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Abstrakt 
Riskkommunikation är viktigt i vårt samhälle då den ska finnas till hjälp för att invånarna ska förstå 
hur de ska förbereda sig inför en eventuell kris. Riskkommunikation ska också bidra till att visa på 
vilka kriser som skulle kunna inträffa och vilka konsekvenser krisen kan medföra. Syftet med denna 
studie var att undersöka invånarnas riskuppfattning, uppfattning och tolkning av den befintliga 
riskkommunikationen i kommunen och relationen mellan kommun och invånare när det kommer till 
riskkommunikation.  

För att undersöka detta har vi genomfört kvalitativa intervjuer med ett antal invånare i en kommun 
och personer som jobbar på den kommunen. Genom dessa intervjuer har vi fått fram att invånarnas 
riskuppfattningar är relativt lika, vilket kan förklaras genom att de befinner sig i samma kontext. 
Resultatet av vår studie visar även att det finns en komplexitet i relationen mellan sändare (kommun) 
och mottagare (invånare) i hur och varför riskkommunikation ska användas. Denna komplexitet ligger 
i att personer har olika riskuppfattning, därför har detta en betydelse när risker ska kommuniceras. Det 
som också gör riskkommunikation komplext är relationen mellan kommun och invånare när det 
kommer till tillit dem emellan. Det finns svårigheter med hur mycket riskkommunikation som bidrar 
till tillit och hur mycket riskkommunikation som kan bidra till osäkerhet och panik. 

 

Nyckelord: Kommun, Riskuppfattning, Riskkommunikation, Tillit, Relationskommunikation  
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1. Inledning 
Risk är ett ord som för många kan ha olika betydelse. Det finns flera förklaringar och uppfattningar 
om vad en risk egentligen skulle kunna definieras som. En definition är att risk är en situation som 
innebär exponering för fara. I risksituationer kan även elementen osäkerhet, framtida händelser kring 
en fara, sannolikhet och möjlighet infinna sig (Mythen 2014, ss. 12-14). För att människor ska bli 
medvetna om risker och vad de ska tänka på i risksituationer menar myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) att riskkommunikation är en viktig del (MSB 2017b). Riskkommunikation 
handlar om att kommunicera om kända hot och risker, vilka konsekvenser de kan medföra och hur 
personer ska förbereda sig. Den ska alltså vara till hjälp för privatpersoner, ansvariga myndigheter 
och andra aktörer i hur man ska förhålla sig för att minimera krisens påverkan (MSB 2017b). För oss 
som författare innebär riskkommunikation den kommunikation som berör risker och som sker innan 
det blir en kris, vilket med andra ord kommer vara vår utgångspunkt när vi använder ordet 
riskkommunikation i vår uppsats.  

Riskkommunikationen är en viktig del i att hjälpa till exempel invånare i en kommun att förstå vilka 
kriser som kan uppstå och hur de ska förbereda sig på bästa sätt (MSB 2017b). Om en kris sker i en 
kommun så har kommunen ansvar för att skola, räddningstjänst, vattenförsörjningen och 
äldreomsorg fungerar. Kommunen kommer först att hjälpa dem som behöver hjälpen mest. Därför 
måste flera invånare vara beredda på att klara sig själva, detta är det ansvar som privatpersoner 
har.  Det viktigaste som en invånare kan förbereda sig med är att ha en värmekälla, mat och vatten 
hemma. Det är också viktigt att kunna ta del av information från myndigheter och medier, samt att 
kunna komma i kontakt med anhöriga (Om krisen eller kriget kommer: viktig information till 
Sveriges invånare 2018, s. 5). Genom att invånare är förberedda så bidrar det till att hela landet 
kommer att klara en svår påfrestning (Om krisen eller kriget kommer: viktig information till Sveriges 
invånare 2018, s. 3). Därav blir det också viktigt att den fungerar och tolkas på det sätt som är tänkt, 
då invånare kan utvärdera risker på andra kriterier än vad kommunen gör (Markon, Crowe & 
Lemyre 2013, s. 315). Kommunicerar en kommun till exempel ut information kring en risk vill de att 
invånarna tar till sig den på det sätt som kommunen har tänkt, så det inte uppstår några 
missförstånd. När det kommer till den lokala riskkommunikationen ska den, enligt MSB (2017d), utgå 
från en kommuns risk- och sårbarhetsanalys. För att förmedla riskkommunikationen på ett bra sätt är 
det viktigt att den är trovärdig och informationen är ärlig, saklig och tydlig (MSB 2017b). 

Oavsett hur förberedd och tydlig riskkommunikationen från kommunen tycks vara, är det möjligt att 
invånarna uppfattar och tolkar riskkommunikationen på olika sätt (med uppfattar menar vi saker 
man märkt av och noterar, och med tolkar menar vi hur man tyder någonting). Därför blir relationen 
mellan kommunen och invånarna viktig när det kommer till hur risker ska kommuniceras. För att 
undersöka och försöka förstå detta kommer vi fokusera på kommuninvånarnas riskuppfattning, 
kommunens syn på och arbete med riskkommunikation samt relationen mellan kommunen och 
invånarna när det kommer till kommunikation. 

1.1 Syfte 
Eftersom riskkommunikation är en viktig del i att förbereda människor, som vi beskriver ovan, och 
att personer kan tolka och uppfatta information olika är det av stor vikt att förstå människors 
riskuppfattning. Syftet med denna studie var att undersöka invånarnas riskuppfattning, uppfattning 
och tolkning av den befintliga riskkommunikationen i kommunen och relationen mellan kommun 
och invånare när det kommer till riskkommunikation. För att besvara vårt syfte bryter vi ner det i tre 
frågeställningar som vi redogör för nedan.  

1.2 Frågeställningar 
Hur uppfattar invånarna risk i allmänhet och i kommunen? 
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Hur uppfattar och tolkar de tillfrågade individerna riskkommunikationen från kommunen i 
förhållande till kommunens befintliga arbete och tankar kring riskkommunikation? 

Hur ser relationen ut mellan kommunen och invånarna vad gäller riskkommunikationen? 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer vi presentera en bakgrund samt tidigare forskning. De olika artiklarna och 
rapporterna med tidigare forskning handlar om riskkommunikationens påverkan på människors 
känslor och beteende, om vad allmänheten har för förväntningar när det kommer till 
riskkommunikation och osäkerheter som förmedlas, samt riskuppfattning hos individer (lekmän) och 
experter.  

MSB har tagit fram en guide för riskkommunikation som riktar sig till kommuner och hur de ska 
kommunicera ut till invånarna. Guiden fokuserar på hur kommunen ska strukturera och utforma 
information och riskkommunikation på kommunens webbplats (MSB 2017c). Riskkommunikation 
innebär att kommunicera ut kända risker och hot, konsekvenserna av dessa, och hur privatpersoner, 
myndigheter och andra aktörer kan förbereda sig. Riskkommunikationen ska vara till hjälp för 
invånarna att kunna fatta egna beslut och bedöma vad de själva behöver göra. Det är viktigt att 
riskkommunikationen är trovärdig, informationen är ärlig, saklig och tydlig (MSB 2017b).  

De risker och hot en kommun kommunicerar ska utgå från deras risk- och sårbarhetsanalys. Till dessa 
är det viktigt att kommunen informerar om råd och fakta så att invånarna kan förbereda sig och agera 
om det behövs. Utöver kommunens information är det också fördelaktigt att länka till relevanta 
hemsidor med information om samhällskriser, krisberedskap och hemberedskap. Det är viktigt att 
kommunen visar att de tar ett ansvar och hanterar lokala hot och risker, så invånarna känner sig 
trygga och då också blir benägna att själva ta ansvar (2017d). Utöver den egna hemsidan kan även 
media, sociala medier och alternativa kanaler (t.ex. radio, informationstavlor, brevutskick) vara till 
hjälp (MSB 2017e, 2017a). 

År 2017 fick Åsa Boholm, Max Boholm och Madelaine Prutzer i uppdrag av MSB att göra en studie 
om kommunernas syn och arbete kring riskkommunikation. I studien intervjuades 
beredskapssamordnare i 40 kommuner i Sverige. Ett av de resultat som studien kan påvisa är att det 
varierar mellan kommunerna hur de informerar invånarna i kommunen om risker. Då 
riskkommunikationen ska bygga på risk- och sårbarhetsanalyser som kommunen har gjort, borde 
kommunikationen kring denna också vara liknande i alla kommuner. Dock visade det sig vara 
tvärtom. Vissa kommuner arbetade mer målmedvetet med analyserna för att nå invånarna, andra 
nöjde sig med att enbart lägga ut själva risk- och sårbarhetsanalysen på kommunens hemsida. En del 
kommuner offentliggjorde inte analysen alls, då det tyckte att det skulle utgöra en risk för kommunen 
(Boholm, Boholm & Prutzer 2017, s. 7).  

Ytterligare ett resultat är de olika sätt som invånarna får sin information på. De flesta kommuner 
använde sig av kommunens hemsida, där invånarna själva fick söka sig fram till informationen. Vissa 
använde sig av lokaltidningen eller sociala medier. Vad som visade sig vara intressant kring 
kommunernas hemsidor var att flera beredskapssamordnare inte visste vad för information som låg 
tillgänglig för invånarna på den egna hemsidan. Vidare visar även studien på att det finns flera olika 
uppfattningar i kommunerna om ansvar och ansvarsfördelning inom kommunen, mellan kommun 
och invånare samt mellan kommun och myndigheter (Boholm, Boholm & Prutzer 2017, s. 17).  

Anna Olofsson (2008) har i sin rapport undersökt om man tar hänsyn till medborgare med utländsk 
bakgrund när det arbetas med, och i planeringen av, kriskommunikation. Då det svenska samhället 
har förändrats och att det idag är en femtedel av Sveriges befolkning som har utländsk bakgrund så 
bör det därför i högre grad forskas kring konsekvenserna av heterogenitet i samhället (Olofsson 2008, 
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s. 5). Ett av resultaten i rapporten visar att det enbart är en tredjedel av de undersökta kommunerna 
som aktivt i sin kriskommunikation tar hänsyn till personer med utländsk bakgrund (Olofsson 2008, 
s. 47). Vidare menar också Olofsson (2008, s. 8) att kriskommunikation vanligtvis är utformad för att 
passa majoriteten av en befolkning och det är på grund av detta som vissa grupper och människor 
har svårt att nås och förstå informationen. Den här rapporten kan komma att vara till hjälp när vi ska 
analysera varför eller varför inte riskkommunikationen i kommunen fungerar.  

Vilken påverkan riskkommunikation kan ha på människors känslor och beteende är något som De 
Vocht, Claeys, Cauberghe, Uyttendaele och Sas (2016, s. 316) tar upp i sin studie. Deras studie vill visa 
för organisationer och myndigheter att riskkommunikation inte nödvändigtvis stärker negativa 
känslor eller reaktioner bland invånare. Den visar även hur riskkommunikation kan påverka 
allmänhetens tillit till en regering eller myndighet (De Vocht et al. 2016, ss. 317-319). Resultatet av 
deras studie visar att riskkommunikation inte ökar negativa känslor hos allmänheten. Tvärtom så 
visar resultatet att om man inte kommunicerade ut risker så ökade de negativa känslorna. Det kan 
också, baserat på studien, föreslås att riskkommunikation är ett effektivt verktyg för myndigheter i 
egenskap att förbereda allmänheten för potentiella kriser (De Vocht et al. 2016, s. 316). Av resultatet 
kan vi också se att regeringar och myndigheter inte ska vara rädda att kommunicera ut 
okontrollerbara risker, så länge riskmeddelandet innehåller pålitlig information. Kommunicera ut 
risker innan en kris visar sig också resultera i högre grad av tillit till regeringen eller myndigheter, 
jämförelsevis med när ingen riskkommunikation alls finns innan en kris (De Vocht et al. 2016, ss. 325-
326). 

