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Abstract 

This paper uses a comparative focus group method to explore the conditions for risk 

communication after a hypothetical nuclear accident requiring decontamination. This is 

achieved by examining and comparing how older men and younger women express their deeper 

thoughts and ideas about risk and risk communication, and possible dilemmas they might face 

in the event of such an accident. Four focus groups were conducted with 18 residents of Örebro 

(eight younger women and ten older men). The discussions were recorded, transcribed and 

analyzed thematically. The results showed clear differences between the groups in terms of 

frames of reference and ideas about their own actions. Similarities were found in how the view 

of risks related to radiation was dominated by fear, uneasiness and worry, and especially in 

how the need for information was expressed. The conclusions show that more research is 

needed to better understand the conditions for risk communication about such complex and 

stigmatizing issues in a Swedish context.  

Keywords: risk communication, risk perception, nuclear power, radiation, focus group, 

comparative, Chernobyl 

Sammanfattning 

Denna uppsats använder en komparativ fokusgruppmetod för att undersöka förutsättningarna 

för riskkommunikation efter en hypotetisk kärnteknisk olycka som kräver sanering. Mer 

specifikt görs detta genom att undersöka och jämföra hur äldre män och unga kvinnor uttrycker 

sina djupare föreställningar om risk och riskkommunikation, samt  möjliga dilemman de kan 

ställas inför vid en dylik olycka . Fyra fokusgrupper genomfördes med 18 personer bosatta i 

Örebro (åtta yngre kvinnor och tio äldre män). Diskussionerna spelades in, transkriberades och 

analyserades tematiskt. Resultaten visade på tydliga skillnader mellan grupperna vad gäller 

referensramar och föreställningar om det egna agerandet. Likheter framkom i hur synen på 

risker med strålning dominerades av rädsla, obehag och oro, och framförallt vilket 

informationsbehov respondenterna uttryckte sig ha. Slutsatserna pekar på att vidare forskning 

behövs för att bättre förstå förutsättningarna för riskkommunikation om sådana komplexa och 

stigmatiserade frågor i en svensk kontext.  

Nyckelord: riskkommunikation, riskperception, kärnkraft, strålning, fokusgrupp, komparativ, 

Chernobyl  
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1. Inledning och bakgrund 

Kärnkraft är ett aktuellt ämne i det svenska samhället idag. Vissa argumenterar för att 

kärnkraften är en nödvändighet för att möta de klimatmål Sverige har åtagit sig (Aanstoot et al. 

2019). Andra menar att den problematik som är kopplad till slutförvaring av radioaktivt avfall 

och potentialen för svårhanterade olyckor väger tyngre (Lövin 2019). Denna ståndpunkt har 

stärkts sedan Fukushima-olyckan i Japan 2011. Under senare år har även hotet om kärnvapen 

väckts ånyo efter en period av relativt lugn (Utrikesdepartementet 2019). Sammantaget 

påverkar allt detta människors tankar kring strålning och radioaktivitet. Därför är de kanske 

inte konstigt att en tv-serie som HBO:s Chernobyl1 rönt stora framgångar med sin 

dramatiserade version av händelseförloppet under och efter Tjernobyl-olyckan i dåvarande 

Sovjetunionen 1986. Skulle en liknande händelse inträffa i Sverige idag är det avgörande att 

allmänheten får korrekt och anpassad information om de risker som är kopplade till 

radiologiska och/eller nukleära olyckor (framgent RN-olyckor). 

Forskning har visat att olika människor förstår en och samma risk på olika sätt beroende på 

kultur, ålder, kunskap och en lång rad andra faktorer (Binder 2012; Mirel 1994). Därför är 

anpassad riskkommunikation av stor vikt för jämlikheten och demokratin i samhället. Om en 

risk kommuniceras på ett sätt som inte ger människor likvärdiga förutsättningar att förstå, 

reagera och agera på risken i fråga kan det få digra konsekvenser för individen och för samhället 

i stort. Covello och Sandman (2001, s. 167-169) menar att RN-risker är högt stigmatiserade 

och komplexa, och därför blir de särskilt intressanta och viktiga att undersöka ur ett 

riskkommunikativt perspektiv.  

Vidare har Riksrevisionen nyligen gjort bedömningen att Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tillsammans med Länsstyrelserna i 

Uppsala, Kalmar och Hallands län brister i det förebyggande arbetet och i beredskapen för att 

hantera en RN-olycka (Riksrevisionen 2019). En viktig del i en sådan beredskap är att skapa 

förståelse för rådande förutsättningar avseende riskkommunikation med allmänheten vid en 

sådan olycka. Detta aktualiserar ytterligare vikten av att studera riskkommunikation rörande 

RN-frågor i en svensk kontext. 

 
1
 Vi använder framgent den engelska stavningen för att differentiera tv-serien från den faktiska 

händelsen. 
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En stor del av den forskning som bedrivits på ämnet riskkommunikation i RN-frågor har varit 

kvantitativ (se Binder 2012; Oshita 2019; Song, Kim & Han 2013 m.fl). Vad gäller kvalitativ 

forskning har vi endast påträffat ett fåtal studier om ämnet (se Mirel 1994; Reamer 2015). 

Merparten av forskningen är i princip överens om att tvåvägskommunikation, dialogperspektiv 

och att stärka publiken (empowering audience) är rätt tillvägagångssätt (Covello et al. 1987; 

Espluga, Gonzalo & Prades 2010; Fisher 1991). Därför finner vi det prekärt att så få studier på 

ämnet fokuserar på hur man på bästa sätt ska förstå de grupper man kommunicerar med, något 

som är en central del i alla dessa modeller. Det är denna motsägelse som lett oss till valet att 

tillämpa en kvalitativ forskningsdesign med fokusgrupper som metod för att undersöka 

förutsättningar för riskkommunikation vid ett scenario om saneringsarbete efter en kärnteknisk 

olycka i Sverige.  

Uppsatsen är skriven i samarbete med ett pågående tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid 

Göteborgs universitet, Lunds universitet och Örebro universitet. Genom en kvantitativ större 

surveystudie har Eriksson och Rasmussen (kommande) i forskningsprojektet påvisat 

signifikanta skillnader mellan hur män och kvinnor samt unga vuxna och äldre uppfattar och 

upplever samma risker vid en RN-olycka och efterföljande saneringsarbete.  
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2. Teori och tidigare forskning 

Detta avsnitt berör relevanta teorier om och perspektiv på riskkommunikation. Vi inleder med 

att ge läsaren förförståelse för några centrala begrepp. Därefter presenteras forskningsfältets 

historia, utveckling och nutid varpå vi placerar studien i ett samtida vetenskapligt sammanhang. 

2.1 Centrala begrepp 

I det följande presenteras de tre begreppen risk, riskperception och riskkommunikation som vi 

menar är viktiga att ha en förståelse för, för att kunna navigera sig genom uppsatsen. 

Risk är ett begrepp som trots sin för många uppenbara betydelse kräver en djupare förklaring. 

Saknas förförståelse om forskning på risk, riskperception eller riskkommunikation landar man 

ofta i en definition av risk som “sannolikheten för att något negativt inträffar”. 

Naturvetenskapen har en liknande formel för beräkning av graden av risk: 

risk=sannolikhet*konsekvens  

De flesta forskare inom riskkommunikation är dock överens om att det inte är fullt så enkelt. 

Istället menar exempelvis Slovic (1999, s. 690) att risk inte är något objektivt och matematiskt 

som existerar i en positivistisk verklighet, utan istället att risk är konstruerat av människor för 

att sätta ord på den verklighet i vilken de lever. För att tydliggöra skillnaderna i synsätten kan 

man väga den ovanstående positivistiska formeln för beräkning av graden av risk mot en formel 

framtagen av riskperceptionsforskaren Peter Sandman (1993):  

risk=fara*indignation  

Riskkommunikationsforskare menar således att det i förståelsen av en specifik risk är 

nödvändigt att inkludera en grad av osäkerhet och att beakta vad människor tänker och känner 

om risken: 

[...] the experience of risk not only refers to physical risk, but also represents a process 

of interpretation through various social and individual filters. (Espluga, Gonzalo & 

Prades 2010, s. 235) 

Riskperception handlar kortfattat om den subjektiva bedömningen av sannolikheten för att en 

specifik typ av olycka inträffar, och den upplevda oron inför dess konsekvenser (Weinstein 

1989). Det är ett centralt begrepp inom riskkommunikationsforskning då effekten av 
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riskkommunikation och vilka riskkommunikativa strategier som är lämpliga till stor del avgörs 

av människors upplevda risk i den aktuella frågan. 

Riskkommunikation har definierats som:  

[...] any purposeful exchange of scientific information between interested parties 

regarding health or environmental risks (Covello et al. 1987, s. 222). 

En annan definition lyder:  

An interactive process of exchange of information and opinion among individuals, 

groups and institutions; often involves multiple messages about the nature of risk or 

expressing concerns, opinions or reactions to risk messages or to legal and institutional 

arrangements for risk management (National Research Council 1989, s. 322). 

Den senare definitionen kan ses som snävare och som en utveckling av den förra. I likhet med 

kommunikationsforskning i allmänhet har synen på riskkommunikation i stort skiftat. 

Riskkommunikationsforskare och till stor del även praktiker har alltså gått från att se 

riskkommunikation som envägskommunikation i syfte att övertala mottagaren att acceptera 

meddelandets budskap, till att lägga större fokus vid informations- och 

opinionsutbytesprocessen i en strävan efter symmetrisk tvåvägskommunikation.  

2.2 Riskkommunikationens historia och utveckling  

Riskkommunikation är ett område som studerats förhållandevis lite jämfört med andra fält 

inom kommunikationsvetenskapen. Först så sent som i slutet på 1970-talet och det tidiga 1980-

talet började fältet på allvar undersökas av forskare (Espluga, Gonzalo & Prades 2010, s. 233). 

Ämnet är nära besläktat med riskperception som har sina rötter i socialpsykologin. Forskningen 

är också entydig om att allmänheten svarar starkare på graden av hur “skandalös” en riskfråga 

är (indignation, se Fig. 1, s. 11) än på den faktiska graden av fara (Sandman 1987, s. 238). 

Enligt Sandman är ett tydligt exempel på detta hur forskning visar att geologiskt radon dödar 

fler amerikaner än giftiga utsläpp, ändå oroar sig miljontals amerikaner, som heller inte testar 

sina hem för radon, för giftiga utsläpp (1987, s. 235). Målet med riskkommunikation blir 

således att försöka nå en sorts konsensus i riskperception; att alla berörda parter ska ha en och 

samma upplevelse om graden av faran förknippad med en specifik risk, och att denna 

upplevelse stämmer överens med våra kunskaper om risken och konsekvenserna av att den 

realiseras i det läge kommunikationen genomförs (Sandman 1987, s. 236; Fisher 1991, s. 175). 
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Viktigt att komma ihåg är dock att det ligger en paradox häri, att den “faktiska” faran är 

subjektiv. En händelse som skördar tusen människoliv kan av en forskare ses som en större 

fara än ett oljeutsläpp i Alaska, medan det motsatta kan vara sanningen för en miljökämpe. 

Detta exempel tydliggör en av de många svårigheter som riskkommunikation innebär.  

Historiskt har riskkommunikation bedrivits som envägskommunikation. Det ursprungliga 

synsättet var att så länge publiken (medborgarna) informeras om riskerna på ett sätt som 

motsvarar den vetenskapligt konstruerade verkligheten så kommer deras riskperception och 

handlande att formas därefter. Detta synsätt har även inkluderat synen på människors emotioner 

som hinder för beslutsfattande och kommunikation om risk (Sunstein 2005). Emotioner och 

oro sågs som något irrationellt som genom riskkommunikation skulle “korrigeras” till att ligga 

i linje med experternas bedömningar (Katz & Miller 1996, s. 116). Denna dikotomi mellan 

rationalitet och emotioner har inom senare forskning i stort förkastats (Haidt 2001). Istället 

förespråkas idag en tvåvägskommunikation inom riskkommunikation som ett verktyg för att 

‘stärka publiken’ (empowering audience) (Fisher 1991, s. 173). Detta perspektiv tar alltså 

istället hänsyn till människors emotioner, vilket också syns i definitioner av 

riskkommunikation som uppkommit i och med detta skifte. National Research Council (NRC 

1989, s. 21) understryker i sin definition vikten av en typ av flervägskommunikation i form av 

informations- och åsiktsutbytesprocessen mellan myndigheter och institutioner, grupper och 

den enskilda människan. NRC menar även i sin definition att riskkommunikation inte 

uteslutande behöver innehålla riskbudskap, utan att det också kan inkludera kommunikation 

som uttrycker engagemang och reaktioner mot risker eller mot insatser och strategier för att 

kontrollera och hantera risker. 

Med den utveckling som beskrivits ovan har dock nya problem och svårigheter uppkommit. 

Dels vet forskare idag att publiken är uppdelad i olika mångfacetterade (mål)grupper snarare 

än hur man tidigare såg på publiken som en enhetlig massa (jmf. Mirel 1994). Dessa nya 

svårigheter ligger bland annat i att rikta dialogen med olika budskap mot olika målgrupper med 

olika emotioner, värderingar och erfarenheter. Exempelvis lyfter Espluga, Gonzalo & Prades 

(2010, s. 234) att det enligt en stor del av litteraturen om risk finns ett behov hos myndigheter 

och företag att skaffa sig en mycket bättre förståelse för hur ‘lekmannapubliker’ begripliggör 

riskfrågor och vad de värderar. De menar att detta påvisar ett behov av en designbaserad och 

användarcentrerad approach till riskkommunikation, ett behov som den här studien svarar mot. 

Som vi kommer återkomma till i Problemformulering och syfte har vi identifierat en 
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kunskapslucka då det saknas undersökningar med ett sådant angreppssätt till 

riskkommunikation om RN-frågor i en svensk kontext. 

2.3 Riskkommunikation om RN-frågor 

Som tidigare diskuterats har riskkommunikativa meddelanden historiskt använts som ett försök 

att korrigera allmänhetens riskperception till att vara i linje med experters riskanalyser (Katz 

& Miller 1996, s. 116). Förr eller senare leder dock en sådan inställning oundvikligen till 

motreaktioner (ibid), något som visar sig i Reamers (2015) textanalyser av den retorik som 

amerikanska Nuclear Regulatory Commission (NRC2) använt sig av i sina rapporter för att 

kommunicera kärnkraftens risker till lagstiftare och allmänhet. Studien genomfördes 

longitudinellt för att visa på hur utvecklingen av riskkommunikation och dess skiftande 

strategier sett ut över tid. Reamer (2015, s. 369) visar att i de tidiga åren förlitade sig NRC på 

extrema prognoser som reflekterade den stora osäkerheten kring vad som faktiskt skulle hända 

vid en härdsmälta och utsläpp av RN-material. För att reducera komplexa system till enkla 

matematiska uttryck, t.ex. att risken är en på miljonen att en härdsmälta inträffar, använde man 

sig av probabilistiska riskbedömningar. Detta är synnerligen användbart i riskkommunikation; 

genom att presentera enkla numeriska jämförelser av olika risker kan experter överföra 

kunskapen om sannolikheten för en händelse även till dem som inte har någon förförståelse för 

ämnet. 

Trots att metoderna för att förutse risker med tiden blev allt mer avancerade och pricksäkra 

vilade riskkommunikationen på en överdrivet teknisk jargong som inte tog hänsyn till en (icke-

specialiserad) allmänhets behov. Detta går att jämföra med det Slovic (2000, s.189) skriver om 

hur antagandet att riskbedömare och allmänhet har ett gemensamt konceptuellt och kulturellt 

arv ofta leder till misslyckad riskkommunikation. I kontrast menar Reamer att NRC:s mer 

sentida rapporter erkänner betydelsen av allmänhetens stöd och därför innehåller meddelanden 

anpassade specifikt för detta. Tekniker som klarspråksdefinitioner, lekmannamässiga visuella 

stöd, och direkta tilltal bidrar samtliga till att rapporterna blir effektiva riskkommunikativa 

meddelanden (Reamer 2015, s. 370). En väsentlig förutsättning för att mottagaren 

överhuvudtaget ska vilja lyssna på och ta in det riskkommunikativa meddelandet är dock att 

denne har förtroende och tillit för avsändaren. 

