
huvud taget nämns beskrivs de som något som i hög grad kan förebyggas med hjälp av pengar 
och personliga kontakter. De intervjuade som ger uttryck för denna låga riskuppfattning är 
företrädesvis äldre män med god ekonomi. Genom att inte tala om risker skapas en bild av 
intervjupersonen som ohotad. Detta trots att några av dem bor på stranden, precis vid havet. I 
fråga om miljö och klimat nämns såväl lokala som globala förändringar i naturen, vilken i vissa fall 
kopplas till klimatförändringen. Flera intervjupersoner beskriver sig som för gamla för att det ska 
hinna hända något dramatiskt med klimatet under deras livstid, vilket gör att de inte oroar sig för 
egen del. En tydlig diskurs är att klimatförändringen framför allt händer andra, i länder långt bort, 
och är därför inget som bekymrar de intervjuade särskilt mycket. Den låga riskuppfattningen 
kommer till uttryck genom att intervjupersonerna inte talar om vare sig förebyggande av risker 
eller hantering av desamma i någon nämnvärd utsträckning. Om något skulle inträffa verkar de 
räkna med att de, i samarbete med kommunen eller försäkringsbolag, kan lösa situationen på ett 
smidigt sätt. Tilliten till det egna kapitalet och goda sociala relationer går igen i de intervjuades 
resonemang om försäkringar. Det är också först här som risk blir synlig i berättelserna. Att vara 
fullt försäkrad beskrivs som en självklarhet. I tillägg till god tillgång till försäkringar poängteras 
betydelsen av en god relation till försäkringsbolagen. Försäkringar beskrivs som en trygghet och 
säkerhet och de intervjuade betalar gärna för ökat skydd och flera av dem har även olika 
tilläggsförsäkringar. Det uttrycks en förväntan om att försäkringen, snarare än praktiska insatser, 
ska motverka risker, eller åtminstone rätta till skadorna om huset skadas. Intervjupersonernas 
resonemang om klimat-försäkringar går i linje med hur de i övrigt resonerar om försäkringar. De 
skyddar sig gärna och verkar inte tveka inför att betala extra för klimatskydd. Att själv göra 
praktiska insatser för att förebygga risker eller för att få sänkt försäkringspremie uttrycks däremot 
inte som lika självklart. Resultaten indikerar att tilltron till ekonomiska lösningar är hög bland 
resursstarka personer medan de riskerar att rusta sig dåligt i praktiskt hänseende.  

Riskberättelse 7: De personliga risker som följer med dålig hälsa är centrala i de narrativ som 
karaktäriseras av låg riskuppfattning avseende klimatrelaterade risker men hög riskuppfattning 
avseende hälsorisker. Denna typ av riskuppfattning är utmärkande för personer som själva lider 
av dålig hälsa eller har människor i sin närhet som gör detsamma. Risk associeras framför allt med 
social utsatthet och hälsoförhållanden. Även om egna erfarenheter av klimatrelaterade händelser 
nämns i berättelserna talar personerna om dessa risker som underordnade i relation till hälsorisker. 
Personer som ger uttryck för den här riskuppfattningen beskriver klimatförändringen som ett 
skeende som inte går att göra något åt, och de säger att de långsiktiga risker som den kan medföra 
inte är något som de själva orkar bry sig om. Den uttryckta uppgivenheten hänger ihop med den 
uttryckta utsattheten, där individen vad gäller klimatfrågor snarare beskrivs som en bricka i ett 
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spel än som en ansvarstagande aktör. I fråga om förebyggande och hantering av klimatrelaterade 
risker betonas andras ansvar framför individens. Kommunen och privata aktörer nämns som 
ansvariga för att skydda individen och även hantera eventuella skador. Betoningen av andras 
ansvar kan, som nämns ovan, förstås i ljuset av den uppgivenhet och utsatthet som kommer till 
uttryck i riskberättelserna. Intervjupersonerna beskriver sig som oförmögna att ta ansvar för de 
eventuella risker som finns med klimatförändringen. I relation till hälsorelaterade risker, vilka 
upptar en stor del av berättelserna, är klimatfrågorna sekundära. Försäkringsfrågorna tar också 
liten plats i den här typen av berättelser. Billiga försäkringar som täcker bra och har en låg självrisk 
prioriteras, vilket kan vara ett tecken på att betalningsförmågan är tämligen låg. Flera av dessa 
intervjupersoner är också sjukpensionärer eller långtidssjukskrivna. Den låga betalningsförmågan 
i kombination med låg kunskap gör denna grupp av personer särskilt utsatta. De har vare sig 
kunskap, ekonomisk möjlighet eller energi till att ta ett individuellt ansvar för att skapa sig den 
trygghet mot klimatrelaterade risker som samhället lägger på dem. 