Marie-Pierre L. Markon, Joshua Crowe och Louise Lemyre (2013) menar att allmänheten har 
förväntningar när det kommer till riskkommunikation och osäkerheter som förmedlas. I deras artikel 
diskuteras olika modeller av kommunikation samt att det finns många modeller som är i en ständig 
utveckling. Författarna diskuterar även att olika personer har unika sätt att tolka osäkerheten i 
förhållande till risker och att mycket riskkommunikation ofta kan misslyckas. Deras forskning visar 
också på att personer inte är oförutsägbara när de bemöter risker, även om de inte gör som experter 
rekommenderar. Detta beror, enligt Markon, Crowe och Lemyre (2013, s. 315), på att medborgarna 
istället utvärderar risken på andra kriterier än experterna. I artikeln kommer författarna fram till en 
rad olika resultat, till exempel skiljer det sig i hur mycket osäkerhet som folk godkänner att staten 
kommunicerar. Är det en risk som invånarna själva kan välja och ta så är de mer förlåtande kring 
osäkerheter. Skulle dock alla osäkerheter kommuniceras ut skulle det innebära att invånarna inte tar 
åt sig av information eller använder den. Likaså om det är risker som staten kan hantera utan att 
folket märker det, kan det bli mer skadligt att informera om det, eftersom folket blir medvetna och 
stressade över något som inte kommer hända i alla fall. Anledningen till att folket fortfarande tillåter 
staten att kommunicera ut risker trots osäkerheter är att de ser staten som en utbildare, detta till trots 
att de inte alltid kände tillit till staten (Markon, Crowe och Lemyre 2013, s. 323). 

Viktoria Asp och Sara Sjölund (2014) har utfört en studie på ett lite annat sätt än vad Markon, Crowe 
och Lemyre (2013) gjorde. Istället för att använda sig av intervjuer har de genomfört en 
dokumentstudie som baseras på utredningar, skrivelser och propositioner som gjordes mellan 2001-
2013. I dessa dokument poängteras vikten av information som ska ut till allmänheten. Denna 
information ska leda till att människor förbereder sig inför kriser och olyckor. Dock visar forskning 
att det inte bara är kunskap om risker som ligger till grund för en individs säkerhetsåtgärder, det är 
också social inkludering, inkomstnivå och personliga rutiner som bidrar till det. Riskuppfattningen 
hos individer är alltså kopplad till flera olika faktorer. Detta innebär att det borde läggas stor vikt vid 
riktad information så man når dessa målgrupper som har olika riskuppfattning (Asp & Sjölund 2014, 
s. 1). 

Det finns även skillnader i riskuppfattning mellan enskilda individer och experter. Experter ser på 
allmänheten som felinformerad, lågutbildad och känslosam. Detta kan bidra till att offentliga aktörer 
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inte vill sprida all information om en allvarlig händelse eftersom de är rädd att det ska bidra till panik 
hos allmänheten. Vidare visar de offentliga dokumenten att allmänhetens kunskap om risker och 
krisberedskap är bristfällig, men att de offentliga aktörerna tar på sig ansvaret för detta. De menar att 
de inte har kunskap om de olika målgruppernas behov och att samordningen av 
informationsinsatserna inte har varit bra. Vikten av korrekt, saklig och snabb information vid en 
allvarlig händelse är viktig eftersom det annars kan skapas osäkerhet bland allmänheten. Detta blir 
extra viktigt när enskilda inte vet vad de ska göra vid en kris (Asp & Sjölund 2014, ss. 98-99). Också 
den här rapporten, likt artikeln tidigare, handlar om enskilda individers uppfattningar om risk. Dock 
läggs det i relation till experter och hur deras riskuppfattning skiljer sig åt. Detta är något som vår 
studie handlar mycket om, hur invånarna uppfattar riskkommunikationen från kommunen. Därför är 
även denna viktig i vår studie, både i utförandet av frågor till intervjuerna och i analysarbetet. 

De här artiklarna och rapporterna belyser tillsammans viktiga punkter när det kommer till 
riskkommunikation och hur den uppfattas, tolkas och påverkar människor. I vår studie kommer de 
vara till stor hjälp i att förstå både intervjupersonerna och kommunens syn på riskkommunikation, 
och de olika delar som är viktiga att tänka på när organisationer ska kommunicera information om 
risker. Sammanfattningsvis belyser den tidigare forskningen riskkommunikationens påverkan på 
människors känslor och beteende, allmänhetens förväntningar kring riskkommunikation och 
individers och experters riskuppfattning. Därför kommer den tidigare forskningen i samverkan med 
teorierna och informationen från MSB och kommunen, utgöra en väldigt bra grund i analysarbetet av 
intervjuerna. 

3. Teori 
Allvarliga katastrofer och olyckor har under de senaste åren drabbat det svenska samhället. Det har 
varit en blandning av naturkatastrofer och resultat av den teknologiska utvecklingen. Dock är det inte 
bara stora allvarliga katastrofer och olyckor som bidrar till krissituationer utan också mindre och 
lokala olyckor. Det satsas på olika sorters riskhantering, säkerhetssystem och övervakning, dock är 
det av stor vikt att det finns en kunskap om sociala faktorer (den mänskliga faktorn) när vi vill att 
tekniska system ska bli helt säkra. Sociala relationer och individers uppfattningar om risker kan spela 
stor roll. Kan man förstå en individs förståelse och agerande kring risker, kan det bidra med kunskap 
till riskforskningen (Olofsson & Rashid 2009, s. 13).  

Med utgångspunkt i detta har vi valt ut teorier som belyser just dessa sociala relationer och individers 
olika riskuppfattningar, då vår studie handlar om att förstå uppfattningar och tolkningar av 
riskkommunikationen i kommunen. I detta kapitel kommer vi gå in djupare på de teorier som vi 
använde oss utav när vi analyserade den insamlade empirin. Vi använde oss av två böcker i form av 
“Risk and everyday life” skriven av John Tulloch och Deborah Lupton (2003) samt “Risker i det 
moderna samhället” som Anna Olofsson och Susanna Öhman (2009) både har författat och står som 
redaktörer för. För att komplettera dessa har vi även valt att använda oss av två artiklar, den ena är 
skriven av Boholm och Corvellec (2011) och den andra av Jamie K. Wardman (2014).  

3.1 Riskuppfattning, tolkningar och påverkan 
Vad är det egentligen som påverkar hur folk ser på risk? Detta är en viktig fråga om man ska kunna 
förklara hur folk uppfattar och tolkar riskkommunikationen. I Tulloch och Luptons bok “Risk and 
everyday life” (2013) kommer de fram till att det finns en stor mångfald i riskuppfattningar. En 
persons riskuppfattning skulle kunna bero på hur mycket hen litar på experter. Står en person inför 
en ny risk tvingas hen att lita på experterna inom det området och beroende på utfallet kan tilliten 
öka eller minska. En annan sak som kan göra att vårt förtroende för experter kan minska är om 
många experter tycker olika, och beskyller varandra för att ha fel, vilket då kan leda till att det blir 
svårt för lekmännen att avgöra vad som är rätt eller fel (Tulloch & Lupton 2003, ss. 9, 18).  
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Något annat som skulle kunna spela en väldigt stor roll i vad och hur stor en risk uppfattas är 
individens riskbiografi, till exempel vad individen har varit med om tidigare i sitt liv och utfallet på 
de risker de tidigare tagit. Likaså vilken kontext som individen är uppvuxen samt befinner sig i. Det 
är väldigt lätt att falla för grupptryck och då även att de tar över någon annans riskuppfattning, vilket 
leder till att folk i samma kontext troligen tar liknande risker. Sedan påverkas personer även olika 
beroende på hur stor risken uppfattas vara. Tycker en person att en risk utgör ett väldigt stort hot 
påverkas man på ett sätt, medan om risken anses vara liten påverkas man på ett annat (Tulloch & 
Lupton 2003, ss. 6, 48-49). Wardman (2014, ss. 1255-1256) är inne på samma linje som Tulloch och 
Lupton (2003), det vill säga att det inte bara går att se till människors psykologiska aspekter, tankar 
och beteende, utan att man även behöver ta hänsyn till de sociokulturella aspekterna. De 
sociokulturella aspekterna skulle kunna vara sociala, kulturella och ekonomiska aspekter. Förstår 
man dessa aspekter kommer det, enligt Wardman (2014, ss. 1255-1256), leda till en bättre 
riskkommunikation där experterna kommunicerar ut riskerna på ett sätt som lekmännen förstår. 
Detta gör att lekmännen på ett bättre sätt kan ta till sig och använda den information de tar del av.  

3.2 Riskkommunikation 
Från Boholm och Corvellecs (2011) artikel ”A relational theory of risk” har vi hämtat en teori som 
handlar om begreppet risk samt hur bra och effektiv riskkommunikation bör se ut. Teorin utgår ifrån 
att risk uppstår genom tankemönster som etablerar ett förhållande mellan risk object (riskobjekt) och 
objects at risk (objekt i riskzonen), alltså att riskobjekt hotar objekt i riskzonen (Boholm & Corvellec 
2011, s. 175). Ett riskobjekt kan förklaras som något som är farligt, till exempel ett naturfenomen eller 
beteenden (Boholm & Corvellec 2011, s. 179). Objekt i riskzonen innebär att något av värde är under 
hot eller i fara, till exempel ett liv (Boholm & Corvellec 2011, s. 180). Den här relationella teorin om 
risk ska svara på de grundläggande teoretiska och praktiska frågorna om hur och varför något anses 
vara en risk (Boholm & Corvellec 2011, s. 175). 

Ett riskobjekt skapas endast i relation till något/någon (objekt) som är utsatt för risk, och utsatthet för 
risk skapas endast i relation till ett riskobjekt. Genom att förstå relationen, sociala situationer samt 
människors erfarenheter kan vi lättare också förutse och förstå oss på risk. Detta förklarar det tredje 
begreppet, relationship of risk (riskförhållande). Detta begrepp anser Boholm och Corvellec (2011, s. 
180) är väsentligt för riskkommunikation. Det är alltså kontexten som kan vara en avgörande faktor i 
vad en individ tycker är riskobjekt och objekt i riskzonen, vilket är en likhet med Tulloch och Lupton 
(2003) och Wardman (2014). 

Boholm och Corvellec (2011, ss. 186-187) menar att en bra och effektiv riskkommunikation kräver en 
förståelse kring denna koppling mellan riskobjekt, objekt i riskzonen och riskförhållande. Detta för att 
kommunikation allt som oftast inte är enkelriktad, utan går åt mer än ett håll. Då gäller det att förstå 
de olika aktörer som är inblandade och deras relation, samt hur de uppfattar riskkommunikationen. 
Riskkommunikation handlar i den här kontexten om att passa de mentala systemen hos de som ska ta 
del av kommunikationen. Framgångsrik riskkommunikation bygger på att det finns en förståelse för 
vad som utgör ett hot, ett värde, en beredskap och ett orsakssamband av dessa. Nyckeln till framgång 
är förståelse och inte att övertyga. Kärnpunkten inom riskkommunikation blir alltså att en part förstår 
hur en annan uppfattar ett riskobjekt, ett objekt i riskzonen och förhållandet mellan dessa två 
(Boholm & Corvellec 2011, ss. 186-187).  

Olofsson (2009) beskriver i boken, “Risker i det moderna samhället” riskkommunikationsprocessen 
som, “vem säger vad, till vem, hur och med vilken effekt?”. Riskkommunikationsprocessen innehåller 
fem viktiga faktorer; sändare, meddelande, mottagare, kanal och effekt. Sändare innebär den eller de 
som börjar kommunicera, i vårt fall kommunen. Meddelande innebär den information som 
kommuniceras. Mottagare innebär de som tar åt sig av meddelandet, i vårt fall invånarna. Kanal 
innebär hur meddelande förmedlas och effekt innebär vilket resultatet blir av meddelandet (Olofsson 
2009, s. 71). Tilliten och trovärdigheten är något som fått uppmärksamhet när det kommer till 
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riskkommunikation i relationen mellan sändare och mottagare. Människors tillit till samhällets olika 
aktörer varierar. Sändare och mottagare förstår och tolkar information olika beroende på tidigare 
kunskap, erfarenheter, känslor och personliga åsikter. Tilliten är också en viktig del i hur både 
sändare och mottagare förstår och tolkar riskkommunikation (Olofsson 2009, ss. 76-77).  

3.3 Teoriram 
Utifrån de fyra teorier som vi belyser ovan vill vi utforma en egen teori/teoriram som vi ska använda i 
arbetet med att analysera våra transkriberade intervjuer. Boholm och Corvellecs (2011, ss. 186-187) 
teori handlar om hur effektiv och framgångsrik riskkommunikation ska se ut, detta genom att förstå 
vikten av sambandet mellan riskobjekt och objekt i riskzonen. Tulloch och Luptons (2003) samt 
Wardmans (2014) teorier bygger på hur och varför individer tolkar och påverkas olika av 
riskkommunikation, beroende på bland annat sociokulturella aspekter. Något som alla tre är inne på 
är vikten av att förstå kontexten och hur personerna i den uppfattar och tolkar saker och ting. För att 
kunna lyckas bra med riskkommunikationen behöver man ha kunskap kring vilka som är mottagare 
av informationen och att det bland mottagarna kan skilja väldigt mycket. Detta tänker vi undersöka 
genom att använda oss utav Tulloch och Luptons (2003) samt Wardmans (2014) sociokulturella 
teorier. Genom dessa teorier vill vi se vad som kan ligga bakom och vad som påverkar hur folk 
uppfattar och tolkar riskkommunikationen som sker i kommunen. Tillit är ytterligare en faktor som 
har stor betydelse i relationen mellan de som kommunicerar ut om en risk och de som ska ta del av 
informationen, det vill säga de som vi benämnt som sändare och mottagare. Beroende på tilliten dem 
emellan påverkas folks förmåga att ta till sig riskkommunikation (Olofsson 2009, ss. 76-77). Vi anser 
att dessa teorier på ett bra sätt kan hjälpa oss att belysa och få svar på vårt syfte och frågeställningar.  