 
2
 Ej att förväxla med National Research Council som vi skrivit om i ett tidigare avsnitt 
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2.4 Tillit, trovärdighet och emotioner 

Efterhand har forskning visat att tillit, trovärdighet och emotioner spelar en viktig roll för 

riskkommunikationen. Vid diskussioner om tillit för kommunikation avses en generell 

förväntan hos mottagaren om att det budskap man tagit emot är sant och trovärdigt, och att 

avsändaren visar kompetens och ärlighet. Renn och Levine (1991) pekar här på fem kriterier 

som är nödvändiga för att mottagaren ska känna tillit; kompetens, objektivitet, rättvisa, 

konsistens (förutsägbarhet) och förtroende. Enligt dem är inte alla fem kriterier nödvändiga 

för att mottagaren ska uppleva tillit, och svagheter i en del kan delvis kompenseras av styrkor 

i en annan. De utvecklar dock inte sitt resonemang om detta. Kasperson, Golding och Tuler 

(1992) har tagit fram fyra liknande dimensioner för social tillit; engagemang, kompetens, 

omsorger och förutsägbarhet. Till skillnad från Renn och Levine menar de dock att samtliga 

fyra dimensioner är nödvändiga. En av få studier om tillit och trovärdighet som faktiskt prövats 

empiriskt är Peters, Covello och McCallums (1997) prövning av faktorer för tillit och 

trovärdighet. Deras hypotes var att det finns tre variabler som påverkar den upplevda tilliten 

och trovärdigheten, något som de också fann starkt stöd för i och med att dessa faktorer 

förklarade variansen i upplevd tillit och trovärdighet. Variablerna i fråga var upplevd kunskap 

och expertis, upplevd öppenhet och ärlighet och upplevd omtanke och omsorg. Det finns alltså 

tydliga paralleller mellan dessa variabler och de kriterier och dimensioner Renn och Levine 

(1991) och Kasperson, Golding och Tuler (1992) har tagit fram. Resultaten från Peters, Covello 

och McCallum (1997) prövades för industri, myndigheter och lokala medborgargrupper. 

Industrin ökade i tillit och trovärdighet när de upplevdes visa omtanke och omsorg. För 

myndigheter var motsvarande samband engagemang, och för medborgargrupper var det 

kunskap och expertis. Detta förklarar de med att dessa faktorer balanserar ut vanliga områden 

för kritik mot de respektive organisationerna; profithunger och åsidosättande av allmänhetens 

bästa, brist på engagemang, och brist på kunskap om sakförhållanden. I likhet med vad 

Kasperson, Golding och Tuler menar verkar det alltså som att alla kriterier är nödvändiga för 

att uppnå tillit och trovärdighet.  

En annan viktig faktor i riskkommunikation är asymmetriprincipen (Slovic, 1993). Den går i 

korthet ut på att det är lättare att förlora tillit än att vinna den, eftersom människor generellt har 

lättare att komma ihåg negativa händelser. Negativa händelser antas ha en större betydelse för 

människors upplevelser och hur attityder tar form, och källor som kommer med negativa 

nyheter ses som mer trovärdiga. Slovic menar också att i den mån tillit redan saknas kommer 
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misstroendet fortsätta av sig själv eller rentav öka, eftersom människor är mindre benägna att 

söka information som skulle förändra deras befintliga uppfattning, alltså en form av 

konfirmationsbias. 

Oshita (2019) diskuterar likt Peters, Covello och McCallums (1997) tillit. Medan de senare 

fokuserar på uppfyllandet av särskilda faktorer för att uppnå tillit och förtroende i 

kommunikationen diskuterar Oshita istället dilemmat som en riskkommunikatör står inför 

rörande tillit och emotioner. I sin experimentella studie om människors emotioner och tillit till, 

samt acceptans av kärnkraftverk, lyfter han att forskning har visat att människor generellt har 

högre tillit till en organisation som arbetar proaktivt med riskkommunikation än en som inte 

gör det. Däremot påpekar han att det finns många studier som visar att människor som 

informeras om okontrollerbara risker hyser starkare negativa emotioner mot den 

riskkommunicerande organisationen (Oshita 2019, s. 473). Detta var något som stärktes av 

hans resultat, men i sin diskussion lyfter han forskning som med riskkommunikativa mått mätt 

värderar tillit högre än emotioner, då “negativa” emotioner som rädsla och oro kan vara positiva 

i sammanhanget och bidra till allmänhetens informerade beslut att agera i samband med en 

kris, medan frånvaron av dessa emotioner kan leda till en känsla av falsk säkerhet (ibid, s. 483-

484).  

Nihlén Fahlquist och Roeser (2015) har en filosofisk ingång i ämnet när de diskuterar moral i 

ansvarsfull riskkommunikation. De lägger likt Oshita (2019) tyngd vid emotioners roll i 

riskperception och i förlängningen även riskkommunikation. Däremot skiljer de sig från Song, 

Kim och Han (2013) som förespråkar en renodlad symmetrisk tvåvägskommunikation, då de 

menar att även om riskkommunikation blir mer inkluderande och deltagande så är det i grunden 

ett förhållande mellan ojämlika parter där det alltid finns en asymmetri i 

kommunikationsinitiativ, informationsprivilegier, och riskpåverkan mellan experter och 

lekmän. Den part som initierar kommunikation har privilegiet att sätta agendan och besluta 

med vem man ska kommunicera, vilket även detta innebär ett moraliskt ansvar (Nihlén 

Fahlquist & Roeser 2015, s. 336). 

I likhet med andra forskare (se Mirel 1994; Oshita 2019; Song, Kim & Han 2013; Binder 2012) 

diskuterar Cole och Fellows (2008) vikten av trovärdighet, tillit och att anpassa sig efter olika 

viktiga publiker. I sin slutsats påstår de att brister inom dessa områden resulterade i misslyckad 

riskkommunikation vilket i sin tur var en av orsakerna till att effekterna av Katrina-katastrofens 

blev så pass allvarliga (jmf. Slovic & McGregor 1994). Detta belyser vikten av trovärdig och 
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anpassad riskkommunikation, särskilt i geografiska högriskområden (likt de svenska län med 

kärnkraftverk som Riksrevisionen (2019) pekar ut i sin rapport). Tvetydiga och oklara 

meddelanden gav motstridiga och förvirrande rekommendationer till de boende i området från 

källor som inte heller i vanliga fall åtnjöt allmänhetens tillit. Semantiska val i dessa 

meddelanden lyckades inte skapa nödvändig oro eller skapa förståelse för nödvändigheten att 

omedelbart agera. Ett exempel är myndighetspersoners ovilja att använda orden ”obligatorisk 

evakuering” för att inte framstå som att de tvingade folk att lämna sina hem. Detta kan jämföras 

med Oshita som förmodligen skulle argumentera för att denna nedtoning av risken gjordes för 

att minska de negativa emotionerna mot den riskkommunicerande organisationen, men att ett 

bättre sätt hade varit att spela på rädsla och oro för att få allmänheten att faktiskt agera och sätta 

sig själva i säkerhet (2019, s. 473) . Här kan man också dra paralleller till den etiska 

riskkommunikation som Nihlén Fahlquist och Roeser (2015) behandlar. De kan antas mena att 

det inte är försvarbart att på detta vis tona ned en risk för att dämpa negativa emotioner. 

Däremot är de överens med Oshita (2019) om att riskkommunikativa meddelanden måste ta 

hänsyn till att dessa faktorer kan variera mellan olika grupper.  

2.5 Publikens olika perspektiv 

Allt eftersom forskning ökat kunskapen om riskkommunikation har det också blivit tydligt att 

en lyckad riskkommunikation måste ta hänsyn till att publiken utgörs av flera olika grupper 

med flera olika perspektiv (se Binder, 2012; Kasperson et al. 1988). I sin retoriska textanalys 

av en vetenskaplig text om RN-frågor försöker Mirel (1994) bidra till en bättre förståelse för 

retorikens roll i riskkommunikation, och riskkommunikationens övertygande funktion. Hon 

menar att nya insikter om dessa övertygande funktioner visar på ett behov av nya retoriska 

strategier för att stödja riskkommunikationens syften. Hon föreslår retoriska val som 

pluralistisk förhandling där man lyfter argument från flera sidor i en fråga. Mer specifikt lägger 

hon vikten vid att i riskkommunikation om RN-frågor lyfta argument och ståndpunkter som 

kan appellera till olika människor i olika kulturteoretiska grupper (marknadsindividualistisk 

kultur, hierarkisk kultur och egalitär kultur) med olika värderingar och världsåskådning. Mirel 

lyfter blicken från att se på ett meddelande och dess direkta effekter på riskperceptionen till att 

se på riskmeddelanden som inlägg i debatten för att på ett övertygande vis försöka styra 

diskussionen. Vidare påpekar Binder (2012) att framing-teori har visat att kontroversiella 

vetenskapliga frågor kan förstås på många olika sätt av olika människor, vilket potentiellt 

skapar flera konkurrerande sätt att förstå en risk. Detta kan liknas vid den kulturteori som Mirel 
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(1994) presenterar och därigenom också stärka argumentet för pluralistisk förhandling som 

metod för riskkommunikatörer.  

Som vi sett exempel på accepterar många sentida forskare inom riskkommunikation, mer eller 

mindre implicit, modellen Social Amplification of Risk Framework (SARF) (Kasperson et al. 

1988). Det är idag en av de mest kända teoretiska modellerna i riskkommunikation. Idén är att 

en riskhändelse både påverkar och påverkas av en stor bredd psykologiska processer och 

sociala, institutionella och kulturella faktorer som bestämmer allmänhetens beteenden vad 

gäller hur risken förstärks eller försvagas i människans medvetande. Således utgörs 

upplevelsen av risk inte bara av den fysiska risken, utan den representerar även en 

tolkningsprocess genom olika sociala och individuella filter. Risktecken definieras av 

Kasperson (et al.) som meddelanden om fara eller en farlig händelse och dess omfattning, och 

hur detta påverkar allmänhetens uppfattning. Risktecken inkluderar bilder, tecken eller 

symboler för verkliga eller hypotetiska olyckor. Dessa risktecken kan både försvagas, förbli 

obemärkta, eller tvärtom få en betydande förstärkning som leder till oväntad social oro. Detta 

förstärkande eller försvagande av risken sker när risktecken blir socialt processade och 

filtrerade genom olika “förstärkare” så som forskare, riskhanteringsinstitutioner, media, 

aktivister från sociala organisationer, opinionsledare och offentliga organ (Espluga, Gonzalo 

& Prades 2010, s. 235).  

Vi har i flera avsnitt berört det faktum att en och samma risk kan leda till olika grad av 

riskperception hos olika grupper av människor. En viktig teori för att förstå graden av 

riskperception kopplad till en specifik risk är indignationsmodellen (Sandman 1993). Tabellen 

nedan (Fig. 1) ger en bild över några av de viktigaste indignationsfaktorerna och hur de 

påverkar vår riskperception, alltså hur oroliga vi blir över en given risk. För att förtydliga så 

upplever vi exempelvis en lägre grad av risk om vi har kunskap om den givna risken än om vi 

saknar kunskap om den. Har man arbetat med att sanera radioaktivt material blir man inte lika 

orolig över risker med strålning som om man har mindre erfarenhet av eller kunskap om 

strålning. 
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Figur 1: Indignationsfaktorer [hämtad från Warg, Eriksson & Stridh (2008) efter Sandman (1993)]. 

2.6 Kön och ålders inflytande på riskperception  

Som vi redogjort för i ovanstående avsnitt har forskning om riskperception ofta behandlat 

relationen och skillnaden mellan experter och publiker i syfte att förstå varför experters 

objektiva bedömningar inte accepteras av vissa grupper. En del av denna forskning har gällt 

jämförelser mellan hur kvinnor och män upplever och bedömer risker. Både internationella och 

svenska studier av detta ämne visar oftast att kvinnor upplever en given risk som större och 

mer oroande än männen (Slovic 1992; Cutter et al. 1992; Flynn et al. 1994; Dahlstedt 1994). 

Skillnaderna är små när det kommer till personliga risker, men statistiskt signifikanta när det 

gäller samhällsrisker som miljöförstöring (Drottz-Sjöberg 1991). Ett antal studier har visat att 

detta även gäller risker med kärnkraft (Drottz-Sjöberg 1991; Holmberg 1993; Mårdberg et al. 

1987). Slovic har rentav funnit att skillnader mellan könen vad gäller riskperception är särskilt 

framträdande i frågor om kärnkraft (1992, s. 129). Kvalitativa studier av riskperception visar 

dock ännu tydligare skillnader. Davidson och Freudenbergs (1996) studie av riskperception 

och kärnkraft visade att könsskillnader snarare handlade om olika “framing” (se Goffman 

1974) av risker; för kvinnor var kärnkraft ett miljöproblem, för män var det en vetenskaplig 

eller teknisk fråga. Författarna menar att detta kommer ur mäns och kvinnors olika sociala 

roller och erfarenheter; det som ses som manliga och kvinnliga sfärer i samhället. Deras resultat 

visar alltså hur samma risker inte nödvändigtvis har samma betydelse för kvinnor och män, 

vilket skulle kunna vara en förklaring till skillnader i riskperception.  
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Många forskare utgår, kanske föga förvånande, från könsroller när de förklarar könsskillnader 

kring riskperception (Bennulf 1994, Steger & Witt 1989, Hornig 1992). De menar då att typiskt 

kvinnliga värderingar skulle vara miljö, hälsa och sociala relationer, medan män skulle värdera 

ekonomi och teknologiska framsteg. Att kvinnor värderar hälsa och säkerhet högre finns det 

visst stöd för (Davidson och Freudenberg 1996). Sådana förklaringar har dock fått kritik för att 

de utgår från antaganden om biologiska könsskillnader som det inte finns stöd för i forskning. 

Svaret på denna kritik har varit att de snarare är en reflektion av könsroller som ett resultat av 

socialisation (Steger & Witt 1989; Cutter et al. 1992). Egenskaper inom traditionella könsroller 

som t.ex. omsorg om andra för kvinnor, och fokus på självständighet och oräddhet för män 

stämmer väl överens med de skillnader som demonstrerats i forskning. Gutteling och Wiegman 

(1993) presenterar dock en alternativ förklaring som bygger på tanken om att det är mindre 

socialt accepterat för män att uttrycka känslor av rädsla och oro, och att det är detta snarare än 

några reella skillnader i riskperception som ligger bakom resultaten. Liknande hypoteser 

återfinns hos Mundorf (1989) och Stafford och Galle (1984) där de rentav menar att det för 

kvinnor kan vara socialt accepterat att överdriva sin rädsla. Detta är givetvis ett problem för 

forskare som studerar riskperception. 

Vad gäller skillnader i riskperception mellan åldersgrupper finns det bara ett fåtal studier, och 

de är delvis motsägelsefulla. Baird (1986) och Freudenberg (1993) fann att ålder var negativt 

relaterat till den upplevda risken, alltså att yngre människor upplevde mer risk än äldre. Motsatt 

resultat observerades av Renn och Zwick (1997). Den förstudie av Eriksson och Rasmussen 

(kommande) som ligger till grund för denna uppsats har dock identifierat tydliga skillnader 

mellan hur olika åldersgrupper i Sverige upplever risk relaterat till RN-frågor, alltså att äldre 

människor upplever mindre risk än unga vuxna inför samma scenario. 

2.7 Sammanfattning av forskningsläget 

Som framgått i avsnitten ovan är ett genomgående problem i forskning om riskkommunikation 

den ofta nästan paradoxala komplexiteten som en riskkommunikatör står inför. En stor del av 

forskningen uttrycker ett behov av att i riskkommunikation lyfta in fler perspektiv än det 

kommunikatören själv representerar för att bidra till diskussion i frågan, öka sin trovärdighet 

och tillit och därigenom verka övertygande, samt skapa meddelanden som tilltalar människor 

från flera olika kulturer, demografiska grupper och bakgrunder, däribland kön och ålder (jmf. 

Mirel 1994; Kasperson et al. 1988; Espluga, Gonzalo & Prades 2010). Det paradoxala ligger i 

att de meddelanden som tilltalar olika människor ofta är olika i fråga om värderingar, samt att 
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information om en risk, hur väl utformad den än är, kan motverka syftet med 

riskkommunikationen och exempelvis inge falsk trygghet. Det kan alltså vara så att den bästa 

typen av meddelanden för en grupp kan vara den sämsta typen för en annan grupp.  