Sammantaget visar alltså intervjustudien att olika kombinationer av exempelvis boenderegion, 
kön och ekonomiska tillgångar skapar olika sätt att förstå och förhålla sig till risk i relation till 
bostaden, vilket också ger olika förutsättningar för möjligheten att skydda sig mot och hantera 
risker.  
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

Detta avslutande avsnitt inleds med att projektets huvudsakliga resultat och slutsatser kortfattat 
redogörs med en särskild betoning på betydelsen av ansvar. Därefter lyfter vi blicken och 
diskuterar försäkringsbranschens roll vad gäller klimatanpassning. Avslutningsvis redogör vi för 
studiernas styrkor och brister, samt möjliga framtida forskningsfrågor. 

 

Sammanfattande slutsatser 
Det övergripande syftet med projektet har varit att öka kunskapen om hur småhusägares 
riskuppfattningar, riskbeteenden och betalningsvilja/betalningsförmåga i relation till ett förändrat 
klimat kan påverka försäkringsbranschen. Mycket kortfattat kan man säga att resultaten från 
enkätstudien visar att människor är medvetna om klimatförändringen men inte särskilt oroliga och 
inte heller gör så många aktiva åtgärder för att anpassa sig eller sin bostad till ett förändrat klimat. 
Resultaten visar också att svenskarna generellt och småhusägare specifikt är positiva till privata 
försäkringar och kan tänka sig att teckna klimatrelaterade försäkringar, förutsatt att de inte är 
dyrare än andra försäkringar. Många är dock osäkra på om deras försäkringar täcker skador som 
kan uppstå på grund av naturolyckor föranledda av ett förändrat klimat. Småhusägare överlag är 
positiva till individuell prissättning på försäkringar snarare än kollektiv prissättning. En annan 
viktig faktor som påverkar hushållens vilja att göra förebyggande åtgärder är synen på ansvar. 
Våra resultat visar att svenska allmänheten anser att stat, kommun och försäkringsbolag har ett 
större ansvar än den enskilde individen. Ålder är den individkarakteristika som i flest analyser 
visar sig vara betydelsefull: I 62 % av alla statistiska analyser är ålder signifikant. Inkomst och kön 
visar signifikanta resultat i 42 respektive 48 % av analyserna. Dessa mer traditionella analyser kan 
kontrasteras mot de explorativa analyserna där intersektionella positioner identifierats utifrån hur 
uppfattningar om lokal solidaritet och personliga nätverk är relaterade till klimatmedvetenhet, 
riskperception och försäkringar. Dessa positioner tillsammans med de fem identifierade grupperna 
av respondenter visar betydelsen av att inte slentrianmässigt kategorisera människor utifrån t.ex. 
ålder, kön och inkomst utan att söka finna vilka kombinationer av kategoriseringar som har bäring 
på hur människor förhåller sig till risker.  