4. Metod 
Som metod har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi genomförde intervjuer med både 
invånare och personer som arbetar på kommunen, detta på grund av att kommunen har en viktig roll 
när det kommer till att förmedla informationen kring risker i området. Det här ska bidra till en ökad 
förståelse för hur kommunen arbetar med riskkommunikation och hur den förmedlas ut till 
invånarna. Detta hjälpte oss när vi sedan intervjuade och analyserade materialet för att förstå varför 
och hur invånarna uppfattar och tolkar den riskkommunikation som kommer från kommunen. I 
arbetet med den här uppsatsen har vi författare i stort skrivit, intervjuat och analyserat allt material 
gemensamt. När skrivandet har skett individuellt har vi i efterhand läst, reviderat och kompletterat 
varandras texter för att få ett så enhetligt språk som möjligt i uppsatsen. 

Vidare i detta avsnitt kommer vi gå in mer noggrant på hur vi gick tillväga och varför. Vi kommer 
även diskutera och motivera dessa val samt andra aspekter som berör vår valda metod. Till att börja 
med har vi, som tidigare nämnt, valt att använda oss av intervjuer som insamlingsmetod. 
Anledningen till detta är att vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur folk uppfattar och tolkar 
riskkommunikation. Därav är intervjuer en bra metod, eftersom att vi får en djupare förståelse för hur 
folk tänker och får ta del av mänskliga erfarenheter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34; Kvale & 
Brinkman 2014, ss. 142-143; Trost 2010, s. 27). Det går även att be intervjupersonerna utveckla svaren 
på ett sätt som inte går vid kvantitativa enkäter. Vid intervjuer går det också att få med till exempel 
kroppsspråk, språkbruk och känslor vilket kan höja det datamaterial som vi samlar in. En nackdel 
med intervjuer är att vi kan få en begränsad bild över populationen, eftersom vi till exempel inte kan 
intervjua alla personer i kommunen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53; Trost 2010, s. 25). 

4.1 Datainsamling 
I det här avsnittet kommer vi gå igenom och motivera våra val när det kommer till intervjuerna. Vi 
kommer börja med våra val gällande urval, både när det kommer till avgränsning och hur vi fick 
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kontakt med våra intervjupersoner, för att sedan gå in på hur och varför vi valde att intervjua på det 
sätt vi gjorde. Avslutningsvis kommer vi i detta avsnitt att beskriva de etiska överväganden som vi 
gjort och tagit hänsyn till.  

4.1.1 Urval 
I vårt urval började vi med att begränsa oss till en geografisk plats, en kommun. Vi ville även att 
deltagarna i studien skulle ha bott i kommunen en längre tid, minst sju år. Anledningen till detta är 
att de skulle ha erfarenhet av kommunens kommunikation. För att sedan begränsa oss ytterligare 
valde vi att deltagarna skulle vara över 30 år. Detta för att de personer som deltog i studien skulle ha 
levt några år hemifrån och därav varit tvungna att ta till sig riskinformation på egen hand. Vårt urval 
gjorde det enklare för oss att få till bra intervjuer som också gav oss rätt förutsättningar för att kunna 
få svar på vårt syfte. 

För att få information om kommunens befintliga arbete och tankar om risk och riskkommunikation, 
tog vi kontakt med kommunen. Vi ville göra intervjuer med en eller ett par personer som skulle 
kunna ge oss dessa svar. Därför ville vi att personen eller personerna skulle arbeta med någon form 
av riskkommunikation, inom risk och säkerhet, som kommunikatör eller liknande. Personen vi sedan 
kom att intervjua, som arbetar med kommunikation, kunde dock inte svara på alla frågor, framförallt 
de frågor som involverade risk. På grund av detta fick vi maila en person som arbetar med risk och 
säkerhet på kommunen och få svar på de frågorna. Då dessa informanter inte utgör den här studiens 
huvudsakliga fokus har vi valt att inte ta med lika mycket personlig information om dem som vi gjort 
med invånarna vi intervjuade. Frågorna vi ställde till informanterna på kommunen var frågor 
relaterade till deras yrken, således är detta inte deras privata uppfattning om riskkommunikation 
utan deras svar representerar kommunens uppfattning. 

För att hitta invånare i kommunen, har vi använt oss av bekvämlighetsurval samt snöbollsurval. 
Beslut om bekvämlighetsurvalet togs på grund av tidspress, då vi på kort tid skulle hitta personer 
som var villiga att ställa upp i studien. Därav valde vi att kontakta personer i våra kontaktnät för att 
se om de hade tips på personer som vi kunde intervjua (Bryman 2011, s. 194; Trost 2010, s. 140). 
Fördelen med den här typen av urval är att vi sparade tid på att slippa leta intervjupersoner utanför 
vårt kontaktnät, och på det sättet kunde vi lägga mer tid på övriga arbetet med uppsatsen. Det finns 
också nackdelar med den här typen av urval. Intervjupersonerna som valts ut kan vara svåra att 
generalisera och veta vilken population de tillhör, eftersom de är vi som valt ut dem ifrån vår närhet 
(Bryman 2011, s. 194; Trost 2010, s. 140).  

Vi använde oss sedan också av deltagarna i studien för att hitta ytterligare personer att intervjua, ett 
så kallat snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att en intervjuperson ger tips om andra personer som 
kan vara relevanta att intervjua och komplettera empirin med (Bryman 2011, s. 196; Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2015, s. 41; Trost 2010, s. 141). En nackdel med snöbollsurvalet är att det finns en 
risk att vi får personer som tillhör samma gemenskapskrets och därav också har gemensamma 
erfarenheter och synsätt. Av den anledningen valde vi att inte enbart använda oss av snöbollsurval, 
utan använde oss av flera bekantas tips. Detta just för att vi ville undvika att alla deltagande personer 
kunde ingå i samma umgänge och då också kunna ha samma erfarenheter och tankar (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2015, s. 41). 

För att få fram empirin till hur invånarna uppfattar och tolkar riskkommunikationen intervjuade vi 
sex stycken kommuninvånare som vi fått kontakt med genom vårt urval. Antalet personer baserar sig 
bland annat på den tidsram vi hade för uppsatsen, då antalet intervjupersoner kan skifta beroende på 
den tid som finns att tillgå (Kvale & Brinkmann 2014, s. 156; Trost 2010, s. 143). Nedan kommer två 
matriser där vi presenterar vårt resultat av urvalet. Vi kommer hädanefter benämna personerna som 
jobbar kommunen med Ik 1 - 2 eller informanter och invånarna som vi intervjuade med Ip 1 - 6 eller 
intervjupersoner.  
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Informanter kommun 
 

Kontakt Kön Arbete inom 

Ik1  Telefonintervju Kvinna Kommunikation  

Ik2  Mail Kvinna Risk och säkerhet 
 

Intervjupersoner invånare 
 

Kön Ålder Arbete Utbildning  Bostad 

Ip1 Man 62 Ledsagare Ekonomi Bostadsrätt 

Ip2 Man 32 Psykologstudent Diakoni och musik Hyreslägenhet 

Ip3 Kvinna 32 Controller i en 
närliggande kommun 

Redovisnings- 
ekonom  

Hyreslägenhet 

Ip4 Man 36 It-tekniker Maskinsbefäls- och 
fartygsbefälsexamen 

Hyreslägenhet 

Ip5 Man 35 Miljöinspektör i 
närliggande kommun 

Ekoingenjör Hyreslägenhet 

Ip6 Kvinna 33 Arbetsterapeut-student Undersköterska  Hyreslägenhet 
 

Av den information som vi tagit del av från intervjupersonerna och informanterna från kommunen, 
se matrisen ovan, så kan vi se att de i stort är en homogen grupp som har flera likheter. Alla har jobb 
eller studerar, alla har någon form av eftergymnasial utbildning och alla bor i lägenhet. Fem av de sex 
intervjupersonerna bor i hyreslägenhet medan en bor i bostadslägenhet. Dock är den personen cirka 
30 år äldre än övriga och kan då alltså ha andra förutsättningar för att ha råd med en 
bostadsrättslägenhet. Det likheter vi alltså kan se som gör intervjupersonerna till en homogen grupp 
är att alla tillhör den vita medelklassen. Detta gäller också de som arbetar med risk och säkerhet samt 
kommunikation på kommunen. Genom att vi har fått fram en homogen grupp tycker vi inte att det 
går att dra några generella slutsatser om att deras riskuppfattningar stämmer överens med 
populationen i stort. Detta genom att samhället allt som oftast är väldigt heterogent. När det kommer 
till generaliserbarhet och kvalitativa studier är det oftast svårt att överföra dessa till andra personer 
och områden då man inte har samma storlek på urvalet. I vår studie har vi valt att inte göra något 
generaliseringsanspråk då vi anser att det bör göras större undersökningar på fler personer och inom 
fler kommuner för att kunna göra detta (Svensson & Ahrne 2015, ss. 26 - 27).  

4.1.2 Intervju-utförande 
Efter vi genomfört vårt urval och fått kontakt med personer att intervjua bestämde vi när, var och på 
vilket sätt intervjuerna skulle hållas. Detta gjordes i samråd med intervjupersonerna. Anledningen till 
detta tillvägagångssätt var att vi ville att personerna som deltog i studien skulle känna sig trygga och 
kunna tala fritt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 43). Innan vi började intervjua kom vi överens 
om att vi båda skulle delta i intervjuerna, detta för vi ansåg att vi kompletterade varandra bra och att 
vi ökade det insamlade datamaterialet. Detta blev även fallet då ingen av intervjupersonerna ansåg 
att det spelade någon roll. Det finns alltid en risk att personen som blir intervjuad känner sig i 



11 

underläge när det är flera som intervjuar. Detta var inget som vi märkte av i våra intervjuer utan vi 
tyckte de flöt på bra, som ett vanligt samtal, vilket också gjorde att vi båda var med vid samtliga 
intervjuer (Trost 2010, s. 67).  

Den första intervjun gjordes via telefon med kommunen. Anledningen till att det blev en 
telefonintervju var på grund av önskan från personen som skulle intervjuas. För oss gjorde detta inget 
då vi kände att intervjun mestadels skulle ge ett underlag om hur kommunen arbetar med och tänker 
kring risk. I och med att vårt fokus framförallt ligger på de svar som invånarna gav oss ansåg vi att 
det inte spelade någon större roll om intervjun med kommunen skedde per telefon eller via ett fysiskt 
möte. Intervjun vi hade med kommunen tog cirka 30 minuter och intervjuerna som vi hade med 
invånare tog mellan 20 och 40 minuter. Intervjuerna med invånarna tog inte lika lång tid som vi hade 
tänkt från början. Detta kan ha sin förklaring i att vi ställde frågor om risk och riskkommunikation 
som kan ha varit ett nytt ämne för dem. Dock blev detta inte något problem då vi fick de svar vi 
behövde för att kunna genomföra analysen. En stor skillnad jämfört med intervjun med kommunen 
var att invånarnas intervjuer genomfördes vid fysiskt möte istället för via telefon. Detta för att 
eventuellt kunna dra nytta av intervjumetodens fördelar med kroppsspråk och känslor (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53; Trost 2010, s. 25). 

Både under intervjun med informanten på kommunen och intervjuerna med invånarna använde vi 
oss av frågebatterier, se bilaga 8.1 och 8.2. I frågebatteriet (bilaga 8.1) till kommunen hade vi 16 
stycken frågor som dels utgick från information från MSB om hur kommuner ska jobba med 
riskkommunikationen och från intresseområden som vi ansåg skulle kunna lyfta studien. 
Frågebatteriet (bilaga 8.2) för invånarna valde vi att sortera upp efter teman, vilka är; 
“Bakgrundsfrågor”, “Uppfattningar och erfarenheter kring risk och riskkommunikation”, 
“Uppfattningar och erfarenheter kring kommunens riskkommunikation”, “Tankar kring förbättringar 
i kommunens riskkommunikation” samt “Avslutning”. Anledningen till att vi använde oss av teman 
var att vi ville skapa en tydlig struktur bland frågorna. Frågebatterierna och de teman vi valde 
formande vi utefter vårt syfte och den tidigare forskningen som vi använt oss av (Bryman 2011, s. 
419).  