I likhet med forskning om kommunikation i stort talar flera forskare på ett eller annat sätt om 

dialog även i riskkommunikation. Det kan handla om att rikta fokus mot 

informationsutbytesprocessen i kommunikationen, att styra debatten istället för att förmedla ett 

enda “rätt” budskap, eller strävan mot symmetrisk tvåvägskommunikation för att hantera 

relationer mellan en organisation och dess publik (jmf. National Research Council 1989; Mirel 

1994; Song, Kim & Han 2013). Vi menar att detta innebär ett tydligt paradigmskifte från 

riskinformation till riskkommunikation, vilket framgår implicit i både Mirel (1994) och 

Reamer (2015).   
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Problemformulering och syfte 

Det är tydligt att inte mycket av forskningen inom riskkommunikation haft en ansats att 

undersöka mottagarens eller publikens tolkningar och uppfattningar om risk och 

riskkommunikation, i synnerhet rörande RN-frågor. Med hänvisning till vad som hittills 

diskuterats har vi identifierat en kunskapslucka i och med problemen i att förstå olika 

medborgargrupper för att kunna tillhandahålla en ändamålsenlig riskkommunikation. 

Forskningen visar att olika grupper förstår samma risk och samma riskkommunikativa 

meddelande på olika vis, men så långt våra sökningar visat har det inte gjorts många ansatser 

att skapa djupare förståelse för hur dessa olika grupper förstår vissa komplexa risker, i 

synnerhet RN-relaterade risker i en svensk kontext.  

Syftet med denna studie är således att identifiera hur olika grupper ur allmänheten förhåller sig 

till möjliga dilemman de kan ställas inför, och vilka djupare föreställningar de bär kopplade till 

riskkommunikation, vid saneringsarbete efter en kärnteknisk olycka i Sverige. 

Detta gör vi med hjälp av en komparativ forskningsdesign där vi jämför hur fyra fokusgrupper 

(två med unga kvinnor och två med äldre män, där skillnader i förhållningssätt, föreställningar 

och riskperception kan antas vara stora) förhåller sig till ett hypotetiskt scenario. Intresset att 

undersöka och komparera djupare föreställningar om ämnet hos just unga kvinnor och äldre 

män grundar sig i Eriksson och Rasmussens (kommande) förstudie som påvisade signifikanta 

skillnader i hur dessa grupper upplever ett och samma riskscenario, vilket är samma scenario 

som använts i denna studie (se Bilaga 1.1). 
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3.2 Forskningsfrågor 

Nedan presenteras de forskningsfrågor som tagits fram av författarna för att svara mot 

uppsatsens syfte. Forskningsfrågorna har även varit vägledande i utformningen av 

intervjuguiden. 

RQ1: Vilka djupare föreställningar anser sig unga kvinnor respektive äldre män ha 

kring risk och deras eget agerande efter en RN-olycka som kräver sanering? 

RQ2: Vilka behov av riskkommunikation anser sig unga kvinnor respektive äldre män 

ha efter en RN-olycka som kräver sanering, och varför anser de sig ha det behovet? 

RQ3: Vilket förtroende anser sig unga kvinnor respektive äldre män ha för information 

från olika myndigheter, medier och andra aktörer efter en RN-olycka som kräver 

sanering, och varför? 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras de forskningsmetoder som använts i studien. Först presenteras en 

genomgång av den forskningsstrategiska ansatsen. Därefter motiveras fokusgruppsintervjuer 

som datainsamlingsmetod, varpå urval och genomförande presenteras.  

4.1 Forskningsstrategi 

För att få en ökad förståelse för gruppernas upplevelser och djupare föreställningar kommer vi 

genomgående tillämpa en kvalitativ ansats med en komparativ forskningsdesign. Komparativa 

studier kännetecknas av antagandet att det finns likheter eller skillnader som kan belysas för 

att ge en fördjupad förståelse för det som undersöks och förklara eventuella skillnader och 

likheter (Denk, 2002). Därför ter sig en sådan design högst lämplig för att besvara studiens 

syfte och forskningsfrågor.  

Bryman beskriver hur kvalitativ forskning utgår från människors tolkningar av den sociala 

verkligheten (2018, s. 40-41), och hur forskaren når insikt genom att människorna själva får 

återge och berätta. Denna forskningsansats är alltså väl lämpad för att skapa en ökad förståelse 

för människors djupare föreställningar kring den aktuella risken och riskkommunikation, och 

vidare även för förutsättningarna för kommunikation rörande RN-risker. Bryman tar även upp 

den kritik som riktats mot kvalitativ forskning. Bristande transparens i forskningen kan skapa 

problem för utomstående att reproducera studien eller förstå vad som lett fram till slutsatserna 

(Bryman 2018, s. 368-370). För att minska denna problematik i största möjliga mån presenterar 

vi vårt tillvägagångssätt så tydligt och detaljerat som möjligt.  

I linje med studiens syfte och forskningsfrågor sökte vi litteratur och tidigare forskning inom 

området för att skapa oss en översiktlig bild av riskkommunikation som forskningsområde. 

Därefter genomförde vi intervjuerna och transkriptionen, varpå vi konsulterade teorin igen. 

Detta tillvägagångssätt där forskaren rör sig fram och tillbaka mellan empiri och litteratur och 

låter dessa båda områden hela tiden utvecklas och anpassas under forskningsarbetets gång kan 

beskrivas som en abduktiv metod (Alvesson och Sköldberg 2008, s. 54-57). Eftersom kvalitativ 

forskning kring riskkommunikation om RN-frågor i en svensk kontext i princip är ett outforskat 

ämne kan vår undersökning även ses som en explorativ studie, där fokusgrupper som metod 

lämpar sig väl (Kvale & Brinkmann 2014, s. 191). 
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4.2 Fokusgruppsintervjuer 

Baserat på våra forskningsfrågor och syftet att få insikter om människors tankar, attityder och 

upplevelser menar vi att fokusgruppsintervjuer är en ändamålsenlig metod för att generera 

studiens empiriska data. Wibeck (2010, s. 25-26) beskriver fokusgruppsintervjuer som en 

forskningsmetod där data samlas in genom gruppinteraktion kring ett ämne som bestäms av 

forskaren, och att deltagarna vid en fokusgruppsintervju får möjligheten att komma fram till ett 

bredare spektrum av idéer. Vi vill även låta respondenterna resonera sinsemellan för “att hjälpa 

varandra minnas händelser, exemplifiera, förklara och utveckla resonemang” (Eriksson 2010, 

s.19). 

4.2.1 Urval av respondenter 

Som vi har nämnt i tidigare avsnitt har Eriksson och Rasmussen (kommande) funnit att kvinnor 

och unga vuxna uttryckte en högre riskperception än andra grupper, samt att män och äldre 

vuxna uttryckte en lägre riskperception än andra grupper inför ett scenario om en RN-olycka 

och efterföljande saneringsarbete i Sverige. För att dra deras resultat till sin spets borde alltså 

unga vuxna kvinnor (20-30 år) ha en högre riskperception än äldre män (70 år-) i ett dylikt 

scenario. Därför har vi i våra fokusgrupper valt att göra just denna indelning i syfte att 

tydliggöra skillnader mellan dessa båda demografiska segment och de djupare föreställningar 

kring ämnet som kan ligga till grund för de skillnader Eriksson och Rasmussen påvisat. I övrigt 

var det enda relevanta kriteriet att ingen av respondenterna är bosatt i närheten av något av de 

svenska kärnkraftverken, eftersom de boende i ett sådant område i regel är mer informerade 

om och insatta i riskerna med RN-frågor. Av praktiska skäl är alla respondenter bosatta i eller 

i närheten av Örebro, där studien genomfördes. För att få tag på män över 70 år kontaktade vi 

olika föreningar i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) i Örebro och fick därigenom en 

kontaktlista på män som var intresserade av att delta. De unga vuxna kvinnorna rekryterades 

genom författarnas personliga kontaktnät och bland nuvarande eller tidigare studenter på 

Örebro universitet.  

Den optimala storleken på fokusgrupper är omdebatterat. Wibeck (2010, s. 61-63) menar att 

för att individer ska våga ge sig in i diskussionen och dela med sig av kunskaper och 

erfarenheter ligger den optimala storleken på fyra till sex medlemmar. Det finns inte heller 

någon enhetlig syn på hur deltagarna i studien väljs ut. Vissa tycker att man ska undvika 

naturliga grupper, alltså människor som redan känner varandra, eftersom ”redan existerande 



18 

 

samspelsmönster och statusskillnader kan inverka menligt på gruppdiskussionen” (Bryman 

2018, s. 614). Andra vill att diskussionerna ska löpa naturligt, och menar att detta underlättas 

genom att använda medlemmar från redan existerande grupper. Vi valde det senare eftersom 

grupperna var relativt små och för att vi ville komma igång med diskussionerna obehindrat. 

Det underlättade även i rekryteringen. 

Vi valde att utföra två fokusgruppintervjuer för varje demografiskt segment. Vi valde en storlek 

som var tillräckligt stor utan vara allt för betungande när det kom till transkription av material 

och ledning av gruppen (ibid, s. 609-610). Ambitionen var att ha grupper om sex personer i 

varje, men ett visst bortfall förekom. Den första fokusgruppen bestod av sex män över 70 år. 

Den andra gruppen blev något mindre och gav oss en grupp om fyra män över 70 år. Den tredje 

fokusgruppen bestod av fem respondenter i form av kvinnor 20-29 år, och den fjärde och sista 

gruppen omfattade tre kvinnor mellan 20-29 år. 

I likhet med Eriksson (2010) har vi anonymiserat och kategoriserat intervjupersonerna enligt 

nedanstående modell. Detta menar vi ger en bra och tydlig struktur när vi ska hänvisa till 

intervjupersonerna i texten samt att det bibehåller anonymiteten: 

Grupp 1: Män – ålder 70-79 år (resp. 1–1 till 1–6) 

Grupp 2: Män – ålder 70-89 år (resp. 2–1 till 2–4) 

 

Grupp 3: Kvinnor – ålder 20-29 år (resp. 3–1 till 3–5) 

Grupp 4: Kvinnor – ålder 20-29 år (resp. 4–1 till 4–3) 

4.2.2 Genomförande av fokusgruppintervjuer 

Då vi valt att genomföra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer hade vi i förväg arbetat fram 

en intervjuguide. Wibeck (2010, s. 73-74) skriver om semistrukturerad fokusgruppsintervju 

och olika typer av intervjufrågor designade för att nå ett bra resultat. I intervjuguiden (Bilaga 

1) finns våra frågor uppställda enligt en liknande design med öppningsfråga, 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor, avslutande frågor och slutfrågan.  

Under fokusgrupperna deltog båda författarna som genomfört undersökningen. En av oss 

modererade diskussionen, och den andre förde anteckningar över särskilt intressanta poänger 

som kunde lyftas igen för att komma ännu djupare. På så sätt hade vi en god struktur och kunde 

fokusera helt på varsin uppgift. I likhet med Eriksson och Rasmussen (kommande) 
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presenterade vi ett hypotetiskt scenario som låg till grund för diskussionen i nyckelfrågorna. 

Scenariot bygger i korthet på att det inträffar en kärnteknisk olycka som kräver evakuering och 

sanering av ett bostadsområde. Efter genomförd sanering bedöms det vara ofarligt att flytta 

tillbaka, men vissa områden runt området har så höga nivåer av strålning att det är farligt att 

vistas där. Det är samma scenario som Eriksson och Rasmussen (kommande) använt som 

utgångspunkt i sin enkät.  

För att kunna transkribera samtalen och genomföra en reliabel analys av resultaten gjordes 

ljudinspelningar av gruppintervjuerna (Bryman 2018, s. 606). Då vi bedömer den icke-verbala 

kommunikation som ointressant för studiens syfte valde vi att inte filma samtalen. Detta tar 

även the participant-observer’s paradox i beaktning. Det betyder att vi inte vill påverka 

intervjupersonerna genom ytterligare en observant i form av en filmkamera (Wibeck 2010, s. 

91-92). För att intervjupersonerna skulle känna sig så trygga som möjligt att delge sina 

ofiltrerade tankar informerade vi om att de är anonyma i sina svar och fick deras godkännande 

att göra en ljudinspelning av diskussionerna. De informerades även om att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan utan konsekvenser och hur ljudfiler och transkriberingar skulle 

komma att lagras och användas i studien.  

Intervjuerna pågick i mellan 60-90 minuter och innehållet avgjordes av frågorna i 

intervjuguiden. Det finns alltid en risk att moderatorn påverkar och begränsar respondenterna 

och deras svar, men vi väljer att se fördelarna med att kunna styra diskussionen till att hålla sig 

inom ämnet och besvara frågorna, vilket också är något Wibeck framhäver som viktigt (2010, 

s. 56-60). Vid ett fåtal tillfällen avvek vi från intervjuguiden, då vi såg ett behov av att 

förtydliga vad vi frågade efter eller vad respondenterna menade. För att minska riskerna för 

feltolkning av respondenternas svar använde vi tolkande frågor som “Menar du att…” och 

liknande.  

4.2.3 Fokusgruppmetodens begränsningar 

Enligt Bryman (2018, s. 627-629) har fokusgruppmetoden vissa begränsningar. Mest relevant 

för denna studie är forskarens minskade kontroll över skeendet, svårigheten att analysera data, 

problem med gruppeffekter och faktumet att deltagarna kan vara mer benägna att ge uttryck 

för åsikter som är kulturellt eller socialt förväntade eller accepterade. Det sistnämnda påverkar 

eventuellt hur upplevelser av oro inför risker uttrycks. När analysen genomförs blir det 

problematiskt eftersom forskaren inte kan veta om upplevelserna egentligen inte skiljer sig 
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avsevärt mellan grupper av olika kön och ålder, utan att de istället tar sig olika uttryck beroende 

på olika sociala och kulturella faktorer. Det går exempelvis att tänka sig att intervjupersonernas 

föreställningar kring manlighet och kvinnlighet påverkar hur de konstruerar sina svar för att 

svara mot dessa förväntningar. Vi kan alltså inte med säkerhet veta om det som uttrycks av 

respondenterna ur de olika grupperna egentligen grundar sig i samma emotioner och 

föreställningar men att de uttrycker det på olika sätt som kan tolkas annorlunda, vilket kan 

försvåra jämförelser (jmf. Gallacher & Klieger 1995, s. 41). Vi menar dock att 

fokusgruppmetoden ändå kan ge viktiga insikter om människors resonemang och upplevelser. 

4.3 Analysmetod 

För att analysera de data som samlats in under fokusgruppsintervjuerna har vi tillämpat den 

transkript-baserade analysmetoden constant comparison analysis. Det är en komparativ 

analysmetod som fungerar särskilt bra för att kategorisera och tematisera innehåll när det rör 

sig om flera fokusgrupper i samma studie (Onwuegbuzie et al. 2009), vilket är fallet med denna 

komparativa fokusgruppsdesign. Metodens lämplighet kommer av att den ger forskaren 

möjlighet att uppnå mättnad både generellt och mellan grupper i synnerhet. Eftersom att man 

analyserar data från en fokusgrupp i taget kan forskaren bedöma om de teman som framkom i 

en grupp även gör det i en annan, och även pejla in hur meningsfulla dessa teman är allteftersom 

de framkommer. Detta hjälpte oss att nå mättnad både vad gäller empiri och teori (ibid.), samt 

att nå en fördjupad förståelse för likheter och skillnader mellan grupperna (Denk, 2002). 

Med tanke på datans stora omfattning började vår analysprocess med att läsa igenom hela 

materialet för skapa en översikt och minska tröskeln för att faktiskt börja med analysen 

(Bryman 2008, s. 523). I enlighet med analysmetoden enligt Onwuegbuzie et al. (2009) 

genomförde vi sedan analysen i tre stadier. I det första stadiet sorterade vi in fokusgruppsdatan 

i mindre enheter baserade på frågorna och svaren, varpå dessa kodades. Därefter grupperades 

koderna in i olika kategorier, varpå vi i det tredje och sista stadiet utvecklade teman som tydligt 

uttrycker innehållet i “kod-grupperna”. Denna process upprepades sedan för varje fokusgrupp.  

4.3.1 Analysmetodens begränsningar 

Som alltid med kvalitativa metoder har vi som författare själva varit en väsentlig del av hur 

kunskapen tas fram. När vi kodat datan har vi genomfört en redigeringsprocess av datan som 

inte nödvändigtvis skulle vara exakt likadan om någon annan genomfört den. I och med att vi 
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främst presenterar framträdande teman ger resultaten inte heller en helt korrekt bild av graden 

av konsensus eller meningsskiljaktigheter, vilket innebär att vissa avvikande åsikter censureras 

och marginaliseras. Kitzinger (1994) refererar till detta som argumentativa interaktioner och 

menar att de kan öka empirins kvalitet. Utöver detta kan analys och tolkning av avvikande 

åsikter hjälpa forskaren avgöra till vilken grad empirin som bidrog till temat uppnådde mättnad 

för fokusgruppen. Alltså kan information om avvikande åsikter öka den deskriptiva, tolkande, 

och teoretiska validiteten kopplad till de framträdande temana, vilket i sin tur ökar förståelsen 

för fenomenet man studerar (Onwuegbuzie et al. 2009). I den mån det varit rimligt för 

uppsatsens omfattning har vi därför ändå försökt lyfta fram denna typ av avvikande åsikter om 

de bidrog till särskilt intressanta resultat.  