Intervjustudien visar att sociala stratifieringar som ekonomiska tillgångar, utbildningsnivå, kön, 
och plats påverkar hur människor uppfattar och hanterar klimatrelaterade risker med sina 
bostäder. Män med hög utbildning eller hantverksskicklighet och förhållandevis god ekonomi 
beskriver sig i högre grad än andra som väl förberedda att såväl förebygga som att hantera dessa 
risker. Lågutbildade kvinnor i riskutsatta områden och personer med svag hälsa är grupper som 
däremot kan vara särskilt sårbara eftersom de riskerar att vare sig ha kunskap om eller ekonomiska 
resurser för att på egen hand förebygga och hantera riskerna. För dem kan det vara särskilt viktigt 
med samhälleliga insatser i syfte att stärka skyddet för småhusägare. I särskilt riskutsatta områden, 
samt orter i vilka väder och klimat har stor betydelse för ortens överlevnad, betonas myndigheters 
och privata aktörers ansvar för att förebygga och hantera klimatrelaterade risker. Upplevelsen av 
en slags kollektiv utsatthet synliggör ett behov av ökad information till hushåll men också konkreta 



32 

 

insatser från myndigheter och privata aktörer för att prioritera klimatrelaterade frågor, såväl på 
kort som på lång sikt. 

En av intervjustudiens slutsatser är att olika kombinationer av exempelvis boenderegion, kön och 
ekonomiska tillgångar skapar olika sätt att förstå och förhålla sig till risk i relation till bostaden, 
vilket också ger olika förutsättningar för möjligheten att skydda sig mot och hantera risker. 
Människor kan också uppfatta och hantera klimatrelaterade risker på olika sätt beroende på livsfas, 
vilket blir tydligt vid intervjuerna med småbarnsföräldrarna. Hur en människa uppfattar och 
hanterar klimatrelaterade risker beror således på många olika faktorer i individens liv och 
omgivning. Detta är viktigt att ha i åtanke för myndigheter och enskilda företag i möten med 
bostadsägare.  

 

Ansvar 
I både högrisk- och lågriskområden relateras klimatrisker och dess effekter till frågor om ansvar. 
Vem är ansvarig för att klimatanpassningar görs? Vem ska informera om vad som kan göras i 
förebyggande syfte? Vem ska stå för kostnaderna om olyckan skulle vara framme? Det finns 
studier som diskuterar ansvaret för klimatpåverkan, men konsensus saknas om vilken eller vilka 
parter som ska eller borde ta detta ansvar. Av särskilt intresse förefaller maktbalansen mellan 
staten och försäkringsbranschen vara. Vissa hävdar att staten har det övergripande ansvaret och 
borde ska ta ett större ansvar än för närvarande. Andra hävdar att försäkringsbolag borde ta ett 
större ansvar, inte minst eftersom de själva tjänar på att på olika sätt bistå småhusägarna 
(försäkringstagarna). 

I ett samhälle där ansvaret för personlig säkerhet individualiseras i allt större utsträckning  vilket 
bland annat syns i form av ett ökande antal privata pensions- och sjukförsäkringar  ökar också 
ansvaret för enskilda småhusägare när det gäller att underhålla sina bostäder och att anpassa dem 
till ett föränderligt klimat samt vid nybyggnationer. Samtidigt påverkas deras vilja att de facto 
genomföra olika sorters förebyggande åtgärder av synen på vem som ska eller borde informera 
om och ta ansvar för klimatförändringens effekter. De som inte upplever att det är deras ansvar att 
genomföra dessa åtgärder, eller att åtgärderna har begränsade effekter, agerar normalt inte heller 
förebyggande. 

Undersökningar om hur enskilda individer och inte minst småhusägare tänker kring klimatrisker 
i förhållande till sina hem har inte varit särskilt intresserade av ansvarsfrågan. Vår studie visar 
dock att enskilda individer anser att såväl stat och kommun som myndigheter och 
försäkringsbolag har ett större ansvar än den enskilde individen. De som bor i småhus anser att 
försäkringsbolagen har ett särskilt sort ansvar att bistå om en klimatrelaterad kris, t.ex. 
översvämning eller storm, drabbar deras hem. 

 

Implikationer för försäkringsbranschen  
Oavsett i vilken mån klimatförändringen drabbar enskilda småhusägare är det svårt att se hur 
moderna samhällen skulle kunna fungera utan försäkringar och försäkringsbolag eftersom endast 
en mycket liten andel människor har ekonomiska resurser att på egen hand hantera sina risker. 
Genom att samla ett kollektivs risker kan alla som ingår i detta kollektiv försäkras för såväl 
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väderrelaterade händelser som andra sorters olyckor. Försäkringsbolagen erbjuder således 
individer ett finansiellt skyddsnät om olyckan skulle vara framme.  
 