Trots att vi använde oss av frågebatterier anser vi att standardiseringen i intervjuerna inte var hög. 
Dels för att vi genomförde intervjuerna på olika platser, dels för att vi anpassade språket och 
ordningsföljden på frågorna. Detta gjorde vi för att intervjun mer skulle kännas som ett samtal och 
därigenom få personen att känna trygghet. Av samma anledning fick även intervjupersonerna olika 
följdfrågor beroende på vad de svarade på frågan. Ännu en faktor som ledde till den låga 
standardiseringen var att vi utvärderade frågebatterierna och utvecklade dessa under tidsramen då vi 
genomförde intervjuerna (Trost 2010, ss. 39, 55, 72). Det frågebatteri som ligger i bilaga 8.2, är det 
frågebatteri vi utgått ifrån, men med tiden försvann fråga 10 och 13 eftersom intervjupersonerna 
antingen svarade på dem under någon tidigare fråga eller så användes de som följdfrågor. I 
litteraturen står det att man ska ha ett frågeformulär som passar intervjuare (Bryman 2011, s. 419; 
Trost 2010, s. 71), vilket också blev fallet för oss efter ett par intervjuer då vi skrev egna frågebatterier.  

Efter varje intervju valde vi att göra en back-up på ljudfilen, som vi sparade ner på båda våra privata 
datorer samt ett USB-minne för att säkerställa tillgången till datamaterialet. Vi valde att inte använda 
oss utav Google drive, iCloud eller dylikt för att vi inte kunde säkerställa var materialet då sparades 
och inte heller vilka som då har tillgång till det. Allt för att inte riskera att varken informanternas eller 
intervjupersonernas personuppgifter skulle spridas vidare.  

4.1.3 Etiska överväganden 
Vi kommer nu belysa de etiska och moraliska frågor som vi behövde förhålla oss till när vi 
genomförde våra intervjuer. Till en början informerade vi informanterna och intervjupersonerna om 
vad vår undersökning har för syfte och att deltagandet var frivilligt, så de kunde avgöra själva om de 
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vill vara med och även att de kunde avbryta intervjun och hoppa av när som helst. Vi informerade 
dem även om att deras personuppgifter kommer vara konfidentiella, att de förvaras på ett säkert sätt 
och att uppgifterna endast kommer användas i vår studie och inte i något annat sammanhang 
(Bryman 2011, ss. 131-132). Inför varje intervju framförde vi detta till informanterna och 
intervjupersonerna, de fick även skriva på en blankett (bilaga 8.3) som handlar om informerat 
samtycke och hantering av deras personuppgifter. Vi valde även att muntligt informera om att vi som 
intervjuare har tystnadsplikt, och att inget som vi skriver om i uppsatsen kommer kunna spåras 
tillbaka till personen i fråga (Trost 2010, s. 61). Då vi ville spela in intervjuerna fick intervjupersonen 
även ge sitt samtycke till detta innan intervjun startade.  

I blanketten om informerat samtycke och hanteringen av intervjupersonernas uppgifter (bilaga 8.3) 
framkommer det vad studiens syfte är, hur studien går till, att det är frivilligt, hur materialet kommer 
användas, vem som kommer ta del av rapporten och hur vi behandlar deras personuppgifter. Både 
våra och vår handledares kontaktuppgifter står även med om de skulle ha några frågor. All 
information om intervjupersonerna, bland annat ljudinspelning, anteckningar och transkribering har 
vi endast förvarat på våra egna datorer och USB-minnen. Efter att uppsatsen är genomförd och 
publicerad kommer allt material från informanter och intervjupersoner förstöras.  

När det kommer till etiska överväganden i själva intervjun har vi utgått från delar av vad Kvale och 
Brinkmann (2014) skriver i boken “Den kvalitativa forskningsintervjun”. De tar bland annat upp hur 
man, i intervjusituationen, ska överväga personliga konsekvenser som kan uppstå för 
intervjupersonen, till exempel stress under intervjun och förändringar i självuppfattningen (Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 99). För att motverka att detta skulle kunna ske har vi, som vi nämner i avsnittet 
ovan, i samråd med informanterna och intervjupersonerna bestämt plats och på vilket sätt intervjun 
skulle hållas. Detta för att de skulle känna sig trygga och kunna tala fritt (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne 2015, s. 43).  

4.2 Transkribering och analysmetod  
I bearbetningen av vårt material måste vi börja med att se skillnad mellan data och empiriskt 
material. I vår uppsats är våra inspelade intervjuer själva datamaterialet och det empiriska materialet 
utgör texten som vi fick ut av transkriberingen (Svensson & Ahrne 2015, s. 23).  

Transkriberingen skedde löpande vartefter vi genomförde intervjuerna. Varför vi gick tillväga på 
detta sätt var att transkriberingen bör göras tätt inpå intervjun då intrycken från intervjun ska vara så 
färska som möjligt, men även för att vi ska ha en chans att ändra i frågebatteriet inför kommande 
intervju (Öberg 2015, s. 63). Transkribering innebär att vi skriver ut intervjuerna i textform, till 
exempel att vi laddar upp ljudfilen i ett datorprogram och skriver i densamma eller att vi använder 
oss av en inspelningsmaskin och spelar upp materialet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 51).  

Vi valde att transkribera våra intervjuer själva då det både kostar att låta någon annan göra arbetet åt 
oss, men också att om en annan person gör transkriberingen kan det komma att bli missförstånd i 
förståelsen av intervjun och sammanhanget. Transkriberingen genomförde vi på våra egna datorer 
genom att skriva i Microsoft Word eller dylikt och spela upp ljudfilen i VLC media player. En annan 
fördel med att transkribera själv är att vi redan vid transkriberingen kunde påbörja analysen genom 
att börja se mönster innan själva analysarbetet påbörjades (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 51). 
Efter att vi gjort alla transkriberingar av de inspelade intervjuerna startade arbetet med bearbetningen 
av vårt empiriska material. Vi började med att läsa igenom intervjuerna var för sig och föra 
anteckningar på det vi tyckte var av intresse. Vi valde sedan att koda intervjuerna för att göra det 
enklare att se mönster och på det sättet kunna se likheter och olikheter mellan svaren (Rennstam & 
Wästerfors 2015, s. 224).  
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När vi analyserade vårt empiriska material utgick vi från tre grundläggande arbetssätt för att göra 
vårt empiriska material hanterbart. De tre arbetssätten är att sortera, reducera och argumentera. 
Sortera innebär att skapa en slags ordning så materialet är överskådligt och enklare går att analysera. 
Reducera innebär att förenkla och sålla i materialet så vi kan få fram det väsentliga och det vi vill 
uppmärksamma. Det sista och tredje arbetssättet argumentera innebär att, som det låter, argumentera 
för sin tes med hjälp av vår empiri för att kunna få fram en självständig studie (Rennstam & 
Wästerfors 2015, s. 220). Vi delade, som tidigare skrivet, in intervjufrågorna i teman och på det sättet 
kunna bearbeta och analysera vårt material enklare. 

Ytterligare en analysmetod som vi använde oss av var kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 
innehållsanalys innebär att vi tittar efter och klassificerar bakomliggande teman eller kategorier i 
datamaterialet (Schreier 2012, s. 1; Bryman 2011, s. 505). Målet med kvalitativ innehållsanalys är att på 
ett systematiskt sätt beskriva och förklara betydelsen av det som datamaterialet innehåller (Schreier 
2012, s. 3). Eftersom det är sökandet efter teman som är ett av tillvägagångssätten inom 
innehållsanalys använde vi oss av tematisk analys för att analysera vårt datamaterial (Bryman 2011, s. 
528). Tematisk analys är en av de vanligare analysmetoderna inom kvalitativ metod, och innebär att 
man söker efter teman i de texter som ska analyseras. Det kan vara att söka och komma fram till olika 
centrala teman och subteman. De teman som man finner består då av saker som är återkommande i 
de texter som analyserats. För att komma fram till dessa teman är det noggrann läsning av, i vårt fall, 
transkriberingarna av intervjuerna som krävs (Bryman 2011, s. 528). De centrala teman vi kommer att 
använda oss av i analysen är “Riskuppfattning” och “Riskkommunikation”. I temat 
“Riskkommunikation” kunde vi även uppfatta två subteman; “Kommun och invånare” samt “Tillit 
och osäkerhet”. 

4.3 Trovärdighet och pålitlighet 
Validitet är viktigt när en samhällsvetenskaplig undersökning ska bedömas. Validitet innebär att se 
om de slutsatser som genererats av undersökningen hänger ihop eller inte (Bryman 2011, s. 50). Det 
betyder alltså att man mätt det som undersökningen är avsedd att mäta (Kvale & Brinkmann 2014, s. 
296; Trost 2010, s. 133). Detta är något som oftast kan associeras med kvantitativ forskning, varvid vi 
har använt oss av begreppet trovärdighet istället. Detta för att den kvalitativa samhällsvetenskapen 
måste skapa trovärdighet på andra sätt än vad man gör i den kvantitativa forskningen (Svensson & 
Ahrne 2015, s. 25; Trost 2010, s. 133). 

Något vi använde oss av för att öka vår studies trovärdighet var triangulering. Triangulering innebär 
att vi använder oss av flera metoder, typer av data, teoretiska perspektiv eller forskare. Även om 
namnet antyder på att vi använder oss utav till exempel tre stycken olika forskare är detta inte ett 
måste utan det kan vara flera eller färre som analyserar transkriberingarna. Anledningen till att 
använda triangulering är för att säkerställa att forskaren har kommit fram till ett korrekt och objektivt 
resultat (Svensson & Ahrne 2015, ss. 25-26; Bryman 2011, s. 354). För vår del innebar trianguleringen 
att vi använde oss av flera teoretiska perspektiv när vi analysera datamaterialet. Vi valde även att 
först läsa och analysera transkriberingar var för sig, detta för vi inte skulle påverkas av varandras 
kommentarer och analyser, för att sedan analysera och skriva tillsammans. Ytterligare något som vi 
jobbade med för att höja trovärdigheten är transparensen i vår uppsats. I en bra uppsats ska man 
enkelt kunna läsa och förstå de val som gjorts under studiens gång och därigenom också kunna 
diskutera och kritisera dem (Svensson & Ahrne 2015, s. 25). Detta har vi arbetat med så gott vi kunnat 
genom hela uppsatsen genom att beskriva och motivera de val vi gjort. 

När det kommer till pålitlighet kan man jämföra det med reliabilitet som används inom kvantitativ 
forskning. Med pålitlighet i den kvalitativa forskningen ser man dock mer till att säkerställa att det 
har skapats en fullständig och tillgänglig redogörelse av de faser som forskningsprocessen består av 
(Bryman 2011, s. 355). Den studie vi har genomfört och presenterar i den här uppsatsen tycker vi lever 
upp till kriterierna för pålitlighet. Vi redogör alla de faser som ingår i forskningsprocessen, syfte och 
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frågeställningar, bakgrund till området, metod för genomförande av studien, resultatet av studien 
och en analys och diskussion av resultatet.  

5. Resultat och analys 
Vi kommer i detta avsnitt presentera resultatet och analysen av de transkriberade intervjuerna. Med 
hjälp av den tidigare forskningen och de teorier som vi beskrivit ovan ska vi försöka förklara varför 
det ser ut som det gör. Vi kommer, som tidigare nämnt, utgå från två centrala teman; 
“Riskuppfattning” och “Riskkommunikation”. I temat “Riskuppfattning” kommer vi att gå in på 
intervjupersonernas syn på risk och hur de uppfattar risker. Tema två, “Riskkommunikation”, har vi 
som sagt delat upp i två subteman; “Kommun och invånare” samt “Tillit och osäkerhet”. Dessa 
belyser hur intervjupersonerna uppfattar och tolkar den riskkommunikation som kommer från 
kommunen och hur de ska arbeta och varför. Vi kommer också gå in på intervjupersonernas svar på 
frågor som rör tillit och osäkerhet i förhållande till kommunens arbete. 

