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Abstract 

Syftet med den här studien har varit att undersöka om det finns några skillnader i hur 

män och kvinnor uppfattar risk. För att uppnå detta syfte har två hypoteser 

formulerats som behandlar mäns och kvinnors inställning till risker kopplade till 

omvårdnad, ekonomi och risk i form av ett aktivt val. Dessa hypoteser baseras i 

första hand på tidigare teorier av Gustafson och Enander & Jakobsen. De teoretiska 

resonemang som förs i studien handlar om att kvinnor och män har olika syn på risk 

och att de fokuserar på skilda saker när de ombeds definiera risk. Den metod som 

använts är en kvantitativ metod baserad på en postenkät som skickades ut år 2008 

och som ingår i ett forskningsprojekt vid Mittuniversitetet i Östersund. Resultatet i 

studien visar inte på några skillnader mellan hur män och kvinnor ser på risk.  
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1. Inledning 

 

”Ett steg i livet utan skyddsnät” 

 

Så svarar en av respondenterna på frågan om vad han tänker på när han hör ordet risk. Uttalandet 

illustrerar väl vad olika individer har för uppfattning om risker. Oavsett om en person ser på 

risker som positiva eller negativa, så handlar tänkandet kring risker om att titta på en osäker 

framtid och vad denna eventuellt kan innefatta.  

 

Traditionellt sett har män och kvinnor ansetts vara olika. Trots många årtionden av arbete för 

jämställdhet finns stereotypa bilder kvar av hur män och kvinnor ska agera i samhället. Vissa 

sociologer menar att detta beror på att människors tankar och känslor inte förändras lika snabbt 

som samhällets struktur (Wharton, 2012:131). Trots att svenska kvinnor nu i de flesta fall arbetar 

ligger deras fokus ofta på familjen, medan män tenderar att sätta arbetet i centrum. Forskning 

visar att även när man studerar vilka risker som människor tänker på i sin vardag så finns det 

skillnader mellan män och kvinnor. Medan män fokuserar på ekonomisk försörjning oroar sig 

kvinnor för risker som kan drabba deras familjer och nära anhöriga (Gustafson, 1998:806). Dock 

är majoriteten av denna forskning kvalitativ och ger därför ingen helhetsbild av hur det ser ut rent 

statistiskt. Därför har vi i den här uppsatsen gjort en kvantitativ studie om huruvida kvinnor och 

män skiljer sig åt då de tittar på risker. Vi vill undersöka om de gamla könsmönstren finns kvar i 

hur män och kvinnor ser på världen runt omkring sig och vilka delar av livet de i första hand 

tänker på då de förfrågas om risker. 

 

Val av ämne 

Den enkätfråga som den här studien baseras på lyder ”Vad tänker du på när du hör ordet risk?”. 

Anledningen till att valet föll på just denna fråga var att allmänhetens perspektiv sällan kommer 

fram i diskussionerna om risk. Forskare och andra experter debatterar hur man ska definiera risk 

och hur riskerna sedan ska kommuniceras. Som studenter på Risk- och krishanteringsprogrammet 

är det vi som i framtiden ska kunna kommunicera ut risker till allmänheten. Att göra detta utan 

att ha någon egentlig uppfattning om hur allmänheten på risker är ett vanskligt arbete. Att förstå 

hur människor tänker och reagerar på olika begrepp är av yttersta vikt för att kunna kommunicera 

ut det budskap man önskar sprida. En faktor som kan påverka hur människor ser på risk är vilket 



 

 

kön de har och tar man hänsyn till detta kan man åstadkomma mer riktad och anpassad 

information till individerna. 

 

 

 



 

 

2. Teori och tidigare forskning  

Teorier om kön 

Historiskt sett har synen på könen varierat efter hur arbetsfördelningen sett ut dem emellan. Den i 

hushållet som står för det arbete som försörjer familjen med mat har också varit den som haft 

högst status i hemmet. Då kvinnor i många fall varit den som varit mest bunden till barnen har 

det blivit mannen som haft den mest dominerande rollen.   

