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Hur tänker en ”prepper”? 

Pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har 

gett ytterligare fart åt ett växande intresse i Sverige 

för hemberedskap, eller prepping.  Men hur tänker 

en prepper? Ett nytt forskningsprojekt ska nu 

djupstudera de som ägnar sig åt prepping. Tror de 

på framtiden? Litar de på samhället? 

 

Begreppet prepping, som beskriver ett fenomen i 

skärningspunkten mellan krisberedskap, subkultur och hobby, 

har etablerat sig i Sverige under 2010-talet. Det har vuxit från 

att vara en företeelse i samhällets marginaler till att bli en 

allmän angelägenhet. 

Vad är prepping? 

I korthet kan prepping beskrivas som strategier och materiella 

förberedelser som ska öka den enskildes förmåga att hantera 

störningar samhället. Det kan gälla störningar i  konsumtion, 

samhällssystem eller infrastruktur. Vanligtvis inkluderar detta 

att hålla ett lager av mat och andra förnödenheter, att öva 

kunskaper och färdigheter samt att etablera sociala nätverk.  
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När det händer - inte om 

Till skillnad från mer traditionella former av beredskap bygger 

prepping på privata initiativ och spridningen sker till stor del 

via globala, sociala medier. Preppingkulturen präglas av en 

vaksam hållning; det är en fråga om att förbereda sig för när 

någonting händer, inte om.  

En central fråga för detta forskningsprojekt är: En prepper  

investerar sig själv, sin tid och sina resurser i produkter, 

kunskaper och sociala sammanhang som ska stävja 

kommande kriser. Betyder detta att hen även investerar i en 

dystopisk framtidssyn? Hur hänger detta samman med tron på 

samhället och tilliten till andra? 

Djupintervjuer av preppers 

Rysslands invasion av Ukraina och risken för en eskalerande 

militär konflikt i Europa har fått sociala och ekonomiska 

konsekvenser. Detta har genklang i den typ av 

framtidsutsikter som delas bland preppers. Både pandemin 

och kriget används som ett exempel på värdet av att vara 

förberedd på det oförutsedda.  

För att nå en förståelse av hur prepping och beredskap tar 

plats i vardagslivet kommer forskningen i detta projekt 

använda sig av kvalitativa djupintervjuer. Där kan de som 

preppar själva komma till tals och dela med sig av hur de 

förbereder sig samt vad de förbereder sig för. 
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