5.1 Riskuppfattning 
I det här temat kommer vi belysa och analysera intervjupersonernas riskuppfattning. Riskuppfattning 
har en stor del i hur riskkommunikation ska se ut och för att få en effektiv och bra 
riskkommunikation krävs det att man förstår kopplingen mellan riskobjekt, objekt i riskzonen och 
riskförhållandet (Boholm & Corvellec 2011, ss. 186-187). Riskobjektet kan alltså variera från person till 
person och därför är relationen mellan vad som är en risk (riskobjekt) och vem som är utsatt för en 
risk (objekt i riskzonen) väsentlig och viktig att förstå när det kommer till riskkommunikation 
(Boholm & Corvellec 2011, s. 180). Alltså menar vi att det är avgörande att förstå vikten av 
riskuppfattning när risker ska kommuniceras, då kontexten kan vara en avgörande faktor i vad en 
individ uppfattar som riskobjekt och objekt i riskzonen. Vi har utgått ifrån de frågor som handlar om 
intervjupersonernas uppfattningar och erfarenheter kring begreppet risk. Vi kommer först presentera 
resultatet för att sedan göra en analys. Detta för att resultatet av frågorna nedan bäst kan analyseras 
gemensamt, då vi anser att det är samma teorier och tidigare forskning som ligger till grund för vår 
analys av intervjupersonernas olika svar.  

Till att börja med kommer vi presentera och analysera våra intervjupersoners syn på begreppet risk 
och riskuppfattning. Nedan kommer två citat som beskriver deras syn på vad en risk är. 

“Det kan vara en fara, att det händer någonting. Och i min, asså, jag har ju dömt 
fotboll i många år, där ser jag aldrig risken. Risk är något som sker i samhället mer, 
att det händer något oföutsett, någon vattenskada.” – Ip1 

“Typ ett negativt utfall på en händelse, eller inte optimalt. Men ska jag hårdra det så 
är väl en risk när någon riskerar att skada sig, fara illa.”  – Ip4 

Detta är som sagt bara två citat men i stort är alla intervjupersoners riskuppfattningar ganska lika, 
och alla tar upp att en risk är något dåligt eller att en risk kommer med ett negativt utfall. De flesta är 
också överens om att risker kan vara något oväntat som sker. Detta överensstämmer ganska bra med 
vad Mythen (2014, ss. 12-14) definierar som en risk. Han menar att risk bland annat är en situation 
som innebär exponering för fara, osäkerhet eller framtida händelse.  

När det kommer till intervjupersonernas uppfattning om risker i kommunen är de också där väldigt 
överens. Majoriteten ser vattnet som den största risken. Några nämner risken med att dricksvattnet 
har blivit begränsat, andra nämner natur och samhällsfrågor. Detta är några citat som visar på deras 
riskuppfattning om risker i kommunen: 
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“Ja men vi har ju vattnet, det är ju lätt att slå ut ett samhälle. Ännu finns ju inge 
vattenkraft här, men det är ju så, slår man bort en sådan så far ju allting. ” – Ip1 

“Det blir också alla områden, kommunen jobbar ju också inom flera områden liksom, 
de jobbar med missbruksfrågor, de jobbar med samhällsplanerare frågor, de jobbar 
med. Så vattenfrågan har ju varit uppe såklart.” – Ip5 

Det som vi ytterligare kunde se genomgående i alla svar är att det är samhällsrisker som tas upp. Vi 
får en känsla av att det är risker som kan drabba flera människor och inte bara dem själva som är i 
fokus. Varför intervjupersonerna svarar enligt detta kan relateras till att de bildat familj och bosatt sig. 
Det livet kräver mer ansvarstagande för sin egen säkerhet, men också att vara vaksam och skydda 
sina familjemedlemmar (Tulloch & Lupton 2003, s. 20). Intervjupersonerna var alla över 30 år och 
flera hade familj, vilket kan bidra till att de kanske uppfattar och tänker mer på risker som kan drabba 
familjen eller närstående.  

När vi sedan analyserar vad de tror ligger bakom deras syn på risk har de även här relativt liknande 
syn. Det är bland annat uppväxt, erfarenheter och tidigare händelser som de tror ligger till grund för 
den riskuppfattning de har. De nämner även att påverkan från till exempel vänner och anhöriga har 
inflytande över deras riskuppfattning.  

“Uppväxt, utbildning och erfarenheter, ja allihop, jag tänker att det är en ganska 
sammanslagen bild. Liksom hur man ser på verkligheten i stort och då också på, ja 
men dels på ens uppväxtmiljö, då har man ju varit med om att man har tagit risker.” 
– Ip2 

“Vad som gör att jag ser på risker på det sättet är livserfarenheter antar jag, alla har 
ju sina egna bedömningar som man applicerar på situationer.” – Ip4 

Allt detta sammantaget tycker vi kan kopplas till det vi tidigare i uppsatsen skrivit om Tulloch och 
Lupton (2003), samt Wardman (2014). Tulloch och Lupton (2003, s. 6) menar att en individs 
riskuppfattning baseras på individens riskbiografi, alltså vad individen tidigare i livet varit med om. 
Det spelar även roll hur utfallet blivit i de risker individen tagit. Något som både Tulloch och Lupton 
(2003, s. 6) och Wardman (2014, ss. 1255-1256) tar upp är att det är viktigt att se till de sociokulturella 
aspekterna hos en individ. I avsnittet om bakgrund och tidigare forskning har vi en rapport skriven 
av Asp och Sjölund (2014, s. 1) som även den belyser social inkludering, inkomstnivå och personliga 
rutiner som en viktig del i en individs riskuppfattning. Alltså är det av stor vikt att förstå vilken 
kontext som en individ är uppvuxen i och även befinner sig i.  

Varför intervjupersonerna uppfattar en risk som något negativt eller dåligt kan alltså ha sin förklaring 
i hur deras uppväxt varit, eller hur deras erfarenheter kring risker ser ut. Har en individ erfarenheter 
där hen har upplevt flera risker och alltid fått ett negativt utfall är det möjligt att det har stor 
betydelse i individens riskuppfattning, oavsett risk. Som vi skriver ovan kan också social inkludering 
och inkomstnivå ha en betydande del i en individs riskuppfattning. Detta tycker vi oss se i att alla har 
ungefär samma syn på risk. Det kan ha sin förklaring i att våra intervjupersoner tillhör ungefär 
samma del av populationen. Alla har någon form av utbildning, alla har haft jobb eller jobbar och alla 
bor i lägenhet. Vi tycker oss alltså se att de liknande inkomstnivå och att alla känner sig inkluderade i 
samhället, vilket kan ligga bakom varför de har liknande riskuppfattningar (Tulloch & Lupton 2003, 
ss. 6, 48-49; Wardman 2014, ss. 1255-1256). 

Även de sociokulturella aspekterna, vilka personer som finns i en individs närhet, har alltså en 
påverkan på individens riskuppfattning (Asp & Sjölund 2014, s. 1; Tulloch & Lupton 2003, s. 6; 
Wardman 2014, ss. 1255-1256). Det tycker vi oss också kunna se i de svar vi fått av 
intervjupersonerna. Till exempel tar Ip3 upp en händelse där hon diskuterar aktier med sina vänner. 
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Ip3 tyckte de lät bra att köpa aktier och fick även tips om en aktie. I ett senare skede tittade personen 
på en dokumentär där företaget tas upp. Ip3 fick då nya tankar om att hon inte borde köpa aktien då 
företaget arbetade med något som journalisterna visade upp som dåligt. Hon fick då också 
uppfattningen om att det var dåligt. 

Här tycker vi det är tydligt vilken påverkan människor kan ha på varandra, såväl vänner men också 
de som kan ses som experter, i detta fall journalisterna. Tulloch och Lupton (2003, ss. 9, 18) skriver om 
hur individers riskuppfattning kan bero på hur mycket man litar på experter. Står en person inför en 
ny risk kan hen tvingas lita på experterna inom det området. I händelsen som vi skriver om ovan kan 
vi se att när intervjupersonen stod inför en ny risk, att köpa aktier, hade experterna större inverkan än 
vännerna. Experterna hade en större inverkan i Ip3s riskuppfattning och hon ändrade sig angående 
aktieköp. Detta tycker vi visar på vilken stor påverkan experter kan ha på människor (lekmän) och att 
det är viktigt att experter är medvetna om detta. 

Sammanfattningsvis har vi fått fram ett resultat där riskuppfattningen hos intervjupersonerna var 
väldigt lika. Flera av dem hade synsättet att en risk var något negativt, eller kunde ha ett negativt 
utfall. De såg även en risk som en fara, och som också skulle kunna ske oväntat. På frågan om vilka 
risker de kunde uppfatta i kommunen svarade majoriteten av intervjupersonerna att de såg risker 
kopplade till vattnet, både för risker med grundvattennivåerna och risker för bakterier i vattnet. När 
vi frågade varför de tänker på risker som de gör var alla intervjupersonerna inne på liknande spår. 
Det trodde mycket på att uppväxten och erfarenheter hade en grund i deras riskuppfattning. För att 
tydliggöra har vi en uppfattning om att alla intervjupersoner kommer ifrån och befinner sig i ungefär 
samma kontext, därav tror vi även det är detta som ligger bakom deras riskuppfattning. Eftersom 
vårt syfte innehåller hur invånarna uppfattar och tolkar kommunikation kring risker tycker vi detta 
tema var en viktig del i studien. Detta då vi kände att vi behövde en grund för hur intervjupersonerna 
faktiskt uppfattar risker innan vi kunde fortsätta undersöka kommunens kommunikation kring 
risker.  

Varför vi fick en sådan lik och samlad bild av deras riskuppfattning, tror vi har mycket att göra med 
det som vi nämner ovan, deras kontext. Vårt urval visar vi på att intervjupersonerna är en homogen 
grupp då de har flera saker gemensamt, till exempel utbildning, ålder och boende. Detta kan som sagt 
bidra till deras likheter i riskuppfattning. Sedan kan även riskerna de nämner kring vattnet ha att 
göra med att de har erfarenhet av vattenrisker. Alla intervjupersoner bodde i kommunen och fick 
uppleva när den drabbades av bakterier i dricksvattnet. Detta tror vi kan vara en avgörande faktor i 
att de nämner just riskerna med vatten när vi ställde frågan om vilka risker de ser i kommunen. Hade 
de istället haft en samlad bild av en annan risk kunde vi säkert ha fått fram att de hade erfarenhet 
kring just den risken. Tulloch och Lupton (2003, s. 6) menar att en individs riskbiografi, det vill säga 
vad individen har upplevt tidigare i livet, ligger bakom en individs riskuppfattning. Detta är något vi 
också belyser tidigare. 

5.2 Riskkommunikation 
I det här temat har vi valt att använda oss av två underrubriker, “kommun och invånare” och “tillit 
och osäkerhet”. I “kommun och invånare” kommer vi gå in på hur intervjupersonerna uppfattar och 
tolkar den riskkommunikation som kommer från kommunen och hur kommunen arbetar. I “tillit och 
osäkerhet” belyser vi intervjupersonernas svar på frågor som rör just tillit och osäkerhet i förhållande 
till kommunens arbete. 

5.2.1 Kommun och invånare 
När vi ställde frågan “Hur uppfattar du riskkommunikationen från kommunen?” är det några som 
ser väldigt fundersamma ut och ställer sig frågande till vilken kommunikation. Ip2 nämner att han 
varit inne på hemsidan och kollat information om vinterparken och isar för att se om det är okej att gå 
ut på dem.  
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“... man kommunicera det här med vinterparken, där var jag inne och kollade på vad 
de sa om tjocklek på isen och så, där hade de skrivit, att man inte fick gå på isen…” 
 – Ip2 

Genom intervjuerna märkte vi att många av våra intervjupersoner uppfattat väldigt lite, eller ingen 
riskkommunikation alls från kommunen. Sett till det kommunen sagt skulle det kunna stämma 
ganska bra, då de inte arbetar aktivt med riskkommuniktion utan mer fokuserar på 
kriskommuniktion.  

“Vårt fokus ligger inte på riskkommunikation, utan kriskommunikation, vi har 
riskkommunikation, förebyggande kommunikation, då är det på väggen (hemsidan), 
då är det fakta som ligger i ett stort sjok.” – Ik1 

När det kommer till vilka kanaler som intervjupersonerna har använt sig av för att ta del av 
riskkommunikation är det väldigt olika då flera inte uppfattat någon riskkommunikation alls, som vi 
nämner ovan. Dock så är det ett antal av intervjupersonerna som menar att de använt sig av bland 
annat facebook, tv, kommunens hemsida och kontakter. 

“Det är ju faktiskt facebook, folk delar, nu får du inte elda i Jönköpings kommun och 
nu får du inte elda i Norrbottens kommun och sådär.” – Ip4 

“Det kan vara tv-nyheter, det kan vara internet, det kan vara saker som man får 
hemskickat i brevlådan men det vet jag i och för sig inte om jag har sett, men jag kan 
se om det är någon lapp uppsatt sådär.” – Ip5 

Enligt Ik1 använder sig kommunen, nästan enbart, av sin officiella hemsida när det kommer till 
riskkommunikation. Det finns ett undantag; under den årliga krisberedskapsveckan ökar kommunen 
sin riskkommunikation, både i antal utskick och kommunikationskanaler.  