 

I bondesamhället som dominerade innan den industriella revolutionen var arbete och familj tätt 

sammanvävda. Att vara till exempel arbetare och hemmafru var en och samma sak då allt 

utfördes på gården. Annat blev det när industrialiseringen började slå igenom. Medan männen 

var de som stod för pengarna som tillhandahöll mat och husrum hade kvinnorna i uppgift att ta 

hand om barnen och hemmet. Det var alltså männen som sörjde för familjens överlevnad medan 

kvinnorna ”bara gick hemma”. Medan arbete och familj gled allt längre isär gjorde mannens och 

kvinnans roller detsamma. Denna verklighet kan för en nutida människa verka långt borta, men 

många sociologer menar att de roller som tilldelades de olika könen för över hundra år sedan 

finns kvar. Således identifierar sig män i första hand som arbetare som ska stå för försörjningen, 

medan kvinnorna tar på sig rollen som ”mamma” och den omvårdande parten (Wharton, 

2012:98-103). Gustafson (1997:38-39) menar att män och kvinnor än idag socialiseras in i skilda 

könsroller. Han hävdar att könsrollerna upprätthålls genom att människor har en drivkraft att leva 

upp till de förväntningar som ställs på dem i egenskap av deras kön. Män blir således aktiva, 

hårda och dominerande just för att de förväntas vara det medan kvinnor formas till att bli mer 

omvårdande och passiva.  

 

Eagly (1987:12-16) har två namn för de karaktärsdrag som man förknippar de två rollerna, 

manligt och kvinnligt, med: agentiva och kollektivistiska, där de första till stor del ikläds av 

mannen och de andra av kvinnan. Den som besitter många agentiva drag har en tendens att vara 

dominant, aggressiv, självständig och självförsörjande. Personen är kraftfull och verkar gärna 

som ledargestalt. Den kollektivistiska individen har å sin sida fler vårdande och hjälpsamma 

kvaliteter. Personen har starka emotionella drivkrafter och har förmågan att helt ägna sig åt andra 

människors behov. De båda karaktärsdragen är stereotyper, och därför går det inte att sätta in alla 

män i den agentiva kategorin eller alla kvinnor i den kollektivistiska. Dock menar teoretikerna att 



 

 

män till större del än kvinnor besitter agentiva drag medan kvinnor drar åt det kollektivistiska 

hållet.  

 

Att hävda att könsrollerna innebär två olika sätt att vara menar vi är en generalisering. Det går 

inte att belägga att alla kvinnor är omvårdande och att alla män i första hand är arbetare. Många 

kvinnor har chefsroller och prioriterar arbete före familj medan många män sätter högt i värde att 

vara vårdande om sin familj. Att säga att en individs personlighet avgörs av vilket kön hon har är 

att förenkla hela bilden av människan. Många andra faktorer måste vägas in för att kunna 

förutsäga om individen kommer att bli aktiv eller passiv, omvårdande eller dominerande. 

 

Vissa sociologer menar att de skillnader som finns mellan könen beror på en kamp om makt.  

Någonstans i vår samhällsutveckling har man separerat män och kvinnor till varsina grupper som 

har hamnat i en maktkamp mot varandra. Thomsson (2003) menar att vi idag har ett 

könsmaktsystem:  

 

Samhället är ett patriarkalt system, som ordnar människor efter vilket kön de har. Män sätts högre 

än kvinnor, män tilldelas mer resurser och makt än kvinnor. Både kvinnor och män tar till sig 

bilden av män som högre rankade och mer värda än kvinnor, och beter sig på ett sätt som gör att 

de passar in i den bilden (Thomsson, 2003:36). 

 

Kvinnor har i ett historiskt perspektiv setts som det svagare könet. Att den här strukturen lever 

kvar beror enligt Thomsson på att många tycker att samhället fungerar bra som det är och att det 

är lättare att leva efter de normer som finns än att bryta mot dem (Thomsson 2003:36-43).  

 

Att det har funnits skillnader i hur män och kvinnor har behandlats och vem som haft mest makt 

är inget man kan förneka, och genom historieböckerna lever denna information kvar. Att mannen 

än idag skulle vara överordnad kvinnan har nog människor dock blandade åsikter om då man i 

dagens Sverige arbetar hårt för att få det jämställt inom de flesta områden. Thomsson vill gärna 

dra hela samhället över en kam. Men faktum är att kvinnor och män anses ha olika sorters 

kompetenser. Därför är det dumt att säga att män är överlägsna i makt och pondus inom alla delar 

av samhället. Ta barnomsorgen som exempel; i en sådan miljö är det högst troligt att kvinnans 

åsikt är mer respekterad än mannens i och med att vård av barn anses höra till de kvinnliga 

domänerna. 