Den grundläggande idén med försäkringsverksamhet bygger som redan framgått på att ett antal 
försäkringstagare delar på risken för att en viss händelse ska inträffa, men att endast några få 
faktiskt drabbas. Riskdelningen innebär att gruppen gemensamt håller ett kapital som motsvarar 
kostnaden om risken materialiseras och att varje enskild försäkringstagare därmed inte behöver 
göra det. I detta bygger försäkringar, oavsett om de är privata eller offentligt organiserade, på en 
form av solidaritet i och med att den enskildes kostnader bärs av ett kollektiv. Ett sådant kollektivt 
handlande förutsätter att försäkringsrörelsen i viss mån kan definiera sig själv och sitt 
verksamhetsfält och att det finns en samsyn gällande verksamhetens mål och medel. Vad gäller 
försäkringsbranschen och ett förändrat klimat finns ännu ingen tydlig samsyn men vi finner det 
ändå intressant att i detta sammanhang reflektera över de definitioner vi ser som verksamma i 
dagens debatt samt hur vi som forskare, oavsett om det är vår intention eller ej, blir en del av denna 
definieringsprocess. Detta innebär att vi nedan kommer att försöka placera in vår egen forskning 
och dess implikationer i en vidare ram om försäkringars rationalitet, styrning och 
institutionalisering.  
 
Utgångspunkten för mycket av forskningen om försäkringars roll i samhället är Ewalds (1991) 
diskussion om försäkringars rationalitet. Ewald (1991) utgår i sin analys av försäkringar utifrån 
fyra konceptuellt åtskilda analysområden: institution, form, teknik och visioner.  
 
Det första analysområdet avser de institutioner som tillhandahåller eller administrerar 
försäkringar, dvs. att försäkringar och försäkringspraktiker skiljer sig åt mellan de olika 
institutioner som tillhandahåller försäkringar. Vad gäller försäkringar av egna hem i relation till 
klimatförändringen kan det även vara befogat att jämföra hur olika privata försäkringsföretag i 
länder med liknande förutsättningar organiserar och administrerar detta. Medan Ewald 
poängterar försäkringars förmåga att sprida ekonomisk risk över ett flertal, introducerar Baker och 
Simon (2002) en annan aspekt av försäkringar, nämligen att omvända risker. Det innebär att risker 
såväl som ansvar fördelas tillbaka till den enskilde individen, exempelvis genom vad som kan 
försäkras och vem som kan komma i åtnjutande av försäkringsskyddet. Överväganden kring 
personligt ansvar för risker, ofta i form av krav på begränsningar av försäkringsskyddet, har t.ex. 
funnits med i de politiska diskussionerna kring bygglov och försäkringsskydd i riskutsatta 
områden. Försäkringsbranschen har traditionellt skapat sin uppfattning om risker och prissättning 
på försäkringspremier på historiska uppgifter. Försäkringsbolagens ökade exponering för 
väderrelaterade risker indikerar emellertid att delvis nya strategier behövs för att minska 
sårbarheten och risken för att premierna inte täcker bolagens framtida utbetalningar till 
olyckdrabbade kunder. I slutändan handlar det, precis som tidigare, om att höja premierna 
och/eller begränsa riskerna, men vägen dit kan komma att se annorlunda ut än vad som hittills 
varit gängse ordning. Försäkringsbolagens samhällsansvar gör också att de inte bara kan minska 
sin egen riskutsatthet utan att de även förväntas hjälpa sina kunder att skydda sig mot oönskade 
ekonomiska konsekvenser till följd av klimatrisker.  
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Möjligheten att sprida försäkringsrisker genom återförsäkring på en global försäkringsmarknad 
har också blivit en central del i alla större försäkringsbolags riskportföljer. I takt med att de stora 
återförsäkringsbolagen behöver kompenseras genom högre premier för den ökade riskexponering 
som klimatrelaterade risker för med sig kommer de privata försäkringsbolagen att ställas inför 
marknadsmässiga utmaningar. Kunskap om kundernas riskmedvetenhet och betalningsvilja är 
därför än viktigare en tidigare när det handlar om produktutbud, prissättning och kundincitament 
för riskreducering.  
 