“... den här kampanjen, då kan det vara nyheter varje dag i en vecka men då 
kampanjar man lite, då är det inte heller bara på webben då kan det vara Facebook, 
det kan vara annonsering, det kan vara radioreklam eller något annat som förstärker 
det här.” – Ik1 

Att kommunen nästan enbart använder den officiella hemsidan är något som Ik2, som jobbar på 
säkerhetsavdelningen i kommunen, vill ändra på när det kommer till riskkommunikation. Som vi 
förstår det fungerar det väldigt bra vid kriskommunikation, men fallerar vid riskkommunikation. På 
frågan “Hur tycker ni att riskkommunikation ska förmedlas på bästa sätt?” svarade Ik2: 

“Jag tycker det är viktigt att försöka förmedla ut på så många sätt som möjligt så att 
de olika målgrupperna verkligen nås av budskapet… ...Det gäller att inte begränsa 
sig.” – Ik2 

Även våra intervjupersoner är inne på att målgrupper är något som kommunen bör ha med i åtanke. 
Nedan kommer ett citat från en person men flera var inne på samma sak. 

“Jag tror att man måste satsa lite mer på åldersgrupper. I hur de får in information på 
ett bra sätt. För hur som haver, farmor får veta på ett sätt, och lär hon sig på ett sätt, 
mamma får veta ett sätt och jag får veta på ett sätt, barn får veta på ett sätt, och då 
kanske vi har fått jättemycket kunskap tillsammans, det är svårt att få in all kunskap 
själv också” – Ip3 

Detta tyder på att målgrupper är viktiga ur flera aspekter, till exempel genom vilka kanaler, språk och 
bilder som används. Detta är Asp och Sjölund (2014, ss. 98-99) inne på. Boholm och Corvellecs (2011, 
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ss. 186-187) är också inne på samma spår i sin relationsteori. Det gäller här att kommunen förstår vad 
som är en risk för varje målgrupp. Boholm och Corvellecs (2011) teori handlar om hur ett riskobjekt, 
något farligt, hotar objektet i riskzonen, till exempel en människa. De menar att en bra och effektiv 
riskkommunikation kräver att man förstår denna koppling mellan riskobjekt och objekt i riskzonen. 
Kärnpunkten inom riskkommunikation blir alltså att en part förstår hur en annan uppfattar ett 
riskobjekt, ett objekt i riskzonen och förhållandet mellan dessa två (Boholm & Corvellec 2011, ss. 186-
187).  

Vi skulle kunna ta exemplet att se halka som en risk. Det kanske inte är en risk som behöver 
kommuniceras till ungdomar, men däremot till äldre pensionärer som anser att det är en risk för dem. 
Alltså tänker vi att riskobjektet uppfattas olika beroende på individ och även att kommunen 
uppfattar ett riskobjekt på ett annat sätt. Kommunen kanske inte ser vissa saker som riskobjekt trots 
att invånare gör det, därav vikten av att förstå hur andra uppfattar ett riskobjekt, objekt i riskzonen 
och förhållandet mellan dessa.  

Något som kommunen och invånarna har en någorlunda konsensus i är att den viktigaste 
riskinformationen handlar om lokala risker. På kommunens hemsida kan personer hitta information 
om både lokala och nationella risker. Som vi förstått det genom våra informanter på kommunen, 
ligger dock fokus på att kommunicera kring de lokala riskerna. Att det finns en konsensus här 
grundar sig i att flera av våra intervjupersoner nämner att de helst ser att kommunen informerar 
kring lokala risker. 

“... både och faktiskt, för jag menar området, det vill jag absolut ha, för det är där jag 
befinner mig och det är där jag har barn och så men jag tänker på länet, det hade 
varit jättebra att få veta…” – Ip3 

Den information som kommunen går ut med när det kommer till risk är information som de får 
genom att genomföra omvärldsbevakningar, egna riskanalyser samt information från myndigheter 
och deras lägesbilder. Detta innebär också att informationen blir levande och förändras beroende på 
vad som händer. Exempel på detta kan vara om det blir storm eller om det blir blixthalka. Något som 
kommunen gör och som även MSB (2017d) rekommenderar dem att göra, är att länka till andra 
hemsidor. Där kan intresserade personer gå in och fortsätta läsa. Detta sker både vid specifik 
information, som stormar och bränder men även på informationssidor om både lokala och nationella 
risker. 

På vilket sätt ska då kommunen kommunicera ut? Målgrupper är viktiga, det har båda informanterna 
på kommunen, intervjupersoner och Asp och Sjölund (2014, ss. 98-99) sagt. Det innebär att det blir 
viktigt att se till individens uppväxt och erfarenheter och försöka generalisera för att veta vilket sätt 
som fungerar bäst. Man måste kanske, som Wardman (2014, ss. 1255-1256) är inne på, fokusera på de 
sociokulturella aspekterna för att därefter generalisera och arbeta fram ett effektivt sätt att 
kommunicera. En målgrupp som våra intervjupersoner nämner mer om är åldersgrupper. De menar 
att det finns en skillnad mellan äldre, medelålders och unga, genom att de inte använder samma 
kanaler för att ta till sig information. Det kan krävas olika kanaler för att nå alla på bästa sätt. En 
intressant tanke som en intervjuperson hade var: 

“En egen hemsida, dit de styr informationsflödet, för då kan man dela den på 
Facebook. Typ som en undersida alltså, till exempel 
kommunenswebbadress.se/viktiginformation, så kan man dela den sidan varje vecka 
för att få spridning på den och de risker som finns den veckan. “ – Ip4 

Något som flera såg som viktigt var att ha informationen lättillgänglig och uppdatera invånarna 
oftare med riskinformation. En intervjuperson uttryckte sig så här: 
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“Nu kommer det väl ut på kommunens hemsida, men det är ju inte så att man går in 
där med jämna mellanrum direkt. Så att kunna nå dem som inte är där 
överhuvudtaget. De kanske kan komma med någonting en gång i månaden typ. Som 
en uppdatering. Det här är på gång, eller så här jobbar vi, eller så här tänker vi.” 
 – Ip6 

Av den information vi har fått från våra intervjupersoner framkommer det att kontakter är den 
“kanal” de flesta får mycket information genom. Med andra ord sprids informationen från mun till 
mun. Detta borde enligt Tulloch och Lupton (2003, s. 6) innebära att riskkommunikationen är något 
färgad av personen som delger den, vilket kan göra att den inte alltid anländer som avsändaren 
menar att den ska. I det här fallet skulle det kunna vara kommunen som är avsändare. Som en 
intervjuperson säger.  

“... genom vänner och sådant, man får sms, det är någon som hört någonting och 
skickar till de som de känner att, tänk på det här jag har läst det här.” – Ip5 

Med andra ord kan kommunen behöva vara extra tydlig och saklig så riskkommunikation blir 
trovärdig, så att informationen som sprids från mun till mun inte blir lika färgad av den person som 
delger den.  

Genom att många intervjupersoner inte hade märkt av någon riskkommunikation var det svårt för 
dem att märka av någon förändring i förberedelser och åtgärder. Men de flesta var inne på, 
framförallt de som märkt av riskkommunikation tidigare, att om kommunen skulle gå ut med att de 
börjar bli vattenbrist skulle de bunkra upp med vatten hemma. En annan tanke som kom upp var att 
när riskkommunikation utövas leder det till att personen börjar tänka efter mer, vad de har för 
möjligheter om olika händelser skulle inträffa. Sedan fanns det personer som menar på att de inte alls 
skulle förändras genom kommunens riskkommunikation utan det som gör att de förändrar sig 
kommer genom andra kanaler än kommunens. 

“Oftast får jag information från en annan kanal om jag behöver göra några åtgärder 
eller förbereda sig. Annars har jag en vattendunk hemma som jag fyller på. För mig 
personligen så skulle nog inte mycket förändras utom kanske förtroendeaspekten.” – 
Ip4 

Ip2 är inne på ungefär samma spår; det är inte enbart kommunens kommunikation som förändrar 
hans sätt att vidta åtgärder och förberedelser, utan mycket har med en persons bakgrund och egna 
erfarenheter att göra.  

“Som jag tidigare sa, att man gör en bedömning av vad andra gör, det var massa 
människor som var ute där, även det så står det ju på hemsidan att de inte 
rekommenderar och, det är ju vissa ställen på sjön som inte är bra, det vet man när 
man kör långfärdsskridskor också att vissa ställen på en sjö, kan ju vara att det är ett 
utlopp till exempel, är det en större risk där. i det tänker jag att jag oftare går på 
kunskap och vad jag själv gör för bedömning.” – Ip2 

Något vi märkt som är genomgående hos nästan alla intervjupersoner är att de antingen uppfattat lite 
kommunikation från kommunen eller ingen alls. Det har troligen lett till att nästan alla säger att de 
vill ha mer riskkommunikation, även om det skiljer sig till vilken grad och inom vilka risker. 

“Mer riskkommunikation tycker jag, absolut. Jag tycker det är jätteviktigt. Och som 
sagt är vi i ett samhälle där det brinner mycket, vi har torka, det är svårt.” – Ip3 
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“... beror på vilka risker som finns, jag tycker det måste följa, alltså uppstår det risker 
så vill man ha informationen, så att, uppstår det inga större risker så känner jag inget 
större behov av.” – Ip5 

“Jag skulle vilja har mer riskkommunikation från kommunen, det skulle inte skada” 
– Ip6 

Alla våra intervjupersoner tycker sig se att det finns brister i riskkommunikationen, både i form av 
utebliven riskkommunikation och att den inte är helt tydlig eller lättillgänglig på kommunens 
hemsida. Dessa brister vill de ska minska för att de anser att riskkommunikation är minst lika viktigt, 
om inte viktigare för en del, än kriskommunikation.  

“Man vill ju vara förberedd. Ja det är viktigt att få riskinformation, då är man ju 
förberedd. Då kan man ju hantera krisen. Det kanske inte blir en kris lika mycket 
heller. ” – Ip6 

Genomför en kommun ett bra riskkommunikationsarbete slipper de förhoppningsvis arbeta med 
kriskommunikation. Alternativt kan de spara både tid och arbete, vilket också MSB (2017b) är inne 
på. Detta beror troligen på att genom riskkommunikation från experterna, i vårt fall kommunen, så 
börjar invånarna tänka efter vad de kan göra och hur de ska göra det. De Vocht et al. (2016, s. 316) är 
också inne på samma spår, att riskkommunikation kan förändra människors beteenden. Även i våra 
intervjuer har vi märkt samma sak.  

“Mycket mental förberedelse tror jag ändå, om det ändå kommer en praktisk 
konsekvens som att nu måste ni koka vattnet t.ex. då är man någonstans redan där 
mentalt” – Ip5 

Sammanfattningsvis så kan vi se att majoriteten av intervjupersonerna ser på riskkommunikation på 
ett väldigt liknande sätt. De uppfattar och tolkar även riskkommunikation från kommunen väldigt 
likt varandra. Deras uppfattningar om riskkommunikation som vi tar upp i det här avsnittet kan då 
alltså förklaras genom att de är en homogen grupp, vilket vi nämner tidigare i uppsatsen. Något som 
vi också nämner tidigare i uppsatsen är att de som arbetar med riskkommunikation på kommunen 
tycks tillhöra ungefär samma grupp som intervjupersonerna, den vita utbildade medelklassen. Trots 
de likheter som sändare (kommunen) och mottagare (invånare) tycks ha så når ändå inte 
riskkommunikationen fram.  

Anna Olofsson (2008, s. 8) menar att kriskommunikation ofta är utformad och anpassad till 
majoriteten av en befolknings erfarenheter, föreställningar och uppfattningar. Detta kan bidra till att 
vissa grupper eller människor har svårt att både nås men också förstå informationen. I och med detta 
är det märkligt att riskkommunikationen inte tycks fungera mellan kommunen och de invånare som 
vi intervjuat, då intervjupersonerna, enligt oss, tillhör majoriteten av kommunens befolkning. 
Eftersom Olofsson (2008, s. 5) också belyser i sin rapport att det är heterogeniteten som kan bidra till 
svårigheter i kriskommunikation blir det här ännu mer komplext då intervjupersonerna och 
informanterna på kommunen som sagt tillhör ungefär samma homogena grupp. 