 



 

 

Oavsett vilken teori om kön man utgår ifrån har de alla en sak gemensamt: samtliga menar att det 

kön du föds med och därmed bemöts utifrån har en stor inverkan på hur du kommer att bli som 

människa; hur du kommer att leva och agera i förhållande till andra. Ingen kan undgå att 

påverkas av de föreställningar som finns om de båda könen och vad man som man eller kvinna 

förväntas göra (Connell, 2009:19).  

 

Riskforskning 

Risker har alltid varit en del av människans existens, och forskningen om risker startade så fort 

människan började reflektera över sin egen dödlighet och planera och utveckla strategier för hur 

man skulle undvika farliga situationer. Det är dock det senaste århundradet som risker på allvar 

har kommit upp på den politiska agendan och även blivit en del av vetenskapen (Renn, 1998:50).  

 

Beteendevetenskaplig forskning har lyft fram ett stort antal faktorer som påverkar hur människor 

som individer uppfattar risker. Dock har detta gjort att bilden av risk har blivit mer komplex och 

att samhälleliga riskbeslut blir allt svårare att ta. Experter diskuterar om man i planeringen av 

riskhantering verkligen bör ha med i åtanke hur allmänheten uppfattar risker. De som är emot att 

ta med allmänhetens syn på risk bygger sina argument på att allmänheten inte är homogen i sin 

uppfattning, att uppfattningarna om risker grundar sig på fördomar, att uppfattningarna är sociala 

konstruktioner och att allmänheten inte har tillräckligt med kunskap. De som tycker att man i 

planeringen bör ta hänsyn till allmänhetens uppfattning om risk menar att även experter påverkas 

av felkällor och att varje individ bör ha möjlighet att påverka riskbeslut som är av betydelse för 

dem själva. De är av den uppfattningen att risk speglar samhällets grundläggande värderingar och 

att allmänhetens uppfattningar därmed kan berika experternas riskanalys (Enander, 2005:66-67).  

 

Det är sant att allmänheten inte är en homogen grupp och att de inte tänker likadant om risk. 

Dock är det allmänheten som drabbas om en risk blir till en verklig händelse och det är de som 

måste veta hur de ska agera. Även om det är experterna som sitter inne på kunskaper om de 

rådande riskerna så måste informationen ut också. För att detta ska vara möjligt måste de som 

kommunicerar ut risker till allmänheten veta hur de ska göra för att göra sig förstådda bland folk. 

Akademiskt och tekniskt språk är inte alltid det som fungerar bäst hos den vanliga människan 

och därför kan experterna behöva anpassa sig efter allmänhetens behov. På så sätt bör man i 

planeringen ta hänsyn till allmänhetens uppfattning. 



 

 

 

I dagligt tal brukar risker ofta sättas i relation till något annat, till exempel ”risk för en olycka” 

eller ”risken för att bli arbetslös”. Renn (1998:49-52) menar att en risk är en olycka eller en kris 

innan den har inträffat, dock behöver krisen eller olyckan inte ske för att risken ska existera. Han 

menar vidare att det räcker med att osäkerhet råder för att det ska räknas som en risk. När det 

gäller risker bör man dock inte fokusera enbart på de negativa följderna eftersom risk även 

många gånger är förknippat med positiva konsekvenser. Detta gäller främst inom tävlingar, 

ekonomi eller då man frivilligt utsätter sig för potentiellt farliga saker, som till exempel 

bergsklättring eller fallskärmshopp. 

Upplevelse av risk 

Enligt Olofsson (2009:47-56) finns det flera faktorer som påverkar hur vi som individer upplever 

risker. Bland annat riskens karaktär; om den är känd eller okänd. Okända risker som individen 

inte har så mycket kunskap om upplevs ofta som ett större hot än de som hon vet mycket om. 

Också hur mycket kontroll individen upplever sig ha över risken påverkar uppfattningen. 