Det andra analysområde som Ewald (1991) urskiljer belyser försäkringars form vilket avser typer 
av och variationer på typer av försäkringar. Det finns i Sverige inga särskilda klimatförsäkringar, 
eller ens någon gren av försäkringar relaterade till klimatförändringen i likhet med försäkringar 
som t.ex. livförsäkring, sjukförsäkring och brandförsäkring. Eventuella skador på grund av ett 
förändrat klimat behandlas istället inom befintliga försäkringsformer. I en jämförelse mellan det 
sätt varpå klimatförändringen hanterats av försäkringsbolag i Norge, Sverige och Danmark 
framkommer att ett förändrat klimat börjar inkorporeras i skadeförsäkringsbranschens primära 
tjänster i samtliga tre länder, men trots liknande försäkringsstrukturer och förväntade klimatrisker 
skiljer sig försäkringsbolagens inställning till klimatförändringen åt i de tre länderna (Glaas m. fl. 
2017). Exempelvis har försäkringsbolag i Danmark börjat utreda hur man skulle kunna 
omstrukturera försäkringssystem för att omfördela risker genom att besluta att inte försäkra hem 
på specifika områden och genom att använda sänkta premier för att stimulera genomförandet av 
riskreducerande åtgärder från husägare. Detta har hittills inte varit fallet varken i Norge eller i 
Sverige där allmänna hemförsäkringssystem tillämpas. Detta ligger också i linje med vad den 
svenska branschorganisationen Svensk Försäkring skrev i sin rapport "Vem tar ansvar för 
klimatförändringen?" (2015), dvs. att svenska försäkringsbolag syftar till att omfatta 
klimatrelaterade skador och fortsätta att försäkra sig mot sådana skador. Dessutom betonar 
betänkandet vikten av att motivera försäkringstagarna att mildra och anta klimatförändringen som 
en nyckelstrategi för branschen.  
 
Det tredje analysområdet, försäkringens tekniker, handlar om de juridiska regelverk och de 
procedurer som gäller för tillgång till försäkringsförmånerna liksom hur skadereglerare och andra 
specialister gör utlåtanden och försäkringsmässiga bedömningar av skadan, där vissa professioner 
ibland kan komma att fungera som grindvakter inom försäkringspraktiken. Inom detta 
analysområde ryms också de hjälpmedel som utvecklats inom försäkringspraktiken för att kunna 
kalkylera och hantera risker, så som skadestatistik och kontroll av försäkringstagare. När 
försäkringsbolag investerar pengar i forskning som rör hur småhusägare uppfattar sin egen roll 
och sin egen förmåga att anpassa sina hem till ett förändrat klimat samt hur de ser på försäkringar 
i relation till detta utgör även det en form av teknik. Vi som forskare blir således involverade i 
produktionen av kunskap om småhusägares syn. Både vår och andra studier visar att många 
försäkringstagare är osäkra på om deras försäkringar täcker klimatrisker och skador som kan 
uppstå på grund av olyckor föranledda av ett förändrat klimat. Vidare tycks oförsäkrade 
småhusägare vara mer intresserade av att teckna försäkringar om de förväntar sig positiva 
reaktioner från sina grannar än om de inte förväntar sig dylika reaktioner. Det skulle betyda att 



35 

 

förväntade reaktioner från grannarna har betydelse för huruvida småhusägare tvingas vara 
efterkloka om de skulle drabbas av en olycka.  
 