5.2.2 Tillit och osäkerhet 
Något som även kan bidra till hur riskkommunikation uppfattas är tilliten mellan de som 
kommunicerar ut information om risker och de som tar emot informationen (Olofsson 2009, ss. 76-
77). I stort trodde alla intervjupersoner att de skulle få en större tillit till kommunen om de 
informerade mer om risker och vad de gör för att förebygga dem. Ett antal av intervjupersonerna 
beskrev det som att tilliten skulle öka i allmänhet medan en person trodde tilliten endast skulle öka 
inom risk- och krisområdet. 
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“De skulle definitivt vinna förtroende om de var insatta och gick ut med mer och 
bättre information. Men det skulle bara bidra till förtroende på den delen.” – Ip4 

Men som sagt, i stort trodde alla att tilliten skulle öka.  

“Men det är ju klart att tydlig information är förtroendeingivande, sen tror jag att 
säga att det går upp till en viss nivå som är viktig att täcka.” – Ip5 

“Om det skulle komma ut mer så skulle jag tänka att de är mer mån om 
medborgarna.” – Ip6 

Det vi tycker oss se i det här temat är hur alla intervjupersonerna har en liknande bild av att tilliten 
skulle förstärkas om kommunen använde sig mer av riskkommunikation, även om den skulle 
innehålla risker som var lite osäkra. Tydlighet och ärlighet skulle göra osäkra risker okej, samt att 
tilliten till kommunen skulle växa.  

I avsnittet om bakgrund och tidigare forskning har vi med en artikel om en studie som belyser att 
riskkommunikation inte nödvändigtvis stärker negativa känslor eller reaktioner hos människor. 
Istället visade det sig att om man inte kommunicerade ut risker ökade de negativa känslorna (De 
Vocht et al. 2016, s. 316). Av resultatet i den studien kan vi också se att man inte ska vara rädd att 
kommunicerja ut okontrollerbara risker, bara riskmeddelandet innehåller pålitlig information. Tilliten 
visar sig också blir högre när man använder sig av riskkommunikation i jämförelse med när ingen 
riskkommunikation hade gjorts innan en kris (De Vocht et al. 2016, ss. 325-326).  

Detta stämmer ganska bra överens med de svaren vi har fått av intervjupersonerna. De menar att 
tilliten ökar om de får mer och tydligare riskkommunikation. När vi intervjuade Ik1 på kommunen 
beskriver hon hur de tänker på att inte förstärka känslan av panik när de kommunicerar ut 
information.  

“Det tänker vi mycket på, det ingår ju i vårt bevakningsområde att inte förstärka 
känslan av panik, vi undviker att använda värdeord.” – Ik1 

De tänker alltså mycket på hur de formulerar sig när det ska informera kring risker och kriser.  

I litteraturen och i intervjupersonernas svar kan vi se att det är viktigt att ändå få ut 
riskkommunikation, både för att vinna mer tillit från invånarna och för att göra dem mer förberedda. 
Kommunen jobbar redan med tydlighet och de är eftertänksamma kring hur de formulerar sig, så att 
informationen inte ska kunna misstolkas. Det som våra intervjupersoner ändå menar är att 
kommunen kan komma ut med mer information kring risker, då det skulle skapa mer tillit till 
kommunen. 

Olofsson (2009, ss. 76-77) betonar också vikten av tillit mellan sändare och mottagare inom 
riskkommunikation. Sändare (kommunen) och mottagare (invånarna) förstår och tolkar information 
olika beroende på bland annat tillit (Olofsson 2009, ss. 76-77). Därför kan tilliten ha en stor del i hur 
riskkommunikation ska bedrivas. Det känns också som en viktig del för både sändare och mottagare 
att förstå att om det finns en tillit till den andre kan riskkommunikationen också fungera på ett bättre 
sätt, kanske mer som det var tänkt från början. Vill sändaren till exempel kommunicera på ett visst 
sätt som den tycker är bra kan det också vara viktigt att tänka på att mottagaren ska tolka och förstå 
kommunikationen på samma sätt som sändaren vill. Finns det tillit dem emellan kan det ha en 
avgörande roll i hur kommunikationen fungerar (Olofsson 2009, ss. 76-77). 

När det kommer till osäkerhet kring riskkommunikationen var det även här flera intervjupersoner 
som tyckte det skulle vara okej om kommunen kommunicerar ut en risk som är lite osäker, bara de är 
tydliga med osäkerheten. De tyckte det var viktigt att vara extra tydlig och ärlig om det skulle 
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kommuniceras ut risker som var lite osäkra. Det ska dock inte vara osäker information, då är det 
bättre att inte kommunicera alls. 

“Jag tycker det är bättre att kommunicera ut riskerna även om det finns lite osäkerhet 
kring risken. Så man kan vara mer förberedd i alla fall.” – Ip1 

“Man ska rapportera det man vet tycker jag. Vet man att det är brandrisk men man 
vet inte hur försiktig man bör vara, informera då om att man återkommer med hur 
försiktig man bör vara. “ – Ip4 

“Det tycker jag skapar förtroende, att man säger att det här har hänt, vi har inte 
riktigt kontroll över det här, det ger mig absolut förtroende, att man är ärlig med hur 
läget är.” – Ip5 

Osäkerheten i riskkommunikation är något som Marie-Pierre L. Markon, Joshua Crowe och Louise 
Lemyre (2013) skriver om i sin artikel som vi tar upp i avsnittet om bakgrund och tidigare forskning. 
Osäkerheten beror på vilken typ av risk som kommuniceras, till exempel är personer mer förlåtande 
kring osäkerheter om de själva kan välja att risken. Skulle man kommunicera ut all information om 
osäkerheter kring riskerna skulle det kunna leda till att folket inte tar åt sig av informationen och inte 
använder den. Likaså om det är risker som staten kan hantera utan att folket märker det kan det bli 
mer skadligt att informera om dem, eftersom att folket blir medvetna och stressade över något som 
inte kommer hända i alla fall. Anledningen till att folket fortfarande tillåter staten att kommunicera ut 
risker trots osäkerheter är att de ser staten som en utbildare (Markon, Crowe & Lemyre 2013, s. 323).  

Intervjupersonerna tycker det är okej att kommunicera ut osäkra risker, så länge det är tydligt att de 
är just osäkra risker. Det vi också kan se är att våra intervjupersoner ofta nämner att en liten osäkerhet 
är okej, men att det inte är okej att kommunicera ut risker med stor osäkerhet. Vi tolkar också de olika 
svaren från intervjupersonerna som att de är villiga att få lite osäkerhet kring risker som de själva kan 
välja att utsätta sig för. Detta går ihop med vad Markon, Crowe och Lemyre (2013, s. 323) också fått 
fram i sin studie.  

Sammanfattningsvis har vi fått ett resultat av frågorna om tillit och osäkerhet där svaren från 
intervjupersonerna är genomgående lika och där tidigare forskning kan förklara varför de ser på tillit 
och osäkerhet som de gör. Analysen tyder på att vi fått fram att de flesta tror de skulle få en större 
tillit till kommunen om de kommunicerade ut mer kring risker, även om informationen innehöll 
osäkerheter kring riskerna. Intervjupersonerna menade att bara riskinformationen var tydlig och ärlig 
så kunde det finnas lite osäkerhet kring risken. Det skulle inte generera i panik eller mindre tillit till 
kommunen.  

En intressant notering var den tidigare forskningen om staten (regeringar och myndigheter), 
individen och tillit, och hur den kunde kopplas till svaren vi fick av intervjupersonerna samt av 
kommunen. I artikeln skriver De Vocht et al. (2016, ss. 317-319) att regeringar och myndigheter tror 
att riskkommunikation om okontrollerbara risker skapar panik och negativa känslor. Dock visar 
studien av De Vocht et al. (2016) att det är bättre att använda sig utav riskkommunikation än att inte 
göra det alls innan en kris. Tilliten ökar när riskkommunikation används. För att koppla detta till vår 
studie har vi fått fram liknande resultat. Kommunen tar också upp hur de inte vill skapa panik när 
det kommunicerar kring risker, medan våra intervjupersoner svarade att de vill ha mer 
riskkommunikation och att det skulle skapa mer tillit till kommunen, även om det fanns lite osäkerhet 
kring risken.  
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6. Diskussion 
I detta diskussionskapitel kommer vi gå igenom huvuddragen i vårt analysresultat. Vi kommer att 
koppla samman dessa med vårt syfte och våra frågeställningar. Vi kommer också genom dessa 
diskussioner presentera våra egna tankar kring analysresultat och vad som kan ha bidragit till att 
resultatet ser ut som det gör. Vi diskuterar även vilken forskning inom detta ämne som skulle kunna 
bedrivas nu när denna uppsats är klar. 

6.1 Risk och riskkommunikation 
Syftet med denna studie var dels att ta reda på vad våra intervjupersoner har för riskuppfattning i 
allmänhet, dels vad de vill ha för typ att riskkommunikation. Som vi tidigare skrivit har vi uppfattat 
att nästan ingen intervjuperson är nöjd med den mängd riskkommunikation som kommunen 
kommunicerar ut idag. Många vill ha mer information om risker. Frågan är bara hur mycket mer? 
Där fanns det en del frågetecken, likaså kring vilka risker de vill ha mer information om. Först kan vi 
fråga oss varför de vill ha mer information om risker? Vi tror detta är ett ämne som många inte tänker 
på. Denna slutsats dras genom att en del av intervjupersonerna nämnde innan intervjun att de inte 
kunde något om riskkommunikation, men även av deras svar vid själva intervjun. Detta till trots att 
alla har ungefär samma bild av vad en risk är och är medvetna om att risker kan drabba dem. Det 
skulle kunna vara så att när vi tog upp ämnet för våra intervjupersoner började de fundera mer kring 
risker och vad de faktiskt har eller inte har märkt av för riskkommunikation från kommunen. Då 
detta troligen är ett ämne som inte folk tänker på dagligen så hade det varit intressant om vi eller 
någon annan skulle intervjuat samma personer en gång till om ett år, för att då se om de reflekterat 
mer över ämnet och vad för riskkommunikation som kommunen sänder ut. 

En annan fråga som framkom under studiens gång var, vad för risker vill egentligen 
intervjupersonerna ha mer information om? Även om alla nu har samma bild av vad en risk är, så var 
det inte många som tog upp samma risker när vi diskuterade risk med dem. Risk är ett komplext 
ämne och det finns många olika risker. Risker är också olika stora för olika personer, vilket då skulle 
kunna medföra att folk svarar olika kring vad för typ av risker de ser och vad för typer av risker de 
vill ha mer information om. Vi känner efter att vi haft kontakt med personer på kommunen samt 
intervjuat invånare, så går det inte att informera om alla risker som finns. Det är en fysisk omöjlighet. 
Men vi känner att det skulle behövas mer information om risker i kommunen och dess närområde. 
Information är alltid bra att ha, det är sällan det skadar att få för mycket information. Med 
information kan personer förbereda sig på ett sätt som skulle kunna minska eventuella kriser. Men 
det finns också en fara här, för kommunicerar man ut för mycket riskinformation kan det säkert leda 
till att folk slutar lyssna och då kanske missar livsviktig information. 

En problematik och komplexitet vi har blivit uppmärksamma på i analysen är att trots att 
intervjupersonerna och informanterna tillhör samma homogena grupp så finns det svårigheter med 
att nå ut med riskkommunikation. Olofsson (2008, s. 5) beskriver att det kan finnas en problematik i 
kommunikation i ett heterogent samhälle. Kommunikationen är oftast utformad och anpassad till 
majoriteten av befolkningen (Olofsson, s. 8). Det är detta som gör att vi tycker oss se en komplexitet i 
att riskkommunikationen ändå inte verkar fungera mellan sändare (kommunen) och mottagare 
(invånare). Vad detta kan bero på vet vi inte till hundra procent men vi tänker att det kan bero på att 
intervjupersonerna tillhör en sociokultur där de kanske inte lyssnar på kommunen lika mycket som 
andra och att de inte är lika insatta och intresserade av risk- och krisfrågor. Eller kan det ha att göra 
med att det inte finns någon riskkommunikation för intervjupersonerna att uppfatta och tolka? Hade 
det funnits en tydligare riskkommunikation i kommunen hade intervjupersonerna kanske varit de 
första att uppfatta och tolka den av alla invånare. Om vi istället hade intervjuat en mer heterogen 
grupp så hade vi kanske fått fram ett resultat och analys där vi inte hade berört den här 
problematiken.  
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Det vi kommit fram till efter att ha intervjuat både personer som jobbar på och som bor i kommunen 
är att dessa frågor är komplexa. Det märks även när vi läser tidigare forskning att det inte finns någon 
rätt väg att gå. Boholm, Boholm och Prutzer (2017) är tydliga på den punkten i sin rapport när de 
skriver om hur flera kommuner arbetar olika i sin riskkommunikation. Efter genomförandet av vår 
studie kan vi se att något borde göras, troligen i fler kommuner än den vi har undersökt, förslagsvis 
genom att föra en diskussion med invånarna och undersöka vad de vill ha information om och hur 
mycket.  