Upplever vi att vi har kontroll över en risk uppfattas den som lägre än om vi inte har kontroll. 

Resultatet av risken spelar också in på det sättet att om risken för med sig potentiellt omfattande 

konsekvenser upplevs den som värre. Riskens egenskaper påverkar också hur individen ser på 

risker. Risker som anses vara skapade av naturen, exempelvis jordbävningar och stormar, är mer 

accepterade än de som är skapade av människor, som till exempel kärnvapen eller terrorism. Till 

sist spelar det också in huruvida risken upplevs som frivillig eller ofrivillig och om effekten av 

risken är direkt eller latent. Ju närmare i tiden en risk ligger, desto allvarligare upplevs risken.   

 

Hur risker upplevs beror också på individens karaktärsdrag, personliga erfarenhet, mentala 

kapacitet och hennes känslor inför dem. Forskning har visat att människor ofta bedömer att 

sannolikheten för att råka ut för något är lägre för dem själva än för deras medmänniskor. På det 

sättet är uppfattningen om en risk både en social och psykologisk företeelse som påverkas av 

kulturella, samhälleliga och ekonomiska faktorer (Olofsson, 2009:47-56). 

 

Det finns alltså många olika faktorer som påverkar hur man som individ ser på risker. Det vissa 

ser som en stor risk kan för någon annan framstå som en bagatell. Denna heterogenitet bland 

allmänheten gör det omöjligt att kommunicera ut risker utan att alla tolkar informationen olika. 

Beck (1986) menar att det ofta är människor i allmänhet, alltså riskernas offer, och inte forskarna 



 

 

som är först med att reflektera över risker och börjar söka fakta om dess konsekvenser. Detta, 

menar Beck, gör att allmänheten själva blir experter som börjar ifrågasätta det moderna samhället 

och dess faror. De känner att de inte längre kan lita på att forskarna ska tillhandahålla den 

information de behöver (Beck, 1986:99-100). I dagens samhälle går information av olika slag allt 

lättare att få tag i, tack vare den stora mängden medier och kanaler. Därmed är det inte så 

konstigt att den här diskussionen mellan forskare och allmänheten kan uppstå, när båda parter 

anser sig vara experter inom området (Olofsson & Öhman, 2006:10). 

 

Könsskillnader inom risk 

Som vi tidigare nämnt är allmänheten ingen homogen samling, utan den består av många 

människor med spridda ursprung och erfarenheter. Dessa influenser spelar roll för hur individen 

ser på risker och hot. En av de mest studerade sociala faktorerna som också berör alla individer är 

den om skillnader och likheter emellan könen. Detta är också ett av de populäraste och mest 

studerade ämnena inom risk- och säkerhetsforskning (Enander, 2005:37). Jakobsen och Karlsson 

(1996)  har genomfört en svensk undersökning på just det här området. Det är en kvalitativ 

intervjustudie som har sitt fokus på vad människor i allmänhet oroar sig för. Den slutsats de drar 

av studien är att det finns stora skillnader mellan kvinnors och mäns uppfattning om risk. 

Kvinnor visade sig vara mer oroade för hem och familj, med betoning på risker som uppfattades 

som direkta hot mot deras familjer och andra personer som de hade en nära relation till. 

Olycksrisker, hälsorisker och risk för dödsfall nämndes därmed ofta. Mäns oro var å sin sida i 

högre grad relaterad till arbetsliv, som till exempel risk för arbetslöshet och problem med 

ekonomin. Risker för olyckor och andra fysiska risker visade inte män samma oro för som 

kvinnor gjorde (Jakobsen & Karlsson, 1996: 26-27).  