4.4 Reliabilitet och validitet 

Inom kvalitativ forskning råder delade meningar kring huruvida validitet och reliabilitet kan 

diskuteras i begreppens sanna mening, i och med att det ofta rör sig om subjektiva tolkningar 

och inte objektiva mätningar. Nedan diskuteras kort hur författarna förhållit sig till begreppen. 

Reliabilitet handlar delvis om att se till att metoder som använts har sett likadana ut genom 

arbetets gång (Bryman 2018, s. 355). Då vi genomförde semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer konstruerade vi en intervjuguide (Bilaga 1) som vi följde vid varje 

tillfälle, och som bidrar till viss replikerbarhet i metod. För att minska risken för feltolkningar 

av respondenternas uttalanden spelades samtliga diskussioner in och transkriberades i detalj. 

Under intervjuerna ställdes dessutom kontrollfrågor om moderatorerna bedömde att det fanns 

utrymme för misstolkning. Därefter kodades den transkriberade datan av båda författarna. Om 

författarnas tolkningar av specifika datafragment skildes diskuterades dess innebörd så det 

kunde tillskrivas rätt kod och konsensus nåtts kring tolkningen. Studiens reliabilitet stärks 

genom att metoder och tillvägagångssätt beskrivs tydligt, samtidigt som den försvagas av att 

resultatet är kontextbundet och inte går att replikera exakt. 

Validitet rör huruvida en studie faktiskt undersöker det den påstår att den gör (Bryman 2018, 

s. 355). Denna studie har använt metoder som enligt stöd i tidigare forskning är väl lämpade 

för att undersöka den typ av syfte och frågeställningar vi använder, och skapa förståelse för hur 

djupare föreställningar uttrycks. Brister med studiens validitet diskuteras vidare i avsnittet 

Studiens svagheter.   
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras först de teman vi identifierat i datan, varpå vi går in på djupet i varje 

tema och exemplifierar med citat från fokusgruppsintervjuerna. Därefter avslutas varje tema 

med en sammanfattning av de mest framträdande resultaten.  

Innan vidare läsning rekommenderas att läsa scenariot som ligger till grund för intervjuerna (se 

Bilaga 1.1). 

Efter att ha bearbetat datan identifierade vi fyra olika 

teman (Fig. 2). De tre nedersta temana handlade till 

stor del om våra forskningsfrågor, vilket kanske inte 

är så konstigt då vi utformat nyckelfrågorna i 

intervjuguiden efter forskningsfrågorna. Det översta 

temat identifierade vi under bearbetningen av de 

andra temana, då alla tre genomsyrades av 

respondenternas syn på risker med strålning.

I vissa fall har vi lyft fram svar och tankar från enskilda respondenter som vi menar är 

intressanta även om de inte förekommer hos andra respondenter. Vi menar att dessa svar ändå 

är intressanta eftersom de berör riskkommunikativa utmaningar, och möjligheten finns att 

respondenternas föreställningar ändå är vanligt förekommande inom andra sociala eller 

kulturella grupper i samhället (se Kasperson et al. 1988).  

5.1 Synen på risker med strålning 

Det tema som i olika grad genomsyrade merparten av svaren och som alla respondenter oavsett 

grupp ständigt återkom till var Synen på risker med strålning. Detta tema utgörs till största del 

av respondenternas oro och obehag kring, samt rädsla inför strålning och radioaktivitet. Trots 

temats omfattning presenterar vi det relativt kort här, då det tydligt återkommer och gör sig 

påmint i efterföljande teman. Av samma anledning har vi inte heller lyft ut lika många 

exemplifierande citat i detta avsnitt. 
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5.1.1 Tjernobyl/Chernobyl 

I scenariot som samtliga respondenter läst inför gruppintervjuerna stod det inte definierat 

vilken magnitud den hypotetiska kärntekniska olyckan i scenariot hade. Trots detta gjorde 

respondenter från samtliga grupper snabbt liknelser till och delgav tankar om 

Tjernobylkatastrofen. Skillnaden mellan de unga kvinnorna och de äldre männen låg i att de 

unga kvinnorna mest refererade till tv-serien ‘Chernobyl’ medan de äldre männen refererade 

till den faktiska olyckan. 

När man kollade på den här Chernobyl-serien då sa de ju typ att det skulle ta tjugotre 

tusen år eller nånting… (Kvinna, respondent 3.4) 

 

[...] Och tänker man då på att det är ett kärnkraftverk i Sverige som exploderar [...] eller 

nånting större saker, typ Tjernobyl eller nånting såna dära saker [...]. (Man, respondent 

1.5) 

Eftersom samtliga av de äldre levde under Tjernobyl-katastrofen, som också direkt drabbade 

delar av Sverige, har de en direkt upplevd erfarenhet av vad som hände. Några av de äldre 

männen pratade, utöver sina upplevda erfarenheter från Tjernobylolyckan när den inträffade, 

även om erfarenheter från militären där de fått lära sig att handskas med radioaktiva ämnen. 

[...] jag har ju gjort lumpen på den tiden vi höll på. Vi hade radioaktivt i en blykula, 

[medhåll från R2.3] vi fick gå med brickor och mäta. [...] (Man, respondent 2.4) 

Vi hade ju en gång i världen [...] instruktioner för hur man skulle bära sig åt i det militära 

om man råkar ut för ett atombombangrepp, [...] Och då fanns ju en liten kapsel som 

man skulle injicera. Och [...] sen skulle man ju gräva ner sig. (Man, respondent 2.3) 

Serien Chernobyl har gjort ett tydligt avtryck i de unga kvinnornas medvetande, och flera av 

dem refererar till händelser eller citat från serien. 

Men efter dokumentären [serien Chernobyl], då har man ju ändå fått en kunskap, tycker 

jag. Typ det här med att det kan vara kvar i flera hundra år, och att det är saker som du 

inte ser som är farliga också. (Kvinna, respondent 4.2) 

Det tycks naturligt att direkt referera till den mest kända händelsen av detta slag, i synnerhet 

som den nyligen förts in i det populärkulturella medvetandet igen. Som vi förstår delar av datan 

är en form av “katastroftolkningar” av scenariot ytterligare ett resultat av dessa konnotationer 

till Tjernobyl . Detta är dock något som vi bara identifierade hos de äldre männen. 
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Hela samhället skulle kollapsa i en sån här situation. Om tusen villaägare lämnar sitt 

hus så skulle samhället kollapsa. Bankerna skulle göra förluster. [...] (Man, respondent 

1.2) 

 

[...] efter kärnkraftsolycka, att det kommer en massa gangsters och plundrar områdena. 

(Man, respondent 1.4) 

5.1.2 Oro, rädsla och osäkerhet 

Vi kunde även konstatera att explicita emotioner uttrycktes i större omfattning hos de unga 

kvinnorna än hos de äldre männen, som snarare ofta uttryckte oro, rädsla och obehagskänslor 

mer implicit. 

[...] det finns ju kvar strålning vad jag förstått uppe i Norrland också. Renar har ju 

fortfarande några Becquerel i köttet [medhåll från R2.1] [...] Och det har ju gått fan, ja 

25-30 år, 25 år sen.. Så att det är ju, det är ju det värsta [...] (Man, respondent 2.2)  

[...] Ja, med tanke på Tjernobyl och allting så är man väl ganska rädd för sånt. [...] 

(Kvinna, respondent 3.2) 

Synen på risker med strålning var också starkt förknippad med föreställningar om de 

hälsorisker, för en själv och/eller folk i ens närhet, som exponering potentiellt kunde innebära. 

Flera respondenter från båda grupperna uttryckte detta vid flera tillfällen och i olika 

sammanhang. 

[...] Vem vill ta ansvar för att bjuda in en gravid kvinna och sen som kanske då så 

småningom föder ett missbildat barn. Inte skulle jag vilja ta det ansvaret i alla fall [...] 

(Man, respondent 1.5) 

Ja, eller till exempel, du och ditt första barn mår bra, men sen ditt barnbarn... [...] kanske 

dog av en jättehemsk sjukdom eller var skadat [...]. (Kvinna, respondent 4.2) 

Vidare identifierade vi en skillnad mellan hur de äldre männen och de unga kvinnorna uttryckte 

sina föreställningar om risker med strålning. De unga kvinnornas föreställningar 

karaktäriserades av en osäkerhet kring riskernas fysikaliska och tekniska karaktär, medan de 

äldre männen i större utsträckning uttryckte att de hade en viss förståelse för detta, även om så 

inte alltid var fallet.  

Ja, och jag vet inte hur sånt där material fungerar. Alltså, kan det vara risk om jag till 

exempel befinner mig... Alltså, hur smittar det? [skratt] (Kvinna, respondent 4.2) 
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[...] Och, det som kommer på marken, [...] det är ju farligt men, men å andra sidan så 

försvinner den strålningen, den blir väldigt mycket mindre tror jag ganska snabbt. [...] 

(Man, respondent 2.3) 

Ett annat framträdande resultat var att det verkade finnas en stor osäkerhet kring just 

saneringsbegreppet. Kanske inte så mycket vad det betyder utan snarare vad det faktiskt innebär 

rent praktiskt. Detta var framträdande hos både de äldre männen och de unga kvinnorna. De 

äldre männen uttryckte sin osäkerhet kring ifall sanering över huvud taget är möjlig, medan de 

unga kvinnorna istället uttryckte sin osäkerhet kring hur saneringen fungerar.  

Och det här med att sanera, det går inte så där fort, inte. Det gör det inte. Och de här 

massorna, vad gör de av dem? [...] (Man, respondent 1.1) 

Jag vet inte hur sanering går till, riktigt. [...] (Kvinna, respondent 3.5) 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att samtliga respondenterna associerar strålning med 

framförallt en känd katastrof med många döda och stor påverkan på samhälle och miljö, och 

att deras föreställningar domineras av rädsla, obehag och oro. Efter att ha dissekerat temat kan 

vi konstatera att samtliga respondenter ser på risker med strålning som förknippade med stora 

faror över lång tid. De flesta av de äldre männen bildar sin syn och uppfattning om risker med 

strålning på levda erfarenheter av och uppfattningar om Tjernobyl samt erfarenheter från 

militärtjänstgöring. De flesta av de unga kvinnorna bildar sin motsvarande uppfattning på tv-

serien Chernobyl. Vi menar att dessa är de dominerande referenspunkterna till risker med 

strålning hos de äldre männen respektive de unga kvinnorna. Detta tror vi kan bero på att det 

är en händelse som är djupt förankrad i det allmänna medvetandet. Denna samlade bild av 

risker med strålning har en stor inverkan på hur samtliga respondenter uttrycker föreställningar 

om sitt agerande, sitt behov av riskkommunikation och sitt förtroende för nyhetsmedier och 

ansvariga myndigheter i relation till scenariot, vilket framkommer i nedanstående teman.  

5.2 Återflytt efter sanering 

Ett av de teman som tydligt utmärkte sig i hur de äldre männens respektive de unga kvinnornas 

synsätt skilde sig åt var Återflytt efter sanering. Där kunde vi konstatera att grupperna skilde 

sig tydligt åt. De flesta av de äldre männen i studien hade velat bo kvar i sin bostad efter utförd 

sanering, i många fall även oberoende av förhöjda strålningsnivåer, om än bedömda som 

ofarliga för hälsan. De allra flesta av de unga kvinnorna hade istället flyttat nästan oavsett vad. 

En av de äldre männen ger sin syn på saken: 
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Ah jag skulle nog bo kvar och flytta tillbaks om det så går. [...] Vi råkade ju ut för 

väldigt mycket påverkan kroppsligt [...] även om man inte tar hänsyn till det här med 

strålningshistorierna. Så vi råkar ju ut för väldigt mycket annat som är farligt, så att jag 

skulle nog flytta tillbaks och bo där, men jag skulle nog sluta odla potatis tror jag. (Man, 

respondent 2.3). 

Hos de unga kvinnorna skilde sig uppfattningarna tydligt i jämförelse med de äldre männen. 

De menade nästan alla att de hade flyttat från boendet, oavsett vad. En av de unga kvinnorna 

uttrycker sin oro: 

Jag tänkte nog bara att jag skulle inte bo där. [...] Och jag kommer också från Varberg. 

Där har vi ju Ringhals, och... Ja, men man har ju tänkt mycket på [...] vad man skulle 

göra. Men jag hade nog bara stuckit, alltså. Ja. (Kvinna, respondent 3.2). 

5.2.1 Påverkansfaktor: Ekonomi 

En annan ung kvinna från samma fokusgrupp svarar på frågan om ekonomiska faktorer skulle 

spela roll för beslutet att flytta eller bo kvar: 

Alltså, ifall man har den där bostadsrätten och har svårt att sälja den... Till slut kanske 

det är värt att bara... skit samma. [ohörbart] hittar man en hyresrätt istället, och bara 

låter det förfalla. Och bara tar den lossen… (Kvinna, respondent 3.1) 

Samma föreställningar fanns i den andra gruppen av kvinnor: 

[...] Och jag försöker bara tänka mig om det hade hänt mig idag, så har ju jag en 

bostadsrätt och inte en hyresrätt, [...] Det blir väl i så fall en ekonomisk påverkan 

negativt, men jag hade nog ändå försökt att hitta något annat boende. (Kvinna, 

respondent 4.1) 

 

Ja, det beror väl lite på vilken ekonomisk sits man själv är i, men jag skulle nog ändå 

prioritera att hitta någon annanstans att bo, även om de typ erbjöd någon, så här, 

hyresreducering eller någonting sånt, [...] Jag skulle nog ändå försöka hitta någonting 

annat. (Kvinna, respondent 4.3) 

Detta medan de ekonomiska faktorerna verkade vara det som fick vågskålen att tippa över till 

återflytt för de äldre män som stod och vägde mellan om de skulle flytta tillbaka eller inte. 

[…] Jag bor ju i en bostadsrätt, och jag skulle tro att det blir jävligt svårt att få pengarna 

för den, som jag har för att köpa nåt annat på nåt annat ställe, för jag tror inte det blir 

nån som vill köpa eftersom det råkat ut för det här. Så det är också en grej asså, 

ekonomisk grej […]. Så jag blir nog tvungen att flytta dit om det blir godkänt. (Man, 

respondent 2.2) 
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I båda fokusgrupper med äldre män fanns även en del oro förknippad med ekonomiska faktorer. 

I det översta av citaten ser vi detta tillsammans med en skepsis till att det ens går att sanera 

bostaden så att den blir beboelig igen. 

Det här, om man nu har en kåk i det här jävla området, och sen... Hur får man ersättning 

för det där om man inte kan flytta tillbaka? Är det force majeure, eller vad är det som 

gäller? (Man, respondent 1.6) 

[…] Och vad händer med kåken och så? Jag sitter med kåk med, en väldig massa grejer 

och en del är ju värdefullt också va. Ska jag bara lämna alltihopa? (Man, respondent 

2.1) 

5.2.2 Påverkansfaktor: Emotioner till boendet 

En annan tydlig skillnad i anledningar till att flytta eller bo kvar efter sanering uttrycktes genom 

uttalade emotioner kopplade till bostaden. En stor del av de äldre männen uttrycker starka 

emotioner kopplade till sin bostad och anger detta som anledning till återflytt.  

[…] Ja bor man i en bostadsrätt eller bor man i en villa eller bor man på ett äldreboende 

så.. [...] Det är ju där man hör hemma. […] det här är ju en stressande historia […] om 

det skulle råka vara sånt här nedfall till exempel. [...] Och då vill man ju gärna ha lite 

trygghet omkring sig, och det betyder ju då att [...] oavsett hur man bor så flyttar man 

tillbaka till det man känner någorlunda säkert […]. (Man, respondent 2.3) 

För jag har ju allting i kåken. Och det är klart, visst, jag har bott i över 40 år där, och 

det är klart jag vill flytta tillbaka, så länge jag orkar va. (Man, respondent 2.1) 

Många av de unga kvinnorna uttrycker istället avsaknad av emotioner som anledning att flytta 

från bostaden. 