Det fjärde och sista analysområdet avser de föreställningar som finns om försäkringar. 
Föreställningar, eller visioner, är ofta svårgripbara men samtidigt intressanta. Det handlar om de 
olika idéerna om syftet med försäkringar utifrån olika aktörer t.ex. försäkringstagare och 
försäkringstjänstemän, men också olika försäkringsinstitutioner och i den politiska och 
samhälleliga debatten. Ett historiskt exempel är hur försäkringar i sig bidragit till att föreställningar 
om risk och riskkalkylering spritt sig långt utanför försäkringsbranschen in i varje individs 
vardagsliv. Vi menar att försäkringsvisionen många gånger matchar hegemoniska normer om 
maskulinitet i termer av riskkalkylering, kontroll och kontrollerande vilket bidragit till att 
försäkringar blivit något som tycks förbindas med maskulinitet, i alla fall vad gäller det egna 
boendet. Genom att maskulinitet innebär risktagande och oräddhet kan man här ana en 
motsättning mellan klimatanpassning och försäkringsvisioner när detta ska omsättas i policy och 
praktik. I vår studie framträder det främst genom att vi i våra intervjuer, där hushållet bestått av 
en man och en kvinna, blivit hänvisade till mannen och det tydligt framgått att detta varit dennes 
ansvarsområde. Något som i mycket liten grad har problematiserats och undersökts.  
 
I förhållande till försäkringsbranschen och ett förändrat klimat handlar det både om hur vi förstår 
klimatförändringen, hur den kan brytas ned i mindre delmoment möjliga att försäkra och hur i så 
fall klimatrelaterade försäkringar bör organiseras, vad som gör dem effektiva och vad de ska ge 
ersättning för. Visioner i det sammanhanget är exempelvis de politiska och ideologiska antaganden 
som kommit till uttryck i de diskussioner där försäkringsbranschen argumenterar för att andra, 
t.ex. större industrier, hushållsägare och/eller regeringar borde bära kostnaderna för 
riskreducerande åtgärder. Försäkringsvisioner kan på detta sätt ses som övergripande i 
förhållande till de tre andra aspekterna, emedan föreställningar om försäkringar både föregår och 
påverkar utvecklingen av försäkringar med avseende på institution, form och teknik (Ewald 1991).  
 
I den mer sociologiskt inriktade forskningen har man t.ex. visat hur olika försäkringsvisioner kan 
byggas upp utifrån föreställningar om försäkringar som antingen moralisk fara eller som moralisk 
möjlighet (Baker & Simon 2002  
försäkringssammanhang en föreställning om att försäkringen, genom sin ekonomiska 
kompensation, bidrar till att försäkringstagaren blir mindre motiverad att undvika risktagande och 
därmed påföljande skador och förluster. Tidigare studier som vi identifierat bekräftar att 
småhusägare är villiga att investera i skadeförebyggande åtgärder i utbyte mot lägre 
försäkringspremier, men att försäkringsbolagen normalt inte velat använda individbaserade 
premiereduktioner för att stimulera sådana åtgärder. I Sverige har dock vissa försäkringsbolag 
infört rabatter för försäkringstagare som investerat i exempelvis brandfiltar, brandvarnare och 
brandsläckare.  
 

Även om det finns åberopanden av försäkringar som moralisk fara i relation till 
klimatförändringen så är det nog snarare tankefiguren om försäkringar som moralisk möjlighet 
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som är mest framträdande, i alla fall i en svensk kontext. Det handlar om hur försäkring som 
styrmedel i det här fallet skulle kunna bidra till en omtanke om framtiden och därmed också 
riskförebyggande insatser. Risken och hur den ska hanteras utgör tillsammans med osäkerhet och 
ansvar själva kärnan i försäkringsvisionerna. Försäkringsbolagen kan även ta egna initiativ till 
förebyggande arbete. I Sverige avsätter de privata försäkringsbolagen allt större interna resurser 
för att identifiera, fastställa och återkräva ansvar hos skadevållande parter. Detta har synliggjort 
kostnaderna hos de privata försäkringskollektiven på ett tydligare sätt än tidigare. Tillsammans 
med kraftfulla bilder av klimatpåverkan står anpassningen nu som både den primära ramen för 
förståelse av klimat, miljö och samhälle, och samtidigt ett normativt mål för regleringspraxis. 
Försäkringsbranschen söker i detta arbete aktivt efter samarbetspartners, särskilt inom områdena 
kunskapsproduktion (experter av olika slag). Att renodla olika ideologiska komponenter är viktigt 
för att förstå och förklara försäkringsrörelsen som kollektivt agerande fenomen. Samtidigt är det 
en förutsättning för att studera hur verksamhetens sociala och kommersiella sidor flätas samman 
där talet om trygghet och säkerhet är en integrerad del av försäkringsbolagens kommersiella 
verksamhet. De olika sätt som försäkringsbolag försöker föreställa sig klimatförändringen berättar 
något om konstellationerna av vetenskap, risk och värde. 