 

En presenterad förklaring till skillnaderna mellan män och kvinnor i riskuppfattning är att vi 

människor påverkas av den sociala miljö som omger oss. Historiskt sett har kvinnan haft rollen 

som den vårdande parten med fokus på hem och familj. Man menar att kvinnor fortfarande i 

dagens samhälle är den som tar hand om andra och därför upplever risker som hot mot dem 

själva och deras närmiljö. Detta medför i praktiken att kvinnor har en större oro för hälso- och 

säkerhetsfrågor i allmänhet och för familjen i synnerhet (Gustafson, 1998:806). 
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En orsak till kvinnors fokus på familj och hälsa kan vara att kvinnor som är mödrar skapar en 

tätare kontakt till sina barn än mannen, i och med graviditeten. Som biologisk mamma har barnet 

varit en del av hennes kropp och denna koppling kan även ha betydelse efter födseln. Detta kan i 

sin tur göra att kvinnor oroar sig mer för sina barns hälsa och välmående än män gör. Därmed 

kan det vara intressant att titta på i vidare forskning om föräldraskapet kan vara en påverkande 

variabel för hur man ser på familjens utsatthet för risker. 

 

Män verkar inte ha lika stor oro för risker gentemot sina närstående. För männen är det snarare 

arbetet och faktorer kopplat till det som är mest utsatt för risker. Det handlar om ekonomiska 

bekymmer och risken för att inte kunna försörja sig (Jakobsen & Karlsson, 1996:18-27). 

Anledningen till att män fokuserar på risker kopplade till ekonomi kan till exempel vara, som 

Gustafson (1998:806) säger, att män ser sig själva som i första hand inkomsttagare och 

försörjare. Men varken Gustafson eller någon av hans kollegor som diskuterar kön och risk går 

närmare in på varför män ser arbete och ekonomi som det största området för risker. De får det 

snarast att framstå som att männen bryr sig mindre om sin familj än sina pengar, men de flesta 

skulle nog hävda att så inte är fallet. Strukturerna i samhället gör att män i de flesta fall tjänar 

mer pengar än kvinnor, vilket i praktiken gör att män känner ett större ansvar för att arbeta och 

till exempel tar ut mindre föräldraledighet. När både familjen och samhället förväntar sig att du 

ska arbeta, att du ska stå för familjens överlevnad, då är det inte så konstigt att du känner av 

pressen och oroar dig för att bli av med jobbet. På så sätt kan man säga att de strukturer som man 

brukar säga förtrycker kvinnan även går ut över mannen.  

 

Vad gäller den tidigare forskningens resultat om att män och kvinnor fokuserar på olika risker 

behöver det inte nödvändigtvis innebära att männen bryr sig mindre om familjen. Det kan helt 

enkelt handla om att män och kvinnor har olika sätt att värna om familjen på. Medan kvinnor står 

för mer av den direkta omvårdnaden ser män det som sitt ansvar att tjäna pengar för att familjen 

ska ha det de behöver för att må bra. Deras sätt att bidra blir genom ekonomisk försörjning. Men 

i takt med att reglerna för till exempel föräldraledighet och löner blir alltmer jämställda kanske 

dessa skillnader kommer att utjämnas, och båda föräldrarna känner att de har lika stor del i den 

ekonomiska försörjningen och den direkta omvårdnaden. 

 

Thomsson (2003:53) har genom intervjuer kommit fram till att både män och kvinnor i allmänhet 

är medvetna om att samhället inte är jämställt. Dock har de oftast förklaringar och förmildrande 



 

 

omständigheter till sitt eget privata sätt att leva. Detta sätt att tänka skulle kunna kopplas till ett 

vanligt resultat inom riskforskningen; att människor bedömer risker lägre för sig själv än för 

andra (Olofsson, 2009:51). Individer ser att det finns problem i samhället, men de upplever det 

inte som att de berör dem själva. 

 

Risker kan både uppfattas som negativa och positiva. Medan vissa ser på risker som något farligt 

som man måste skydda sig emot menar andra att risker i själva verket är något positivt och 

spännande som sätter en guldkant på tillvaron. Lupton (1999:151) presenterar en förklaring till 

att vissa människor frivilligt utsätter sig för risker. Det handlar enligt henne om att människor 

försöker hitta sätt att fly från den rutinmässiga vardagen och den kontroll som den innebär. Det 

finns också en allmän uppfattning om att man ibland måste ta risker för att utvecklas som 

människa. 

 

Ronay & Kim (2006:11) har i sin studie kommit fram till att män i högre utsträckning än kvinnor 

tar risker frivilligt. En förklaring till det kan vara att män i jämförelse med kvinnor ofta anser sig 

ha tillräckligt med information om risk- och säkerhetsfrågor. De anser sig också vara mer 

säkerhetsmedvetna än människor i allmänhet och de har en stark tilltro till sin egen förmåga att 

hantera risker och agera i krissituationer (Enander, 2005:38).  