Jag tänker nog att det beror nog på vad jag håller på med. Men i den situationen som 

jag är i nu så hade jag nog flyttat så långt jag kan för att jag är nog klar här [med sin 

utbildning på Örebro universitet] snart. (Kvinna, respondent 3.1). 

 

Ja, jag hade nog flyttat. För alltså, jag flyttade ju hit [till Örebro] och det var inga 

problem. [...] All min släkt är i Varberg och jag klarar mig ändå. Det finns ju tåg och 

bil och allt sånt, så det känns inte som något problem så. (Kvinna, respondent 3.2) 

En av de unga kvinnorna gav dock en lite mer nyanserad bild. Hon vägde in att hon kanske 

hade agerat annorlunda om hon väl hamnade i situationen och att det är svårt att teoretisera om 

sitt eget agerande i en hypotetisk situation. Vi tolkar citatet nedan från henne som att hon 

förhåller sig ambivalent till frågan på grund av dess komplexitet.  
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Men sen är det svårt också, för utgår man från informationen man har fått så säger de 

egentligen att du kan bo här och du mår bra och det finns ingen hälsorisk. [...] Jag tycker 

att det är en sak att sitta här när man inte vet det, men när man ändå har fått 

informationen svart på vitt att okej, men det är helt okej för mig att bo här. Det kommer 

inte hända någonting. Och sen ska jag lämna, men då kanske jag förlorar jättemycket 

pengar, men då kanske jag också hade stannat kvar. Jag tror att man hade kanske varit 

mer kritisk när man väl hamnar i den situationen än när man sitter här och tänker på det 

rent teoretiskt. (Kvinna, respondent 4.2) 

5.2.3 Påverkansfaktor: Oro för hälsorisker 

De unga kvinnorna oroade sig mer än de äldre männen för långsiktiga hälsoeffekter på sig 

själva och sina hypotetiska framtida barn. 

Jag tänker på det här, om man skulle ha barn. När de kommer upp i en viss ålder så vill 

ju de kunna springa och leka fritt, och du har ju inte koll på dem hela tiden. Hur ska du 

då kunna veta... Man skulle aldrig kunna slappna av, överhuvudtaget. (Kvinna, 

respondent 4.1) 

Jag tänker så här, [...] men om jag hade barn, eller jag tänker... Jag har ju en lillebror, 

liksom, hur jag skulle uppleva det. Att veta att det kan skada längre fram, och så vidare. 

(Kvinna, respondent 3.3)  

Detta angavs också som anledning till att inte flytta till sin bostad efter sanering och att 

bostaden har förklarats säker av myndigheterna. Oron inför risken upplevdes överordnad de 

anledningar som kunde tänkas finnas att flytta tillbaka till bostaden: 

  

Så jag hade nog liksom tänkt att det är en onödig risk att ta, och sen om det väl händer 

någonting, att jag blir sjuk, eller att jag får ett barn som har någon typ utav skada... 

Även om det inte går att bevisa så hade jag nog tänkt så här, “fasen, varför flyttade jag 

tillbaks?” Och även om de säger att det är tryggt så hade det nog ändå liksom satt sig i 

huvudet på något vis. (Kvinna, respondent 3.5) 

Som redovisats under föregående tema fanns även liknande föreställningar hos de äldre 

männen, men de angavs då inte i lika stor utsträckning som anledning att inte flytta tillbaka, 

utan mer som en bidragande faktor till vad vi tolkar som tolererbar oro och obehag. Vissa av 

de äldre männen lyfte istället med viss laissez faire-attityd att de förmodligen inte har så många 

år kvar i livet och därför förmodligen inte kommer drabbas så hårt av långsiktiga konsekvenser 

av strålning. Som en av de äldre männen uttrycker sig: 
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Nä då, då skulle jag flytta tillbaka, det skulle jag definitivt göra. För att jag menar, om 

jag bor där i 10 år där, då är jag en bra bit över 80 så de, de... Jag försöker vara realistisk. 

(Man, respondent 2.1) 

Trots att de flesta äldre männen var överens om att de förmodligen hade återvänt till sina 

bostäder efter sanering fanns det som sagt en oro även hos dem, men då inte så mycket för sin 

egen hälsa utan främst i form av oro för besökande släkt och vänner, barn och barnbarn.  

Ja den [oron] kommer säkert va med. det kommer säkert att sitta i ganska länge, att det 

kan finnas viss risk och.. Ja vet ju inte men, jag tror, jag tror nog att man har det i huvet 

i alla fall. (Man, respondent 2.2) 

  

[...] vi har kanske inte framtiden framför oss på det viset, va. Men vågar man till 

exempel ta emot barn och barnbarn för en längre vistelse där i området? [...] (Man, 

respondent 1.5) 

Den absolut starkaste oron och tveksamheterna hos de äldre männen kring att flytta tillbaka 

återfanns i fokusgrupp 1. Detta bedömer vi berodde till största del på att de tolkade scenariot 

mycket mer katastrofartat än övriga grupper. Respondent 1.2 skilde sig från de övriga äldre 

männen i stort genom att inte vilja flytta tillbaka oavsett vad. 

Ekonomin påverkar oss inte i denna situationen. Pengar är en oväsentlig sak. [...] Pengar 

kan man inte bli frisk av. Vi har en dotter som är sjuk, hon blir aldrig frisk. Så att pengar 

kan man inte laga allting med. [ohörbart] tänker absolut inte flytta tillbaks, under några 

omständigheter. Det skulle vi inte göra. (Man, respondent 1.2) 

Hos några av de äldre männen som själva hade velat flytta åter efter sanering uttrycktes ändå 

en önskan om att släkt i området flyttade därifrån. 

Nej, ja.. Hade jag haft en, en släkting eller nånting som var gravid eller nånting 

liknande, då skulle jag nog gärna säga att de flyttar i så fall. […]. (Man, respondent 2.3) 

Sammanfattningsvis menar vi att de viktigaste resultaten från temat Återflytt efter sanering är 

de tydliga skillnaderna i hur de unga kvinnorna ser på sitt eget agerande gällande återflytt till 

sin bostad efter genomförd sanering och att bostaden förklarats säker av myndigheterna jämfört 

med de äldre männen. Vi kan konstatera att motviljan till återflytt efter sanering är betydligt 

högre hos de unga kvinnorna än hos de äldre männen. De unga kvinnorna kunde tänka sig att 

ta stora ekonomiska förluster för att slippa bo i en bostad där de känner sig otrygga och måste 

fundera över och förhålla sig till strålning. De ekonomiska faktorerna påverkade de äldre 

männen i högre utsträckning då deras uttryckta vilja att flytta tillbaka efter sanering stärktes av 
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dessa. Om de var tveksamma till att flytta tillbaka kände de generellt att de inte var beredda att 

ta den ekonomiska förlust det skulle innebära att byta bostad. 

Vidare uttrycker de unga kvinnorna att risk för långsiktiga negativa hälsoeffekter och rädslan 

för dessa är ännu en stark faktor som påverkar önskan om att inte återvända till bostaden efter 

sanering, trots att den förklarats säker av myndigheterna. De äldre männen pratar också om 

dessa risker för hälsoeffekter, men uttrycker inte lika stark oro för dem för sin egen del, utan 

riktade snarare sin oro mot att familj och släkt skulle utsättas för hälsorisker. De flesta av de 

äldre männen uppgav alltså att de hade flyttat tillbaka trots denna oro och obehag. Vi 

identifierade även en tydlig koppling mellan emotioner till boendet och inställningen till 

återflytt till bostaden efter sanering. De unga kvinnorna uppvisade inte lika starka emotioner 

till boendet som de äldre männen, och angav även detta som en anledning till deras agerande i 

att flytta från boendet. 

5.3 Tillit, förtroende och trovärdighet 

Detta tema är bredare och svaren hade stor variation, vilket gör att det inte går att hårddra det 

som framkommer till att den ena gruppen hade högre tillit överlag än den andra. I likhet med 

föregående tema diskuterade respondenterna sin tillit och sitt förtroende enligt de frågor vi 

ställde, och det presenteras därför här uppdelat enligt detta.  

5.3.1 Förtroende för information från myndigheter 

På frågan om huruvida respondenterna tror att myndigheterna kan återställa bostäder till en 

säker nivå efter sanering tolkar vi svaren som att varken de äldre männen eller de unga 

kvinnorna har förtroende för att myndigheterna kan hantera olyckor av en denna magnitud, 

eller att det ens är möjligt att sanera. 

Ja, det här att sanera [...] det tror inte jag på. För det kryper ju in överallt, vet du.[...] 

Mycket kan man ta bort, jord och sånt, och tvätta med vatten. Och vattnet, det går ju 

ner i grundvattnet, ser du. (Man, respondent 1.6) 

Dock beskrev respondenterna överlag att de hade ett högt förtroende för information från 

myndigheter, även om det fanns en stor variation och en närmast konspiratorisk inställning till 

myndigheter hos vissa av de äldre männen. Både de äldre männen och de unga kvinnorna 

beskriver hur de “vill” eller “måste” lita på myndigheter, eftersom alternativet är otänkbart. 

Nedanstående citat får illustrera den bredd av svar vi fick:  
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Varför säger den så kallade myndighetspersonen så? Vad har han för intressen, och så 

vidare, va? [...] Att det finns så kallade myndighetspersoner som säger vissa saker i helt 

och hållet egenintressen. [...] Och det har väldigt mycket med politiska uppfattningar 

att göra också, men också naturligtvis aktieägarinnehav. Vilka ekonomiska intressen 

har jag, och så vidare [...]. (Man, respondent 1.5) 

Ja det det är nog så. Säger MSB "nu kan ni flytta in om ni vill, det är okej" då måste vi 

ju tro på det. För vi vet ju inte bättre själva. (Man, respondent 2.4) 

Nej, men alltså, man ska väl, eller jag vill ju utgå ifrån att myndigheter och så där, de 

som håller på vet vad de gör. Så det är klart att det väger tungt. Annars kan man ju inte 

lita på någonting. (Kvinna, respondent 3.5) 

Ju högre instansen var, desto mer entydigt var det höga förtroendet hos både de äldre männen 

och de unga kvinnorna för informationen från myndigheterna. I synnerhet gäller detta för de 

statliga myndigheterna MSB och SSM, som ansågs som kompetenta och i besittning av 

expertkunskap. Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” togs upp och verkade i ett fall 

vara en källa till att MSB sågs som en trovärdig aktör. Flera av de äldre männen tog direkt upp 

MSB och SSM innan de ens kommit på tal från moderatorerna, vilket kan ses som ett tecken 

på det höga förtroende de åtnjuter.  

Jag tycker nog det också, att det är väl [på SSM] som vi måste ha speciella typer som 

är utbildade på det och kan läsa av det mesta. (Man, respondent 2.2) 

Jag hade litat på dem, för de är ju specialister på just strålning, i alla fall. Liksom, halter 

och nivåer och så, så hade de nog haft bra koll. (Kvinna, respondent 3.4) 

Några av de unga kvinnorna uttryckte dock en rädsla inför att få information från SSM, och 

beskrev hur situationen genast upplevdes som mer allvarlig. 

Ja, för då känns det ju så... Är det så att de kontaktar dig, Strålsäkerhetsmyndigheten, 

då... Det är som du säger, då borde det vara allvarligt. Då känns det som att man är de 

hushållen som är störst drabbade. (Kvinna, respondent 4.2) 

Förtroendet för information från de mer lokala offentliga organen kommunens miljökontor och 

Länsstyrelsen varierade mer. Förtroendet verkade påverkas av negativa personliga 

erfarenheter, och nästan alla av de unga kvinnorna uttryckte att de är osäkra på vad 

Länsstyrelsen är och vilka ansvarsområden de har. För vissa unga kvinnor skulle detta påverka 

förtroendet för information därifrån. Andra av de unga kvinnorna menade att de trots sin 

självupplevda osäkerhet kring Länsstyrelsens uppdrag ändå hade ett grundläggande förtroende 

för Länsstyrelsen.  
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[...] Så vet man inte vad Länsstyrelsen är, så är det klart att då kanske inte man hade 

vägt deras information lika tungt som om man vet att det där är staten, eller det där är 

kommunen som skickar ut [...] Om man vet att det är miljökontoret på kommunen 

[kanske det] påverkar hur man tar emot informationen också. (Kvinna, respondent 3.3) 

 

Ja, jag har ingen koll. [...] Men jag tänker att ju högre instans desto mer förtroende [...] 

(Kvinna, respondent 3.5) 

Flera av de unga kvinnorna som uttryckte ett grundläggande förtroende för kommunens 

miljökontor sa att de ändå var tveksamma till om kommunerna hade kapacitet att klara av 

situationen själva. De äldre männen hade överlag ett lägre förtroende för Länsstyrelsen och 

kommunens miljökontor än de unga kvinnorna. 

De här miljösnubbarna, vet du att... Jag vet inte vad vi ska tro om dem, vet du. [...] Jag 

tror inte så mycket på de här yngre inte, det tror jag inte. De kanske är pålästa som 

sjutton, men... De kommer med papper och penna och gummistövlar och sen tror jag 

inte det blir så mycket mer inte. (Man, respondent 1.6)  

R3.3: Jag kan hålla med om att jag hade haft ganska hög tillit, men framförallt om de 

hade fått förstärkning, alltså så. [...] Att det inte bara överlämnades till en person, som 

sagt, på något litet kontor på en kommun, så. (Kvinna, respondent 3.3)  

Jag är väldigt skeptisk till kommuner. Jag har bara fått dåligt bemötande. De har varit 

asdåliga på att ge information. De kan aldrig svara. De är aldrig tillgängliga. (Kvinna, 

respondent 4.1)  

Det uttrycktes även en viss skepsis från både de äldre männen och de unga kvinnorna mot att 

samverkan mellan olika myndigheter skulle kunna fungera vid extrema händelser, och det 

drogs paralleller till moderna katastrofer i en svensk kontext.  

Jag tänker mycket på det här med vad som hänt vid de här stora skogsbränderna. Då 

har det ju visat sig här att problemet är alltid samverkan mellan alla myndigheter, på 

lokal, regional och statlig nivå, va. (Man, respondent 1.3) 

Det är mänsklig faktor. [...] Som viskningsleken ungefär. (Kvinna, respondent 3.4) 

[Svar] Ja, men lite så. Att det är inte säkert att kommunikationen hade funkat superbra, 

även om myndigheten vet vad de gör. (Kvinna, respondent 3.5)  

Information från Räddningstjänsten åtnjöt ett genomgående högt förtroende från både de unga 

kvinnorna och de äldre männen. Anledningar som uppgavs var att de upplevdes som obundna 

och att de hade en genuin vilja att hjälpa till. Vissa var mer nyanserade i sina svar och sa att 
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även om de hade ett högt förtroende för Räddningstjänsten överlag, så var de skeptiska till 

information om just saneringen.  

Ja de är ju i akutskeendet, skedet så att säga. Det är ju inte i saneringsavseende. Nu vet 

jag att Brandkåren [...] ska kunna grovsanera på [ohörbart ord], innan, för skador som 

ska in på USÖ till exempel [...] men det, det finns ju inte med i det här va. Så att, att de 

ska kunna rapportera strålningsnivåer och allt vad det är, det är inte deras jobb. (Man, 

respondent 2.4)  

[...] det är väl inte de som har, kanske viktigt meddelande, men kommer det en 

ambulanspersonal och säger gå inte dit, för då händer det skit, då hade jag inte gjort det 

[gått dit]. Men kanske inte att jag hade litat på Räddningstjänsten vid mer långsiktiga, 

mer komplicerade frågor. (Kvinna, respondent 3.5)  

Ja, och de [Räddningstjänsten] känns verkligen... [...] Hjärtat på rätta stället. [skratt] 

Nej, men alltså, de känns genuina. De styrs inte av någon... [skratt] Eller det gör de ju, 

men det känns inte som att... [...] (Kvinna, respondent 4.3) 

[Svar] De är måna om att det ska bli bra. (Kvinna, respondent 4.1)  

5.3.2 Förtroende för information från nyhetsmedier 

Förtroendet för nyhetsmedier varierade mycket, och nästan samtliga respondenter beskrev hur 

deras förtroende var avhängigt av vilken avsändare det rörde sig om. Nyheterna på SVT och 

TV4 beskrevs som trovärdiga källor av både de äldre männen och de unga kvinnorna, och 

kvällstidningar och sajten Nyheter24.se sågs som mindre trovärdiga. Nyhetsmedier som ger 

plats åt myndighetspersoner sågs som mer trovärdiga.  