6.2 Tillit och osäkerhet 
Kommunikationen mellan sändare (kommun) och mottagare (invånare) uppfattar vi också som 
komplex. Det är flera olika faktorer, vilket vi nämner i resultat och analys som kan ligga bakom varför 
en person uppfattar risk på ett visst sätt. Tillit och osäkerhet är två saker som vi skriver om och som 
blivit en väldigt intressant del i studien. Våra intervjupersoner vill ha mer riskkommunikation från 
kommunen. Kommunen tänker på hur de kommunicerar kring risker för att inte skapa panik. 
Tidigare forskning (De Vocht et al. 2016) säger att det inte skapar panik om man kommunicerar ut 
mer om risk, utan tvärtom stärker det tilliten till myndigheten som kommunicerar. Det finns inte 
konsensus om vad som bidrar till tillit och panik. Det råder också lite delade meningar om vad som 
utgör en risk och hur mycket av risken kommunen ska kommuniceras ut till invånarna. Det är detta 
som gör att det finns en komplexitet i hur kommunikationen ska se ut mellan sändare och mottagare i 
det här avseendet.  

Det finns frågeställningar kring förhållandet mellan sändare och mottagare i relation till tillit och 
osäkerhet. Hur mycket information ska kommuniceras ut för att skapa tillit? Hur mycket information 
bidrar istället till att skapa osäkerhet och panik? Vad leder egentligen mycket riskkommunikation till? 
Detta är några frågeställningar som väckts nu när vi har analyserat vårt empiriska material och dessa 
frågeställningar kräver vidare forskning.  

Kopplat till vårt syfte tycker vi detta har en stor roll i hur vi ska förstå hur intervjupersonerna 
uppfattar och tolkar riskkommunikationen i kommunen, i förhållande till deras befintliga arbete och 
tankar om riskkommunikation. Det hjälper oss även att förstå hur relationen mellan kommunen och 
invånarna ser ut när det kommer till riskkommunikation. Vi får en förståelse för att det som sagt är en 
komplexitet i kommunikationen dem emellan, både i hur kommunen arbetar för att nå ut med det 
som de tycker är tillräcklig riskkommunikation men också varför intervjupersonerna har den 
uppfattningen de har om den riskkommunikation som finns. Dock ger det inga klara svar på hur 
mycket riskkommunikation som bidrar till tillit eller som skulle kunna skapa osäkerhet hos 
invånarna. Det vi har blivit mer medvetna om är svårigheterna som finns med kommunikation, mer 
specifikt riskkommunikation, och hur det krävs vidare forskning inom detta område. 

6.3 Slutsats 
Det vi tycker är de viktigaste slutsatserna att dra av vår studie är bland annat att riskkommunikation 
är svårt. Det finns en komplexitet i förhållandet mellan sändare (kommunen) och mottagare 
(invånarna) när det kommer till hur och varför risker ska kommuniceras. Eftersom risker uppfattas 
olika, både vad som är en risk men också vilka som kan utsättas för risken, kan det krävas att både 
sändare och mottagare förstår detta. Det måste finnas en förståelse för att människor uppfattar och 
tolkar risker olika, till exempel beroende på en individs riskbiografi, uppväxt och erfarenheter. 
Ytterligare en slutsats som är viktig att poängtera är svårigheterna med att avgränsa sig till hur 
mycket riskkommunikation som bidrar till tillit och hur mycket riskkommunikation som kan bidra 
till osäkerhet och panik. Var gränsen går mellan att skapa tillit eller skapa panik är oklar. Detta är 
något som vi tyvärr inte får svar på i vår studie då vi begränsade oss till vårt syfte och inte hade den 
tid som krävdes för att fortsätta forska kring tillit och osäkerhet. Detta är som sagt något vi tycker det 
ska forskas vidare på.  
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Det vi nu har studerat och skrivit om i vår uppsats är något som vi tycker är väldigt intressant och det 
finns möjligheter att utveckla detta. Vi har endast undersökt hur några få personer uppfattar och 
tolkar riskkommunikationen i en mindre kommun. Vi skulle tycka det var intressant att undersöka 
hur det ser ut i andra kommuner runt om i Sverige. Skiljer det sig mellan storstadskommuner och 
kommuner med få invånare utspridda över en stor yta? Eller skiljer det sig mellan södra, mellersta 
och norra Sverige?  
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8. Bilagor 

8.1 Frågebatteri, kommunen 
1. Vad innebär riskkommunikation för kommunen? 
2. Hur förmedlar ni information om risker? 

 Genom vilka kanaler informerar ni om risker? 
 Vilka ytterligare kanaler/media skulle ni vilja använda? 

3. Hur tycker ni att riskkommunikation ska förmedlas på bästa sätt? 
4. Vad för riskinformation utgår ni ifrån när ni kommunicerar ut nationella respektive lokala 

risker? 
5. Informerar ni extra om lokala risker kontra risker på nationell nivå?  

 På vilket sätt skiljer sig informationen? 
6. Vad har du för befogenheter när det kommer till riskkommunikation?  

 Anser du dem vara tillräckliga?  
7. Vad har du för erfarenheter kring hur riskkommunikation har fungerat? 

 Hur upplever du att förutsättningarna för god riskkommunikation ska se ut?  
8. Vilka målgrupper riktar sig kommunen mot i er kommunikation? 

 Vilka ingår i respektive målgrupp? 
9. Vad får ni för respons från invånarna när ni kommunicera kring risk?  
10. Hur ser ni på häftet, om kriget eller krisen kommer? 

 Bra? dåligt?  
11. Har ert arbete förändrats sedan häftet skickades ut? Hur isåfall? 
12. Hur ser era erfarenheter ut av hur den tagits emot av allmänheten? 
13. Av dina arbetserfarenheter hur tror du folk tolkar och uppfattar den informationen som ni 

skickar ut?  
 Uppfattar de den som ni vill att de ska? 
 Hur tänker ni kring ifall information om en risk kan bidra till panik hos allmänheten? 

14. Har ni några konkreta exempel på riskkommunikation som ni utgivit? 
 Får vi ta del av dessa och visa för våra intervjupersoner? 

15. Skulle du vilja ta del av studien när den är klar?  
16. Är det något du skulle vilja ta upp som vi inte frågat om? 
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8.2 Frågebatteri, invånare 
Bakgrundsfrågor 
Hur gammal är du?  
Vad arbetar du med?  
Vad har du för utbildning?  
Var och hur bor du? Lägenhet, villa, gård?  
Hur och hur ofta tar du till dig nyheter? 
I vilken/vilka former tar du till dig nyheter? Internet/mobil? Tidning? Tv? Radio? 
Riskfrågor 
Uppfattningar och erfarenheter kring risk och riskkommunikation 

1. Vad är en risk för dig?  
a. Och hur medveten är du kring risker? 

2. Varför tror du att du ser på risk på det sättet?  
 . Uppväxt, utbildning, erfarenheter/händelser? 

3. Kan du ge exempel på hur du får information kring risker? 
4. På vilka sätt märker du av att risk kommuniceras? 
5. Har du läst broschyren “Om krisen eller kriget kommer”? 

 Hur uppfattade du den? 
Uppfattningar och erfarenheter kring kommunens riskkommunikation 
6. Vilka risker ser du inom kommunen? 
7. Hur uppfattar du riskkommunikationen från kommunen?  
 Genom vilka kanaler har du uppfattat att kommunen spridit informationen om risk? 
8. Hur påverkar kommunens riskkommunikation dig, när det kommer till tillit till kommunen? 
9. Hur tror du att du förändras angående åtgärder och förberedelser när du får information om 
risker från kommunen? 
10. (Hur tror du din känsla kring risk förändras vid information om risker i kommunen?) 
Tankar kring förbättringar i kommunens riskkommunikation 
11. På vilken sätt tycker du kommunen borde kommunicera för att nå ut till så många som 
möjligt? Vilka kanaler? 
12. Skulle du vilja ha mer eller mindre riskkommunikation från kommunen?  
 Av vilken anledning?  
13. (Vad för risker vill du få mer kontra mindre information om?) 
14. Hur mycket osäkerhet kring risker tycker du att det är okej att kommunen kommunicerar ut? 
 Hur skiljer det sig mellan olika risker? 
15. Hur ställer du dig till att få riskinformation i allmänhet innan det blir en kris kontra att få 
krisinformation när själva händelsen har inträffat? 
Avslutning 
16. Är det något du skulle vilja ta upp som vi inte frågat om? 
17. Skulle du vilja ta del av studien när den är klar?  
 Vad har du för mail? 
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8.3 Blankett för informerat samtycke 
 

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 
Risk- och krishanteringsprogrammet 
Filip Mauritzson och Dan Sjökvist 

 

Information om deltagande i studie 

Den här informationen riktar sig till dig som har tackat ja till att delta i en studie som genomförs av 
studenter vid Mittuniversitetet. Den här informationen gäller dels själva studien, dels hanteringen av 
personuppgifter. Varje uppgift som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person (t.ex. 
namn, personnummer, e-postadress och röstinspelning) är en personuppgift. 

 
Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur invånare i kommunen uppfattar och tolkar 
riskkommunikationen i kommunen. Vi kommer att använda oss av intervjuer som vi sedan kommer 
transkribera och analysera för att få fram ett resultat. 

Hur går studien till? 

Vi kommer att genomföra en ca 30-60 min (om inget annat sagts) lång intervju. Intervjun kommer att 
börja med några bakgrundsfrågor för att sedan gå vidare till frågor kring risk och 
riskkommunikation. Plats för intervju bestäms i samtycke mellan oss och dig som info intervjuas. 
Intervjun kommer att spelas in och transkriberas för att utgöra det material som analyseras i studien. 

Frivillighet 

Medverkan i studien är helt frivillig, och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att 
behöva ange några särskilda skäl för detta. Dina personuppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Hur kommer insamlat material att användas? 

Studien genomförs inom ramen för kursen Sociologi GR(C) Uppsats 15 hp, som utgör en del av Risk- 
och krishanteringsprogrammet. Studien utgör ett examensarbete och kommer att redovisas genom en 
rapport. Resultat kommer i rapporten att presenteras i sammanslagen form, med intervjucitat som 
illustrationer eller förtydliganden. Dessa kommer att vara anonymiserade, vilket innebär att de inte 
kommer att kunna härledas till dig som person. 

Vem tar del av rapporten? 

Det är först och främst handledaren, opponenten vid examinationsseminariet samt den examinerande 
läraren som kommer att ta del av examensarbetet. Rapporten kommer att bevaras vid 
Mittuniversitetet genom att läggas upp i DiVA, dvs. universitetets digitala vetenskapliga arkiv. 
Under förutsättning att författarna ger sitt godkännande kommer rapporten också att publiceras i 
DiVA, vilket innebär att rapporten blir fritt tillgänglig på internet. 
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Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 
Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet, 831 25 Östersund¸ tel 010-142 80 00 vx. 
Dataskyddsombud är Eva Rodin Svantesson 
(e-post: Eva.RodinSvantesson@miun.se). 
Vill du veta mer om hur vi som myndighet hanterar personuppgifter, se 
www.miun.se/kontakt/personuppgifter/. 

Insamlade personuppgifter kommer att behandlas på säkert sätt genom att förvaras på 
serverutrymmet som varje student vid Mittuniversitetet har tillgång till via sitt personliga 
studentkonto. 

När studien är avslutad, vilket den anses vara då betyget på examensarbetet är satt och registrerat i 
studieregistret, kommer alla personuppgifter, dvs. den inspelade ljudfilen, intervjuutskrifterna samt 
de underskrivna samtyckesformulären, att raderas/kastas. 

Ansvarig lärare 

Om du har några frågor kring ditt deltagande i studien får du gärna ta kontakt med handledaren för 
examensarbetet: 
 
Jonny Bergman, lektor i sociologi 
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 
Mittuniversitetet, Östersund 
E-postadress: jonny.bergman@miun.se 
Telefonnummer: 010 142 80 93 

Med vänlig hälsning, 

Dan Sjökvist 
dasj1601@student.miun.se 
072-328 22 34 

Filip Mauritzson 
fima1600@student.miun.se 
070-512 08 57 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen om studien, fått tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade. Jag 
samtycker till deltagande i studien. 
 

  

Ort och datum 
 

  

Namn 
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