  

Styrkor, svagheter och framtida forskningsområden  
Den interdisciplinära ansats som projektet antar är en av studiens styrkor. Samarbetet mellan 
forskare från olika forskningsinriktningar har bidragit till både bredd och djup. Vi har haft olika 
teoretiska och metodologiska kompetenser vilket har gjort att vi från projektets början till slut 
angripit problemet på olika sätt.  

Användningen av blandade metoder, eller snarare en kombination av olika metoder, är en annan 
av studiens styrkor. Vid insamlingen av det empiriska materialet har vi dels samlat in data med 
hjälp av kvantitativ metod i form av enkäter till människor i olika former av hushåll, i kombination 
med registerdata, dels kvalitativt genom intervjuer med ägare av enskilda hus. Analysen av 
enkätmaterialet ger en generell bild av hur småhusägare uppfattar och hanterar klimatrisker i 
relation till sina bostäder. Den kan förklara samband på ett övergripande plan, men också 
identifiera nya mönster av t.ex. sårbarhet, genom explorativa analyser. Resultaten i den kvalitativa 
delstudien synliggör den komplexitet som finns i fråga om hur människor relaterar till risker. 
Denna mer komplexa kunskap är nödvändig för att förstå människors olika sätt att hantera och 
relatera till uppfattade klimatrisker.  

Komplexiteten har blivit särskilt framträdande genom att vi använt oss av intersektionell riskteori 
vid analysen av det empiriska materialet. Därmed har betydelsen av sociala och rumsliga 
strukturers inverkan på människors livsvillkor och förutsättningar att hantera och förebygga 
eventuella klimatrelaterade risker synliggjorts. Den här studien är en av få om klimatrelaterade 
frågor som antar ett intersektionellt perspektiv. Mer sådan forskning behövs för att komma till 
rätta med de orättvisor som finns i fråga om människors skilda möjligheter att skydda sig mot 
klimatrelaterade risker.  
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En svaghet är det stora bortfallet i enkätundersökningen. Trots påminnelser blev svarsfrekvensen 
endast 29,8 % (890 av 3000 besvarade enkäten). Det betyder att resultaten måste tolkas med 
försiktighet. Den gjorda bortfallsanalysen ger oss en viss tillförsikt, även om en viss snedvridning 
kvarstod efter de insatser som gjordes för att kompensera för denna. Valet av att Göteborg, Malmö, 
Sundsvall, Kramfors, Sollefteå och Åre som orter för de kvalitativa intervjuerna måste också 
noteras. Det är möjligt att berättelser från personer boende på andra orter skulle ha kunnat 
resultera i delvis andra analyser, men samtidigt bodde våra intervjupersoner i områden som i 
varierande grad kan anses vara utsatta för klimatrelaterade risker. 

Avslutningsvis listas några förslag till fortsatt forskning baserat på de presenterade resultaten.  

 Hur kan försäkringsbolagen agera för att småhusägare och andra försäkringstagare i 
riskutsatta områden ska vidta förebyggande åtgärder för att begränsa klimatrisker? 

 Hur kan försäkringsbolagen utforma villkoren för klimatrelaterade försäkringar så att 
småhusägare och andra försäkringstagare ska vara villiga att teckna sådana? 

 Hur kan försäkringsbolagen beakta småhusägares och andra försäkringstagares 
uppfattning att individuell prissättning på försäkringar kan vara att föredra framför 
kollektiv prissättning?  
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