Vilket nyhetsmedia pratar vi om? Är det någon tidning, till exempel? Ett Bonnierägt 

företag, eller är det SVT1 eller två eller fyran? [...] Man får nog fundera både en och 

två gånger. (Man, respondent 1.5) 

Nja, nej jag köper den där idén att, visst en journalist eller en TV-reporter som 

tillsammans med MSB lämnar information, då, då skulle jag lita på den. Men, men för 

övrigt är jag lite tveksam. (Man, respondent 2.1) 

Det beror nog på [...] vilken kanal det är, liksom. Är det en kvällstidning, kanske jag 

inte hade tagit åt mig det lika mycket som om det var en seriös tidskrift. Och också, om 

det är någon sån här grävande journalist, och [...] den personen kommer fram till att det 

kanske finns mer bakom det än vad myndigheterna sagt. Då hade jag nog börjat liksom 

också att bli lite skeptisk. (Kvinna, respondent 3.4) 

Men det är lite samma där, var det kommer ifrån. Är det TV4-nyheterna, liksom, då 

kanske det är lite mer värde i det, liksom. (Kvinna, respondent 4.3) 
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Flera av de unga kvinnorna beskriver även en sorts obalans i hur deras tillit till information från 

både myndigheter och nyhetsmedier påverkas av vad budskapet är. Budskap om fara 

hörsammas, men om budskapet istället är att något inte är farligt ökar misstänksamheten. Hos 

de äldre männen tycks förtroendet vara mindre beroende av vad budskapet är.  

Jag hade nog inte litat blint på myndigheterna. Det hade jag inte. Hade de sagt däremot 

att det är skadligt att bo där, flytta. Då hade jag lyssnat direkt. Men hade det inte varit 

så... De säger att det är okej, liksom. Då hade det nog... Jag hade varit skeptisk mot 

dem. (Kvinna, respondent 3.4) 

Ja, men jag tror att om de hade sagt flytta för det är farligt för det är hälsorisk, då hade 

jag flyttat. Hade de sagt att det var säkert, då hade jag nog flyttat ändå [skratt], för jag 

hade inte velat lita på dem. [skratt] (Kvinna, respondent 4.1) 

Både de äldre männen och de unga kvinnorna är överens om att information från myndigheter 

väger tyngre än information från nyhetsmedier. Flera tar dock upp medias granskande funktion 

som viktig och något de har förtroende för.  

Inte i början, för de är ute efter sensationer, alltså. Att slå upp och visa det här. Men sen 

gäller det att följa upp det. Vad händer med det egentligen? Vart tar de här massorna 

vägen? (Man, respondent 1.6) 

Jag skulle förlita mig på myndighetspersoner, mer än nyhetsmedia. Helt klart. (Man, 

respondent 1.3) 

Jag hade nog lyssnat mindre på dem än på myndigheterna. Eller, liksom, media får väl 

sin information från dem, men de vinklar ju också mycket mer än vad myndigheterna 

gör. Så att media hade jag nog litat mycket mindre på än på myndigheterna. (Kvinna, 

respondent 3.1) 

Om myndigheterna skulle komma med en viss information, då skulle man väl ändå läsa 

den och ta till sig den först. Sen tror jag att man skulle kunna ha ett öra till nyheterna 

och se vad de har att tillägga. Men att samtidigt så väger väl det myndigheterna säger 

tyngre. Det beror väl på om de går emot varandra. (Kvinna, respondent 4.2) 

5.3.3 Förtroende för social omgivning 

De unga kvinnorna beskriver i högre grad än de äldre männen hur både anhöriga och vänner 

har en relativt hög påverkan på beslut om att flytta och ett högt förtroende för information från 

dem. För de flesta av dem är det dock avhängigt faktorer som nyhetskonsumtion eller hur 

intelligenta de uppfattas. Några av de unga kvinnorna säger att anhörigas (mer specifikt 
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föräldrarnas) synsätt och åsikter påverkar mer än myndigheter och nyhetsmedier, andra säger 

att det inte gör det.  

[...] Jag hade ju typ ringt min mamma flera gånger och bara, är det okej? [...] hennes 

åsikt betyder väldigt mycket för mig. Så att… [...] Nej, jag hade nog lyssnat på henne. 

(Kvinna, respondent 3.1) 

[...] är det någonstans som det kan fallera så är det typ de [myndigheterna] som skulle 

kunna mörka någonting. Jag tänker att jag litar nog mer på personliga åsikter från 

anhöriga och bekanta än myndigheterna. (Kvinna, respondent 4.3) 

Det beror väl kanske på vilka anhöriga man har också. Men jag tänker typ, alltså, 

hemma i Sundsvall, typ den ort jag kommer från, vi ska sitta i byn och diskutera hur vi 

ska göra. Alltså, det är ju inte jättehögutbildade människor. [...] Nej, men det går inte. 

Det är ingen som skulle lyssna på vad de säger. [paus] Så det beror väl kanske på vilket 

nätverk man har. (Kvinna, respondent 4.2) 

Några av de unga kvinnorna menar dock att de sätter sin egen åsikt och sin förmåga att värdera 

och samla information högst. 

Nej, men... Jag litar nog mer på mig själv än mina familjemedlemmar. Så jag skulle nog 

ta reda på fakta själv, göra mycket research, kontakta myndigheterna och vara arg. 

(Kvinna, respondent 3.4) 

I viss kontrast till de unga kvinnorna menar de äldre männen överlag att anhörigas synsätt visst 

kan tas i beaktning, men i slutändan är det de själva som bestämmer. Det förekommer även här 

undantag, där familjen sägs vara det viktigaste.  

Nej, kort och gott. Jag bestämmer själv [skratt]. (Man, respondent 2.4) 

Jag tycker ungefär samma att det, jag har en son och barnbarn och, och sådär va. Men 

jag tror inte de [...] kommer påverka så mycket då, nej. (Man, respondent 2.2) 

Min familj är viktigast. Så att om de känner att vi inte ska dit, eller att vi ska dit, så är 

det de som styr. Ingen annan. Jag kommer naturligtvis att bli påverkad utav media 

runtom, men det är familjen som är A och O. [...]. (Man, respondent 1.1) 

De viktigaste resultaten från temat Tillit, förtroende och trovärdighet är sammanfattningsvis 

att både de äldre männen och de unga kvinnorna har ett överlag högt förtroende för information 

om saneringen från de specifika myndigheter som tagits upp (MSB och SSM) samt 

Räddningstjänsten. I de situationer där respondenterna pratade om ‘myndigheterna’ i mer 

generella termer uttrycktes dock ett lägre förtroende. När det kom till kommunens miljökontor 
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och Länsstyrelsen tycktes förtroendet till information om saneringen påverkas mycket av vilka 

personliga (negativa) erfarenheter respondenterna hade av respektive organisation, även om de 

äldre männen överlag uttryckte ett lägre förtroende än de unga kvinnorna. Ingen av de unga 

kvinnorna kunde med säkerhet säga vad Länsstyrelsens uppdrag är, och flera menade att det 

påverkade deras förtroende. I alla grupper uttrycktes någon form av tveksamhet kring huruvida 

myndigheterna hade resurser, kompetens, eller erfarenhet nog att klara av en RN-olycka som 

den beskrivs i scenariot. Med hänvisning till negativa erfarenheter från skogsbränderna i 

Sverige de senaste åren var både de äldre männen och de unga kvinnorna skeptiska mot att 

samverkan mellan myndigheter och kommunikation till allmänheten skulle fungera optimalt. 

Trots detta var alla överens om att de hade ett högre förtroende för information från 

myndigheterna än information från nyhetsmedier, då media sågs som intresserat av vinst och 

sensationer. Det fanns inga skillnader mellan hur grupperna uttryckte sitt förtroende för 

nyhetsmedier; det var alltid beroende av vilken specifik nyhetskanal det gällde. Några av de 

äldre männen var dock mer explicita i sitt ifrågasättande av ägarförhållanden i media och hur 

detta skulle kunna påverka partiskhet och information från dem. Flera unga kvinnor tar upp 

asymmetrin i deras förtroende för information, och hur de skulle vara mer misstänksamma mot 

positiv information än negativ. Något liknande förekom inte hos de äldre männen. De unga 

kvinnorna uttrycker även i högre grad att de skulle påverkas av information och åsikter från 

anhöriga och vänner.  

5.4 Informationsbehov 

Det tredje temat vi identifierade var Informationsbehov. Här upptäckte vi att de äldre männen 

och de unga kvinnorna hade mycket gemensamt. Samtliga var överens om att de önskade en 

regelbunden återkoppling på hur saneringsarbetet fortskred. De allra flesta i båda grupperna 

ville ha information allt från en gång i veckan till en gång var tredje månad, med ganska jämn 

spridning. Vi identifierade alltså ingen särskild skillnad mellan de äldre männen och de unga 

kvinnorna kring hur ofta de ville ha information. Nästan ingen respondent nämnde varifrån de 

skulle vilja ha informationen på frågan om hur ofta, vilken typ och på vilket sätt de skulle vilja 

ha information om saneringen av deras bostad. En av de äldre männen nämnde i förbifarten att:  

Så fort jag vill veta ska jag kunna vända mig till den myndighet som sköter det här och 

få höra: hur går det? Hur fort går det? (Man, respondent 1.1). 
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Vi tolkar det som att när samtliga respondenter pratar om frågan så är det från något 

myndighetsorgan de önskar få informationen, även om de inte säger det rakt ut. Vi menar att 

detta även stärks av det som uttalades på temat Förtroende, tillit och trovärdighet, där 

information om saneringen från olika myndigheter generellt värderades högre än exempelvis 

information från nyhetsmedier. 

Den mest önskvärda informationskanalen var e-post även om det fanns en viss oro hos de äldre 

männen kring mediets säkerhet. 

Nej, bara meddelande hur det går på mail till exempel. Det räcker. (Man, respondent 

2.2) 

 

Kanske varje månad i alla fall, att man får någon slags protokoll över vad som har 

gjorts, typ. Men då vill jag ha det på mailen. (Kvinna, respondent 3.4) 

Några unga kvinnor skilde sig från resten av de unga kvinnorna och samtliga äldre män i det 

att de skulle önska information via SMS. 

Jag skulle vilja få ett sms om det. [...] Så att man vet. (Kvinna, respondent 3.1) 

5.4.1 Möjlighet att söka information 

En annan framträdande föreställning var den om önskan att ges möjlighet att själv söka den 

information man vill ha om saneringsarbetet, när man vill ha den. Både en grupp av de äldre 

männen och en grupp av de unga kvinnorna kom fram till att det mest önskvärda hade varit att 

ha en riktad informationshemsida, likt en kampanjsida, att besöka för att själv kunna leta 

information när det gällde ett saneringsarbete som skulle dra ut på tiden. Detta även om vissa 

av de äldre männen uttryckte viss skepsis mot idén. 

Ja, och där kanske man hade kunnat [...] haft typ kanske en sida där man kan [...] lägga 

ut frågor och svar. Så [...] om det är så att du bor i det här området, ja, men då kan du 

ta dig till den här sidan. Så då kan du kolla först där [...] om det är någon som ställt 

frågan redan och fått svar på det. (Kvinna, respondent 4.2), 

 

Jag gillar idén om att ha en uppdateringssida, eller så här, där man kan följa. (Kvinna, 

respondent 4.3), 

Och de, där just tror jag det är det mest känsliga [om en informations-hemsida], för den 

kan ju påverkas och det kan ju, ja, bli nånting liknande som man kan luras utav alltså. 

Så att jag tror att datorsidan är nog den känsligaste. (Man, respondent 2.3). 
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En annan möjlig lösning samtliga grupper kom med rörande möjligheten att söka egen 

information var att ha ett nummer att ringa, likt en krislinje, där de kunde få personlig kontakt 

och ställa frågor.  

Ja, eller vad heter det när man har sån här linje? Typ ring det här numret om du har 

frågor… (Kvinna, respondent 4.2) 

Särskilt de äldre männen förespråkade denna idé: 

Minnet är kort för oss alla människor. [...] Inte minst hos oss gubbar över 65. [...] Men 

jag skulle vilja ha informationen skriftligt. Naturligtvis vill jag även kunna prata med 

någon. Självklart, och så där. Ja, kolla läget, så att säga [...] (Man, respondent 1.5) 

[...] Men samtidigt tror jag man måste se till att [...] det finns någon form av jourtelefon 

som man kan ringa till [...] som man kan lita på. (Man, respondent 2.3) 

Även de unga kvinnorna var positiva till att kunna ringa och ställa frågor. Däremot var det 

främst att de ville ha möjligheten, för vid lite självrannsakan kom de fram till att de förmodligen 

inte skulle dra nytta av den möjligheten. 

Jag hade nog inte utnyttjat det heller, men jag hade velat ha möjligheten. (Kvinna, 

respondent 3.1) 

5.4.2 Personlig kontakt 

Ytterligare en intressant observation är att samtliga grupper nämnde att det skulle vara viktigt 

för dem med personlig kontakt. Det intressanta är vad de olika grupperna definierade som 

personlig kontakt. Medan de äldre männen pratade om personlig kontakt i telefonkontakt eller 

fysiska möten benämnde de unga kvinnorna i vissa fall exempelvis e-post som personlig 

kontakt.  

[...] då skulle jag kunna tänka mig att det kommer en eller två människor som är med 

om saneringen, asså fysiska personer, till stormöte nån eller några gånger, så man får 

se, [...] kan ställa frågor, [...]. Det skulle jag kunna tänka mig. I alla fall i ett 

inledningsskede, en eller två månader efter sen jag flyttade och de började med 

saneringen, att det kommer nån, arbetsledare, verkmästare eller vad det nu kan va, som 

ja, [...] kan redogöra. (Man, respondent 2.4) 

 

[...] Men också mail. Alltså, man vill gärna ha den här personliga kontakten, tror jag 

ändå. Att man känner att de värdesätter en själv, [...]. Att det ändå blir så här, någon 

form av personlig kontakt skulle jag nog värdera högt. (Kvinna, respondent 4.1) 
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Respondent 4.2 (ung kvinna) var den enda som diskuterade sociala medier som 

informationsmedium för hur saneringen går. Hon uttryckte att kontakt via sociala medier hade 

varit praktiskt ur ett dialogperspektiv, men att det inte hade känts trovärdigt och att hon trodde 

att myndigheter därför inte skulle gå den vägen. 

[...] Alltså, om man tänker rent hur myndigheter tar kontakt med en. Alltså rent, mest 

praktiskt hade jag sagt typ Facebook och Instagram, bara för att då finns det ett form av 

chattrum där jag kan ställa frågor tillbaka. Samtidigt så vet man att det kommer ju aldrig 

myndigheter göra, för att det känns lite o-... inte oprofessionellt när det gäller 

myndigheter, kanske. Men det känns inte jättetrovärdigt. [...] (Kvinna, respondent 4.2) 

5.4.3 Typ av information 

Vad gäller typ av information så efterfrågades information om hur saneringen går, vad som har 

hänt sen senaste kontakt, vad nästa steg är, huruvida man ligger i fas med planen eller inte och 

liknande. 

Alltså, så här, jag hade nog blivit skeptisk om jag inte hade fått tydliga direktiv på att 

det här görs och vi liksom genomför det här. Nu har vi gjort precis det här. Mer konkret, 

så. (Kvinna, respondent 3.3) 

 

Ja det.. Naturligtvis vill man ha information, och, säg ett år, en gång i månaden! Nu har 

vi hunnit så långt, nu har vi hunnit så långt [...] (Man, respondent 2.1) 

 

Ja, hur det fortgår. Om saneringen går enligt planerna, och vad händer i slutändan, och 

hur lång tid tar det framåt? [...] (Man, respondent 1.1) 

 

Några respondenter hos både de unga kvinnorna och de äldre männen lyfte även att de skulle 

vilja ha viss teknisk information för att känna sig trygga.  

Det blir viktigast för mig att veta... de här siffrorna, var har ni fått dem ifrån? Har ni fått 

dem från olika håll? Har ni bara tagit en siffra ur luften, som ni tror? [...] För det är så 

pass allvarligt. (Man, respondent R1.1) 

Jag skulle också vilja veta varför, lite grann. Alltså, det behöver inte vara mycket, men 

liksom, vi gjorde det här för att det här. För annars hade jag nog haft svårt att veta. 

