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Forskningsspørsmål:

 Hvilken rolle spiller 

husholdninger i 

krisehåndtering og 

beredskapsplaner?

 Hvordan har husholdninger selv 

håndtert kriser der strøm og 

IKT infrastruktur blir borte?

 Hvordan er de forberedt på 

bortfall av infrastruktur?

Antakelse om 

at sosiale og 

materielle 

ressurser 

befinner seg 

innad i 

husholdninger 

Analytisk 

utgangspunkt: 

institusjon 

som består av 

en større 

totalitet enn 

en samling 

individer

Husholdninger er aktive i 

utøvelsen av krisehåndtering 

og beredskap

Hvorfor husholdninger?
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Et hverdagslivsperspektiv på 
krisehåndtering og beredskap

Vi forsøker å grave frem de aspektene ved 

krisehåndtering og beredskap som det ikke 

snakkes så mye om, men som finnes i 

husholdningene som sosiale og materielle 

ressurser.

Teoretisk har vi fokusert på praksiser, på 

det som gjøres i hverdagslivet, og på 

hvordan nettverk er sosialt og materielt 

sammenkoblet. 

Datamaterialet består av dokumentanalyse,

hjemmebesøk og survey. 
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DOKUMENTANALYSE: 

Gjennomgang av formelle 

krisehåndterings- og 

beredskapsdokumenter i Norge, Sverige 

og Island. Fokus på:

 Husholdningenes rolle

 Elektrisitet og IKT infrastruktur



Nina Heidenstrøm

 Gir en oversikt over husholdningenes 

materielle ressurser og sosiale 

nettverk

 Gir kunnskap om holdninger til 

krisehåndtering og beredskap

 Gir ikke informasjon om hverdagslivet 

hjemme hos husholdningene

SURVEY: 
Representativ websurvey utført i september 2016 i Norge, Sverige og Island
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HJEMMEBESØK: 
51 hjemmebesøk hos husholdninger i Norge, Sverige og Island

‘Vis og fortell’ 

Intervjuer og turer 

med fotodokumentasjon
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HVA FANT VI?
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Hva slags rolle og ansvar gis husholdninger 
i nasjonale risiko- og beredskapsplaner?

 Husholdninger som enhet blir sjeldent 

nevnt i formelle dokumenter, bruker 

heller begrepet individ/borger.

 Aktører omtales på forskjellige måter i 

de to infrastrukturene:

 Strøm – borger

 IKT – forbruker

 Lite diskusjon om sammenhengen mellom 

strøm og IKT infrastruktur

Data fra dokumentanalyse
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Hvordan håndterte husholdningene en 
krisesituasjon uten strøm og IKT?

 Alle husholdningene engasjerte seg med de 

menneskelige, sosiale og materielle ressursene 

de hadde, men disse varierte.

 Husholdningene tok og var i stand til å ta 

ansvar for å gjenopprette infrastrukturen med 

andre virkemidler.

 Husholdningene forsøkte å samle 

familiemedlemmer, aktivere ressurser og å 

hjelpe de rundt seg.

Data fra hjemmebesøk

NORGE:
 Lærdalsbrannen 
 Orkanen Dagmar

SVERIGE: 
 Stormen Ivar 
 Brannen i Västmanland

ISLAND: 
 Brennimelur kraftverk 
 Strømbrudd i Westfjord
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Liten kunnskap om beredskapsressurser
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Beredskapsplan i familien

Organisert møteplass i nærmiljøet

Kriseinformasjon fra myndighetene

Lokale beredskapsplaner

Beredskapsinformasjon fra myndighetene

Vet ikke Nei Ja

Data fra survey

Hva slags beredskap har husholdningene 
for brudd på strøm og IKT infrastruktur?
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I hvilken grad forventer du å få hjelp fra myndighetene 
under et langvarig strømbrudd? (mer enn tre dager)

I svært stor grad

I stor grad

Hverken liten eller stor grad

I liten grad

I svært liten grad

RURALE

husholdninger sier 

at de er vant til å 

håndtere 

konsekvensene av et 

strømbrudd selv

Hvem bør ta ansvar når strømmen går?

URBANE husholdninger 

forventer at 

myndighetene sørger for 

at strømmen kommer 

raskt tilbake

Data fra survey
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De materielle ressursene finnes, 

men er ikke anskaffet som 

beredskap. De er derimot 

integrerte biter av 

hverdagspraksisene: 

‘Det er ikke noe problem for oss. Vi bruker 
mye tid i skogen og i naturen, og har masse 
ting. Vi har hytte i skogen, så vi har mange 
ressurser. Selv om vi ikke tenker på det, har 

vi jo alle de tingene’

Høy materiell beredskap

Data fra hjemmebesøk
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Noen av tingene husholdningene har blir først 

synlige som beredskapsressurser når et 

infrastrukturbrudd inntreffer. Når de har blitt 

brukt som beredskap har de blitt gitt en ny 

mening.

Mobiliserte materielle ressurser øker 
beredskap

Data fra hjemmebesøk
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De som har opplevd infrastrukturbrudd 

tidligere har bygd inn disse erfaringene i 

sitt hverdagsliv:

‘I gamle dager mistet vi strømmen her ofte. Fordi før 
hadde  vi strømlinje fra Årdal og den ble ofte skadet av 
jordskred. Da jeg var barn her ble det ofte mørkt i en til to 
dager, og så kom strømmen tilbake. Da hadde vi 
oljelamper, og primus til matlaging. Så dette er faktisk 
noe som henger igjen fra gamle dager, det ligger i oss fra 
den tiden’

Tidligere erfaring gir høyere beredskap

Data fra hjemmebesøk
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Husholdningene er viktige 

aktører fordi de har 

stedsbestemt kunnskap om:

Den lokale geografien: 

strømlinjer, vær- og 

klimaforhold, mobilmaster osv.

De lokale sosiale nettverkene: 

naboer, lokale myndigheter, 

slekt og venner osv.

Sosial og geografisk nærkunnskap øker 
beredskap

Data fra hjemmebesøk
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1. Inkludere husholdninger i formelle krisehåndterings- og 

beredskapsdokumenter:

 Anerkjenne husholdningene som potensielle ressurser

 Vurdere forholdet mellom å sette husholdningene i stand til å ta 

ansvar, og å flytte ansvaret til husholdningene.

2. Aktivere husholdningene i krisesituasjoner:

 Hvordan kan informasjon distribueres til husholdningene analogt?

 Utrede måter husholdningene selv kan være med på å spre 

informasjon lokalt i krisesituasjoner.

 Et viktig beredskapsarbeid vil være å gjøre husholdninger 

oppmerksomme på den digitale sårbarheten og oppfordre til 

backupsystemer for informasjon og kommunikasjon.

3. Forankre krisehåndterings- og beredskapsplaner lokalt

 Husholdningene må være med på å utforme planer slik at de knyttes 

til lokale praksiser og er basert på lokal sosial og geografisk 

kunnskap. 

FORSLAG TIL POLITIKKUTFORMING
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Takk for oppmerksomheten!
Nina Heidenstrøm

nina.heidenstrom@sifo.hioa.no 

www.homerisk.no