“Okej, ni gjorde det här”, men varför, eller vad betyder det, eller vad menar ni?... Vad 

ska det här fylla för funktion? Jag hade nog gärna velat ha, “vi har gjort den här typen 

av sanering för att det” [...] Alltså, kanske inte, som sagt, världens längsta, liksom, 

rapport om det, men jag hade velat ha någon form av förklaring eller motivering till 

varför olika saneringsarbeten har genomförts. (Kvinna, respondent 3.3). 
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Hos de unga kvinnorna fanns det även en föreställning om att förebyggande riskinformation 

hade kunnat minska deras riskperception i frågan. 

Alltså, säg att man hade haft samma uppfattning om strålning som man hade om eld 

eller om vatten. Då kanske man inte hade upplevt det som lika stort hot, just för att man 

har vetskap om hur farligt det är, och vad som är farligt. Jag tror att information där 

väger väldigt tungt för hur vi uppfattar hot. (Kvinna, respondent 3.3) 

5.4.4 Oro för informationsstörningar 

De äldre männen uttryckte dock en oro inför möjligheten att informationsförsörjningen skulle 

rubbas vid långvarigt elavbrott som en konsekvens av en RN-olycka, och hur det skulle påverka 

samhället.  

Och inga nyheter får vi heller. (Man, respondent 1.5) 

[Svar] Nej, det skiter sig. (Man, respondent 1.6) 

[Svar] Nej, men då spelar det ingen roll om de är från miljöverkskontoret eller MBS, 

eller... (Man, respondent 1.4) 

[Svar] Nej, precis. Har vi ingen el vet vi ingenting. (Man, respondent 1.5) 

 

Det uttrycktes som sagt även en viss oro hos de äldre männen vad gäller information på e-post 

då de menade att alla i deras ålder inte har en e-postadress, samt att de förhöll sig skeptiska till 

mediets säkerhet från yttre påverkan.  

Men, då får man ju maila, för att de kan ju lägga in alla namn och trycka på en knapp 

så går det ju ut till alla, antagligen ganska enkelt va, men det är ju så att alla har ju inte 

mail i våran ålder. Inte ens datorer har vi jämt så.. I min ålder. (Man, respondent 2.2). 

[...] Mail är ju lätt att manipulera som ni vet [medhåll från R2.2], om den här nu som 

har ställt till det här är ute i andra syften. Det vet vi ju inte. (Man, respondent 2.4) 

Som alternativ till e-post i dessa fall föreslogs information postledes. 

[...] men de kan väl skicka postledes. (Man, respondent 2.1) 

De mest framträdande resultaten i temat Informationsbehov var att sammanfattningsvis att de 

äldre männen och de unga kvinnorna hade mer eller mindre liknande uppfattning om hur ofta 

de vill ha information om saneringen av deras bostad och vilken typ av information de ville ha. 

Samtliga grupper la vikt vid regelbundenhet och möjligheten att själv kunna hålla sig 

uppdaterad när så önskades. Det fanns även stora likheter i på vilket sätt de skulle vilja ta emot 

information om saneringen. Både de äldre männen och de unga kvinnorna föredrog e-post som 
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kommunikationsmedium med några få undantag. Alla fyra grupper var även överens om att det 

var viktigt med någon form av personlig kontakt eller personligt bemötande. Däremot skilde 

sig de äldre männen och de unga kvinnorna något i vad de ansåg vara personlig kontakt. Vissa 

av de unga kvinnorna uttryckte att e-post ansågs som personligt medan vissa av de äldre 

männen istället menade att personlig kontakt innebar att fysiskt träffa en informant.  

 

En annan intressant skillnad vi identifierade mellan de äldre männen och de unga kvinnorna 

var att det hos de äldre männen fanns en oro kring riskerna med att informationsförsörjningen 

rubbades i en situation som den beskriven i scenariot. Båda grupperna med äldre män uttryckte 

på ett eller annat sätt oro kring detta, medan vi inte identifierade detta alls hos någon av 

grupperna kvinnor. Något som istället uttrycktes hos båda grupperna unga kvinnor men inte 

hos någon av grupperna äldre män var en önskan om förebyggande riskinformation och 

utbildning.  
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6. Diskussion och analys 

I detta avsnitt diskuterar vi de resultat som presenterats i föregående avsnitt. Vi analyserar 

resultaten i relation till uppsatsens syfte och forskningsfrågor, samt återknyter till tidigare 

forskning och teori.  

6.1 Djupare föreställningar  

I enlighet med vår första forskningsfråga undersökte vi de djupare föreställningar unga kvinnor 

respektive äldre män upplever sig ha kring risk och sitt eget agerande efter en RN-olycka som 

kräver sanering. Det var tydligt att både de äldre männens och de unga kvinnornas 

föreställningar i stort var grundade i Tjernobylkatastrofen. På grund av Tjernobyls omfattning, 

med relativt många dödsfall och stor påverkan på samhälle och miljö, är det vad Covello och 

Sandman (2001, s. 167-169) kallar en högt stigmatiserande och komplex katastrof. 

Respondenternas föreställningar dominerades därför av rädsla, obehag och oro. Sammantaget 

påverkar denna syn på risker med strålning genomgående respondenternas svar och hur de 

uttrycker sina föreställningar, sitt behov av riskkommunikation och sitt förtroende för 

information. I enlighet med Sandmans (1993) indignationsmodell tyder våra resultat på att RN-

frågor skapar hög indignation och att oavsett experters bedömningar av situationen upplever 

människor hög risk, oavsett kön och ålder. Resultaten är dock lite mer nyanserade än så, som 

vi kommer diskutera mer längre fram.  

Ett resultat som var väntat, men kanske inte i den omfattning som framkom, är att de unga 

kvinnorna till stor del bildade sin uppfattning om RN-risker på tv-serien Chernobyl. Detta 

illustrerar hur kulturella faktorer enligt SARF-modellen kan förstärka risker i människors 

medvetande (Kasperson et al. 1988; Espluga, Gonzalo & Prades 2010, s. 235). Här spelar 

givetvis faktorer som mediekonsumtion in. De äldre männen i vår studie har levt igenom 

samtliga kända RN-olyckor och förmodligen tagit del av nyhetsrapportering därifrån. Den enda 

olycka de unga kvinnorna haft möjlighet att ta del av på samma sätt under sin levnad är 

Fukushima-olyckan, och flera av respondenterna var barn när den inträffade. Deras 

referensramar för RN-frågor blir därför begränsade till den media de konsumerar om, och 

mycket av denna media är centrerad runt Tjernobyl, i synnerhet Chernobyl. Serien har dock 

fått kritik för att kraftigt förvanska och överdriva effekterna av strålningen, och även illustrera 

händelser som inte ägde rum för dramatisk effekt. Till exempel porträtteras de brandmän som 
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är först på plats vid olyckan som smittsamma efter att de utsatts för strålning, och det antyds 

att blotta närheten till en av dem orsakar ett missfall, något som inte är möjligt (Forbes 2019). 

Det är givetvis problematiskt att vissa av respondenternas referensramar delvis bygger på 

felaktig information och missuppfattningar, något som kan orsaka föreställningar baserade på 

sakfel och försvåra det riskkommunikativa arbetet. Respondenternas förståelse för strålning 

påverkar svaren genom hela studien och därför är det nödvändigt att bära med sig vetskapen 

om respondenternas referensramar.  

När det kommer till oro för strålning identifierades tydliga skillnader mellan hur de äldre 

männen och de unga kvinnorna uttrycker oro. För de äldre männen var det mer implicit; de 

diskuterade negativa konsekvenser av strålning snarare än att säga rakt ut hur de kände och 

upplevde situationen. Det är möjligt att detta beror på en högre (upplevd) kunskap på grund av 

ålder och erfarenhet, och att detta minskar deras indignation. På samma sätt som Oshita (2019) 

menar att den av individen upplevda kunskapsnivån om kärnkraft bidrar till acceptans av 

kärnkraft, menar vi att de äldre männen i denna studie i lägre grad uttryckte upplevd okunskap, 

tveksamhet och förvirring i sakfrågor på ämnet vilket kan tänkas bidra till en lägre grad av oro 

och riskperception. Detta antagande baserar vi på indignationsmodellen som säger att en risk 

man saknar kunskap om och som är “exotisk” bidrar till en högre grad av indignation än om 

kunskap finns och risken är bekant. För att citera Sandman (1993): “The more things I don’t 

know, the more outrage I am going to experience.” (s. 20). En annan möjlig förklaring är 

Gutteling och Wiegmans (1993) idéer om att det är mindre socialt accepterat för män att 

uttrycka rädsla och oro, samt liknande förslag från andra forskare (jmf. Mundorf 1989; Stafford 

& Galle 1984). Att intervjuerna genomfördes i grupp skulle då potentiellt kunna förklara eller 

förstärka dessa effekter.  

För att undersöka respondenternas djupare föreställningar om sitt eget agerande i det scenario 

studien behandlar ställde vi frågor om hur de förhöll sig till att flytta från eller bo kvar i sina 

bostäder efter genomförd sanering. De äldre männen svarade i högre grad än de unga kvinnorna 

att de skulle flytta tillbaka till sina bostäder. Både de unga kvinnorna och de äldre männen 

uttryckte en osäkerhet inför de långsiktiga effekterna av att flytta tillbaka till och bo i ett område 

med förhöjda strålningsnivåer även om de förklarats säkra. De unga kvinnorna uttryckte dock 

en betydligt högre nivå av indignation inför hälsoriskerna. Vi tolkar att de äldre männen inte 

tar lika stor hänsyn till riskerna för långsiktiga negativa hälsoeffekter som de unga kvinnorna, 

och att detta kan bero på att de äldre männen uttryckte att de förmodligen inte har så många 
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levnadsår kvar. Dessutom uttryckte de äldre männen att de hade viss erfarenhet och kunskap 

om RN-frågor från militärutbildning och medierapportering om Tjernobyl, vilket kan bidra till 

en något lägre indignation i deras fall. I kontrast kan motsvarande indignationsfaktorer 

(kunskap saknas, exotisk risk) antas delvis förklara de unga kvinnornas ovilja till återflytt. De 

äldre männen uttryckte ändå en hög riskperception vilket kan förklaras av att en RN-olycka 

uppfyller flera andra indignationsfaktorer.  

När de unga kvinnorna diskuterade huruvida de skulle flytta tillbaka eller inte efter genomförd 

sanering uttryckte de i högre grad än de äldre männen oro för barn och familj som en anledning 

att inte flytta tillbaka, trots att ingen av dem hade barn. Vi gör tolkningen att de äldre männens 

höga ålder påverkar i och med att de inte bor tillsammans med sina barn. Som diskuterats i 

tidigare studier (jmf. Steger & Witt 1989; Cutter et al. 1992) skulle detta kunna ses som ett 

uttryck för traditionella könsroller som ett resultat av socialisation, och därför förklara varför 

de unga kvinnorna på grund av omsorg om andra uppfattar det som en större risk att flytta 

tillbaka. De unga kvinnorna var även i större utsträckning beredda att ta den ekonomiska förlust 

de förutsatte att det skulle innebära att lämna en bostadsrätt, om det innebar att de kunde känna 

sig trygga och slippa förhålla sig till förhöjda strålningsnivåer. För de äldre männen var samma 

potentiella ekonomiska förlust i högre utsträckning det som fick dem att vilja flytta tillbaka om 

de stod och vägde i sitt beslut. För de unga kvinnorna blev alltså ekonomiska frågor 

underordnat oron för hälsoeffekter. De äldre männen prioriterade istället ekonomin högre än 

hälsoriskerna, vilket ger stöd för idéer om hur traditionella könsroller manifesteras som 

skillnader i riskperception (Bennulf 1994, Steger & Witt 1989, Hornig 1992). Dessa resultat 

går även i linje med både resultaten från Eriksson och Rasmussens (kommande) studie som 

visar skillnader i riskperception inför samma scenario som användes i vår studie, och med 

internationella studier som visar att kvinnor upplever risker som större än vad män gör (Cutter 

et al. 1992; Flynn et al. 1994; Dahlstedt 1994), i synnerhet i frågor om kärnkraft (Slovic 1992).  

Utöver detta tycker vi oss kunna identifiera ett visst stöd för Davidson och Freudenbergs (1996) 

idéer om att könsskillnaderna handlar om olika “framing” av risker med kärnkraft, dock inte 

med samma “frames” som i deras studie. De menar att RN-frågor “ramas in” som ett 

miljöproblem hos kvinnor och en teknisk eller vetenskaplig fråga hos män. De unga kvinnorna 

i vår studie verkade istället “rama in” den hypotetiska RN-olyckan mer som ett problem för 

individen, och de äldre männen såg den som ett samhällsproblem. De äldre männen uttryckte 

exempelvis oro för informationsstörningar vid en större kris, och hur detta skulle påverka 
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samhället. Detta skulle kunna förklaras med teorier om att män värderar teknologiska aspekter 

av risker högre (jmf. Bennulf 1994, Steger & Witt 1989, Hornig 1992). 

6.2 Behov av riskkommunikation  

För att undersöka respondenternas behov av riskkommunikation efter en RN-olycka som 

kräver sanering ställde vi frågor om hur ofta de vill ha information, i vilka kanaler och vilken 

typ av information de önskar. I denna fråga skilde sig de äldre männen och de unga kvinnorna 

inte nämnvärt. Kontentan av deras svar kan sägas vara regelbunden e-post med detaljerade 

uppdateringar om saneringsprocessen. Överlag ansågs det även att personlig kontakt är viktigt, 

och möjligheten att kunna uppdatera sig själv. På så sätt bekräftar respondenterna den forskning 

som menar att tvåvägskommunikation, dialogperspektiv och att stärka publiken är de bästa 

metoderna för riskkommunikation (Covello et al. 1987; Espluga, Gonzalo & Prades 2010; 

Fisher 1991). En intressant skillnad mellan de äldre männen och de unga kvinnorna är synen 

på vad som är personlig kontakt. För de äldre männen innebar personlig kontakt ett fysiskt 

möte, medan vissa av de unga kvinnorna såg e-post som personligt. För fullständigt spektra se 

Fig. 3. 

Figur 3: Skillnader i personlig kontakt. 

Denna skillnad var tydlig men resultaten visar inte om ålder eller kön, eller kombinationen är 

den största påverkande faktorn i detta fall. Utan att ha stöd för det tolkar vi dock att skillnaden 

är relaterad till ålder snarare än kön, något som hade varit intressant att undersöka närmare.  

Behovet av teknisk information om saneringen som efterfrågas av både de äldre männen och 

de unga kvinnorna är förmodligen sprunget ur ämnets komplexitet och faktumet att få lekmän 

har någon reell och detaljerad kunskap om hur sanering efter en RN-olycka går till. Att få denna 

kunskap skulle alltså minska deras indignation. Självklart kan även andra sociala och kulturella 

faktorer spela in på individens informationsbehov (jmf. Mirel 1994; Kasperson et al. 1988), 

men vi fann i denna studie alltså inget stöd för skillnader mellan de faktorer (kön och ålder) vi 

undersökte.  
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Andra intressanta resultat var att flera av de unga kvinnorna uttryckte en önskan om 

förebyggande riskinformation kring RN-olyckor, något som inte förekom hos de äldre männen. 

De unga kvinnorna drog paralleller till utbildningar de genomgått som barn och på 

arbetsplatser, främst kring hur man hanterar bränder, och menade att dessa utbildningar gett 

dem en viss trygghet och kunskap om hur de skulle agera och förstå brandrisker (jmf. Reamer 

2015). De unga kvinnorna menade att deltagande i liknande utbildningar för RN-olyckor 

sannolikt skulle öka deras kunskaper och därmed minska deras indignation. Att de äldre 

männen inte uttryckte samma sak kan, som vi redan diskuterat, bero på högre upplevd kunskap 

om ämnet samt en viss erfarenhet från militärutbildningar.  

6.3 Förtroende för information 

För att undersöka respondenternas förtroende för information från olika aktörer efter en RN-

olycka som kräver sanering ställde vi öppna frågor om detta. Resultaten visar att både de äldre 

männen och de unga kvinnorna har ett överlag högt förtroende för information om sanering 

från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Strålsäkerhetsmyndigheten 

(SSM). Dessa myndigheter upplevdes av både de äldre männen och de unga kvinnorna som 

experter inom området och de som var mest lämpade att hantera en RN-olycka. 

Räddningstjänsten hade även de ett högt förtroende hos både de unga kvinnorna och de äldre 

männen, även om det tog sig uttryck på olika sätt. De äldre männen uppfattade 

Räddningstjänsten som oberoende, och de unga kvinnorna såg dem som omsorgsfulla. Både 

de äldre männen och de unga kvinnorna upplevde dock att Räddningstjänsten inte besitter 

nödvändiga kompetenser för att hantera RN-olyckor. Här går det tydligt att se paralleller till 

Peters, Covello och McCallums (1997) tre faktorer för tillit och trovärdighet: upplevd kunskap 

och expertis, upplevd öppenhet och ärlighet och upplevd omtanke och omsorg. MSB och SSM 

upplevdes ha kunskap och expertis, medan de andra två faktorerna inte diskuterades explicit i 

deras fall. Det är möjligt att det höga förtroende de åtnjöt, och anledningen till att det togs upp, 

är samtliga respondenters höga informationsbehov på grund av RN-frågans komplexitet. I 

samtliga grupper uttrycks det dock en oro för att ‘myndigheterna’, när de diskuterades i 

generella termer, skulle “mörka” eller försöka förmildra situationen genom att undanhålla 

negativ information. Denna oro tycks komma ur RN-olyckans höga indignation, snarare än en 

uppfattning om att myndigheterna även skulle undanhålla information om mindre indignerade 

risker (jmf. Oshita 2019). Faktorerna omtanke och omsorg diskuteras inte i detta fall.  
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Förtroendet för information från kommunens miljökontor och Länsstyrelsen var överlag lägre, 

främst hos de äldre männen. Anledningar som angavs var huvudsakligen att man inte hade 

tilltro till deras kunskap och expertis. Förtroendet för dessa hos både de äldre männen och de 

unga kvinnorna påverkades av respondenternas personliga negativa erfarenheter av dålig 

service eller att det varit svårt att få kontakt med dem. Detta kan förklaras med Slovics (1993) 

asymmetriprincip, som menar att det är lättare att förlora tillit än att vinna den, eftersom 

människor har lättare att komma ihåg negativa händelser och att dessa spelar större roll för hur 

attityder tar form. Det går även att dra jämförelser till asymmetriprincipen i hur både de äldre 

männen och de unga kvinnorna uttryckte tvivel kring samtliga myndigheternas förmåga att 

samverka och kommunicera med allmänheten, med anledning av liknande problem under de 

stora skogsbränderna i Sverige de senaste åren. Utöver dessa paralleller har Slovic även visat 

hur källor som kommer med negativa budskap ses som mer trovärdiga än källor som kommer 

med positiva budskap, något som de unga kvinnorna uttrycker tydligt. 

Peters, Covello och McCallums (1997) faktorer för tillit och trovärdighet återkommer i 

respondenternas diskussioner om förtroendet för information från nyhetsmedier. Samtliga 

respondenter uttrycker på något sätt att de i högre grad än för myndigheterna är skeptiska till 

nyhetsmediers ärlighet. Respondenterna ställer sig även tvekande till om just information om 

saneringen ska komma från nyhetsmedia, då de inte upplevs ha den nödvändiga expertisen.  

När det kommer till förtroende för information och åsikter från anhöriga och vänner finns det 

en tydlig skillnad mellan hur de äldre männen och de unga kvinnorna uttrycker att de skulle 

påverkas. De unga kvinnorna uttrycker i högre grad att de skulle påverkas av sin omgivnings 

åsikter. De äldre männen uttrycker istället i högre grad att de skulle ta egna beslut och inte låta 

sig påverkas av omgivningen. Dessa skillnader skulle kunna förklaras av egenskaper i 

traditionella könsroller i likhet med de förklaringsmodeller som lagts fram av (Bennulf 1994, 

Steger & Witt 1989, Hornig 1992) som menar att kvinnor värderar sociala relationer högre än 

män. Några av de unga kvinnorna har dock reservationer som vi återigen tolkar beror på Peters, 

Covello och McCallums (1997) faktorer för tillit och trovärdighet. Även om faktorerna normalt 

inte appliceras på interpersonella förtroenden, är det i huvudsak den sociala omgivningens 

kunskap och expertis som ifrågasätts här.   
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7. Synopsis 

Nedan presenteras kortfattat de slutsatser vi har dragit från resultat och analys. Därefter 

diskuteras svagheter med studien, varpå vi ger förslag till fortsatt forskning kring ämnet.  

7.1 Slutsatser 

Syftet med denna komparativa fokusgruppsstudie har varit att identifiera hur olika grupper ur 

allmänheten förhåller sig till möjliga dilemman de kan ställas inför, och vilka djupare 

föreställningar de bär kopplade till riskkommunikation, vid saneringsarbete efter en 

kärnteknisk olycka i Sverige. För att svara mot uppsatsens syfte tog vi fram tre forskningsfrågor 

som även låg till grund för nyckelfrågorna i intervjuguiden: 

RQ1: Vilka djupare föreställningar anser sig unga kvinnor respektive äldre män ha 

kring risk och deras eget agerande efter en RN-olycka som kräver sanering? 

RQ2: Vilka behov av riskkommunikation anser sig unga kvinnor respektive äldre män 

ha efter en RN-olycka som kräver sanering, och varför anser de sig ha det behovet? 

RQ3: Vilket förtroende anser sig unga kvinnor respektive äldre män ha för information 

från olika myndigheter, medier och andra aktörer efter en RN-olycka som kräver 

sanering, och varför? 

För att besvara forskningsfrågorna genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer varav två med 

unga kvinnor och två med äldre män. Efter att ha analyserat datan och de teman som uppkom 

därur kan vi dra vissa slutsatser kring likheter och skillnader mellan grupperna. Samtliga 

gruppers syn på risker med strålning dominerades av oro, rädsla och obehag. De tydligaste 

skillnaderna rörde föreställningar om referensramar för RN-frågor och det egna agerandet i det 

hypotetiska scenariot. De unga kvinnorna uttryckte i högre grad en motvilja till att bo i ett 

område som drabbats av nedfall från en RN-olycka och genomgått sanering. De äldre männen 

uttryckte i högre grad att de önskat flytta tillbaka och såg inte hälsoriskerna lika mycket som 

ett hinder. De uttryckte även en högre upplevd kunskap om RN-frågor. Därför är ett rimligt 

antagande att de äldre männens riskperception sänktes något av denna upplevda kunskap. 

Behovet av riskkommunikation var samstämmigt mellan grupperna. Samtliga respondenter 

uttryckte en önskan om regelbunden kontakt främst via e-post med information om saneringen. 

Möjligheten till personliga möten hade också setts som positiv. Det som skilde de äldre männen 

och de unga kvinnorna åt är synen på vad som är personlig kommunikation. De äldre männen 
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såg fysiska möten som personliga, men för de unga kvinnorna sågs e-postmeddelanden som 

personliga. Vår tolkning av detta är att situationens upplevda allvarlighetsgrad och 

respondenternas generellt stora osäkerhet kring RN-frågor gjorde att båda grupperna önskar 

mycket, detaljerad och regelbunden information i kanaler de upplever som trovärdiga.  

De äldre männen uttryckte överlag ett lägre förtroende för information från myndigheter än de 

unga kvinnorna, även om det var små skillnader mellan grupperna. Förtroendet för information 

från nyhetsmedier såg likadant ut mellan grupperna då alla förhöll sig mer eller mindre 

skeptiska till sanningsgraden i rapporteringen. Både de äldre männen och de unga kvinnorna 

uttrycker att deras förtroende för information påverkas av hur de upplever avsändarens 

kunskap, ärlighet och omsorg. En tydlig skillnad var att de unga kvinnorna i högre utsträckning 

än de äldre männen uttryckte att de hade påverkats av information och åsikter från anhöriga 

och bekanta. Detta menar vi är av intresse för riskkommunikatörer att beakta.  

7.2 Studiens svagheter 

Denna studie har svagheter som skulle kunna förbättras i framtida liknande studier. Den mest 

uppenbara torde vara hur forskningsdesignen inte separerar faktorerna ålder och kön. Det de 

äldre männen har svarat ska alltså inte ses som djupare föreställningar hos män, utan hos 

gruppen “män över 70 år”, och motsvarande för de unga kvinnorna. De jämförelser och 

slutsatser vi dragit om skillnader mellan dessa grupper blir därför lidande. Vi kan heller inte 

veta om det är andra sociala faktorer som påverkar respondenternas svar (Kasperson et al. 

1988). Exempelvis är samtliga unga kvinnor i studien studenter eller nyexaminerade från 

Örebro universitet. Därför kan de unga kvinnorna utöver gruppen “kvinnor mellan 20-29 år”, 

även antas tillhöra en tredje grupp; “kvinnliga studenter mellan 20-29 år”. Vi vet alltså inte om 

föreställningarna sett annorlunda ut om vi frågat kvinnor utan universitetsutbildning. Utöver 

detta hade vi även en viss bortfallsproblematik, vilket ledde till att något fler äldre män än unga 

kvinnor deltog i studien.  

7.3 Vidare forskning 

I vissa frågor var det några respondenter som tydligt stack ut i sina svar från de gängse 

föreställningarna som identifierades. Efter att ha analyserat detta resultat i relation till tidigare 

forskning drar vi slutsatsen att det finns andra demografiska, sociala och kulturella faktorer än 
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kön och ålder som påverkar medborgares förhållningssätt och djupare föreställningar rörande 

riskkommunikation om, samt indignation gentemot, RN-frågor i en svensk kontext. Därför 

menar vi att det är av intresse för forskningen att undersöka vilka av dessa faktorer som har 

betydelse i frågan och på vilket sätt. Uppsatsens översikt av tidigare forskning har identifierat 

att även om det finns tydliga stöd för att ålder är en faktor som spelar in på riskperception så 

saknas det kvalitativa studier som söker förståelse kring varför äldre generellt har lägre 

riskperception än yngre människor.  

Resultaten visade att serien Chernobyl haft en stor påverkan på de unga kvinnornas 

föreställningar och referensramar för RN-frågor. Det hade varit intressant att undersöka hur 

underhållningsmedia påverkar olika gruppers riskperception i RN-frågor. Det gick även att 

urskilja en tydlig skillnad i att de unga kvinnorna skulle ha ett högre förtroende för information 

från anhöriga. Därför menar vi att det vore intressant att undersöka effekter av riskinformation 

riktad till målgruppens anhöriga. Slutligen vill vi föreslå djupintervjuer med enskilda 

respondenter om riskkommunikation i RN-frågor för att få bort eventuella gruppeffekter.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  

1.1 Scenario 

Nedanstående scenario skickades ut till respondenterna några dagar i förväg så att de i lugn 

och ro skulle kunna ta till sig av det. Samtliga respondenter uppgav att de läst igenom 

scenariot innan fokusgruppsintervjun påbörjades.  

“En kärnteknisk olycka inträffar i Sverige och ditt bostadsområde förorenas med radioaktiva ämnen. Du 

evakueras till ett tillfälligt boende medan myndigheterna sanerar delar av ditt bostadsområde. Saneringen 

omfattar bortförsel av förorenad mark intill hus samt rengöring och avlägsnande av radioaktivt material från tak- 

och fasadytor och vid behov även från inomhusytor. Bortforsling av intilliggande mark kommer sannolikt att 

skada växtlighet så som rabatter. Saneringsåtgärderna kan ta upp till ett år att färdigställa.  

Efter sanering visar mätningar av bostäder och trädgårdar att halterna av radioaktiva ämnen är så låga att de 

bedöms vara ofarliga. Dock finns det områden runt ditt bostadsområde som visar strålningsnivåer som är så 

höga att man inte får bo där och som i vissa fall kräver särskilt tillstånd för tillträde. Myndigheterna avråder 

föräldrar från att låta sina barn vistas fritt i kringliggande naturområden. De avråder även från jakt och bär- och 

svampplockning. Vissa näringar (framförallt jakt, fiske, jordbruk) kan finna att det är otillåtet eller svårt att sälja 

vissa produkter. Följande frågor försöker ta reda på hur du ställer dig till att leva i ett sådant bostadsområde.” 

1.2 Introduktion 

Nedanstående text lästes upp för respondenterna innan diskussionen påbörjades: 

“Med följande scenario i åtanke vill vi nu diskutera några frågor. Vi vill be er att låta varandra tala till punkt och 

hålla ett trevligt samtalsklimat. Som ni har blivit informerade kommer samtalen att spelas in. Vi vill även att ni, 

innan ni säger något, nämner era namn för att underlätta för oss när vi ska transkribera materialet. Ni kommer 

dock att vara anonyma och tilldelas ett namn så som “intervjuperson 1.2”, så det är bara vi här inne som 

kommer veta vilka vi är och vem som säger vad. Vi kommer inte att dela med oss av den informationen. Skulle 

vi i ett senare skede vilja dela inspelningar med andra inblandade i forskningsprojektet kommer vi bara göra det 

med er tillåtelse. När vi ställer frågorna och eventuella följdfrågor vill vi hålla oss så neutrala som möjligt för att 

inte påverka era svar, så ni kan uppleva att frågorna känns väldigt direkta och kanske lite onaturliga. Genom att 

informera om det hoppas vi att ni inte kommer känna er allt för ställda. Vi vill också förtydliga att det vi vill 

diskutera här alltså inte handlar om kärnkraftens varande eller icke varande, eller var ni personligen står i frågan. 

Det går givetvis bra att säga något om det som motivation för hur ni tänker, men vi vill inte att det blir någon 

långvarig diskussion om det.” 

  



 

 

1.3 Intervjufrågor:  

Uppvärmning 

- Vilka var de första tankarna som kom upp efter att ni läst igenom scenariot? 

- Dök det upp några särskilda frågor utifrån scenariot, eller förstod ni allt?  

- Minns ni när ni senast tänkte på frågor kring kärnkraftsolyckor och radioaktivt nedfall? 

Q1: Tror ni att myndigheterna kan återställa bostäder till en säker nivå med hjälp av 

sanering? 

Q2: Om mätningar av strålningsnivåer i era bostäder visar att de är ofarliga för hälsan, skulle 

ni ändå fundera på strålningen? Vad skulle ni tänka? 

Q3: Hur känner ni inför tanken på att bo i ett bostadsområde vars kringliggande 

naturområden inte kan nyttjas för jakt och fiske, bär- och svampplockning samt lek på grund 

av förhöjda strålningsnivåer? 

Q4: Hur tänker ni kring frågan om att bo kvar i era bostäder eller flytta efter sanering och att 

bostäderna förklarats vara säkra av myndigheterna?  

Q5: Anser ni att ekonomiska frågor skulle påverka ert beslut om att flytta eller bo kvar? Det 

kanske kan vara olika om man äger sin bostad eller hyr, till exempel? 

Q6: Hur tror ni att ni påverkas av andras synsätt på frågan om att flytta från eller bo kvar i 

bostadsområdet efter saneringen?  

a) Anhöriga 

b) Myndigheter 

c) Nyhetsmedier 

d) Vänner och bekanta 

Q7: Om era bostäder sanerades, hur ofta och på vilket sätt skulle ni vilja få information från 

myndigheterna om hur saneringen går under de månader (upp till ett år) då saneringen pågår?  

Följdfråga: Vilken typ av information vill ni ha? (T.ex. teknisk information) Varför?  

Q8: Information om saneringen av era bostäder kan komma att kommuniceras av olika 

offentliga aktörer. Hur tänker ni kring ert förtroende för information från: 

a) Kommunens miljökontor? Varför? 



 

 

b) Länsstyrelsen? Varför? 

c) Räddningstjänsten? Varför? 

d) Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)? Varför? 

e) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)? Varför? 

Q9: Litar ni på att myndigheter kan kommunicera korrekt och saklig information om 

saneringen? Varför/varför inte? 

Q10: Litar ni på att nyhetsmedier kan kommunicera korrekt och saklig information om 

saneringen? Varför/varför inte? 

Q11: Om ni, trots sanering, skulle vilja flytta efter den kärntekniska olyckan, vart skulle ni 

föredra att flytta? Varför? 

a) Till en grannkommun med lite lägre strålning så att jag/vi kan fortsätta med nuvarande 

sysselsättning (arbete, skola, etc) 

b) Så långt bort som krävs för att få en miljö som inte har drabbats av radioaktivt nedfall även 

om det innebär att jag/vi måste byta sysselsättning (arbete, skola, etc) 

Q12: Om man jämför med andra scenarier, hur tror ni att ni skulle uppleva det om era 

bostadsområden drabbades av. Går det att rangordna vad som är värst och varför?  

a) Kraftig översvämning 

b) Storm som fäller träd 

c) Kraftig brand 

d) Radioaktivt nedfall från kärnteknisk olycka 

e) Bombhot från terroristorganisation 

f) Svavelsyra från olycka i kemikaliefabrik 