 

Medan män i högre utsträckning tar risker frivilligt, är kvinnor å sin sida mer oroliga för risker. 

De känner sig osäkra på sin egen förmåga att hantera risker och har därför en positiv inställning 

till säkerhetsåtgärder och lagstiftning för säkerhet. I praktiken agerar de också mer försiktigt i 

förhållande till risker (Enander, 2005:38).  

 

Ett sätt att se på skillnaderna i riskuppfattning mellan könen är att utgå ifrån att det är männen 

som har makten i samhället. Således är det i huvudsak männen som kontrollerar och hanterar 

samhällets risker medan kvinnorna inte har samma inflytande över hur riskerna behandlas 

(Gustafson, 1998:808). Makt handlar i det här sammanhanget om frihet. Om män känner att de 

har full kontroll över risker kan de också känna frihet att utsätta sig för något farligt, eftersom de 

är övertygade om att de kan kontrollera händelseförloppet.  

 

Ett annat perspektiv på om kvinnor och män uppfattar risk som positivt eller negativt är frågan 

om självförtroende. Enligt Thomsson (2003:37) blir män oftare sedda som viktiga och detta 



 

 

påverkar vilket självförtroende de får. Det är då inte så konstigt att den som i hög grad får höra 

att han behövs och att han kan klara av saker tar fler risker än den som har mindre tilltro till sin 

egen förmåga. 

 

Sammanfattande teoretiska resonemang 

Det teoretiska resonemang vi för i studien är att kvinnor och män har olika syn på vad risk är. 

Om den tidigare forskningen och teorierna stämmer överens med studiens resultat så kommer 

kvinnors svar rikta in sig på familj, hälsa och försiktighet. Män ska däremot rikta in sig mot 

områden som rör ekonomi och vara mer positivt inställda till risker än kvinnor.   

  

  

 



 

 

3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns några skillnader i hur män och kvinnor uppfattar 

risk, och i så fall på vilket sätt. 

 

4. Hypoteser 

För att konkretisera syftet har vi formulerat två hypoteser som baseras på de teorier som 

presenterats i föregående avsnitt: 

 

● Hypotes 1. Kvinnor fokuserar på familj och hälsa när de tänker på risk medan män i första 

hand är inriktade på ekonomi. 

 

● Hypotes 2. Män är mer positivt inställda till risk än kvinnor. 

 

Det är dessa hypoteser vi ska testa och undersöka om de stämmer, och därmed försöka uppfylla 

syftet. 

 

 



 

 

5. Metod 

Val av metod 

Den metod som har valts är en kvantitativ metod med redan befintliga enkätsvar som underlag. 

Orsaken till detta metodval var att det i enkäten finns en fråga där respondenten själv får svara på 

vad den tänker på när den hör ordet risk. Detta gav tillfälle att ge en statistisk överblick över hur 

människor i allmänhet uppfattar risker. Gustafson (1997:57) menar att det finns för få 

undersökningar där individen själv får tala om vad den uppfattar som risk. Fördelen med den 

sortens fråga är att personen dels kan nämna en risk som en forskare aldrig skulle komma på, och 

dels har chansen att framställa risk som något positivt, vilket sällan kommer fram annars. I vårt 

fall är det här en mycket bra metod då frågan öppnar upp för individens spontana svar snarare än 

de alternativ som forskaren gett. 

 

Material  

Sökvägar 

Litteraturen har hittats genom Mittuniversitetets biblioteksdatabas och databaserna Libris, 

SCOPUS, ProQuest social sciences, Academic search Elite och Sociological Abstracts. Sökord 

som har används är: ”Risk”, ”Risk perception” och ”Gender”. 

Enkät 

Enkäten som använts i undersökningen heter ”Samhälle och Värderingar 2008” (se Bilaga 1), och 

innehåller frågor som berör hur människor ser på samhället och dess risker. 

Enkätundersökningen ingår i ett pågående forskningsprojekt som kallas ”Risk perceptions and 

sense-making of risk in European societies” och drivs av forskare som arbetar vid Risk and Crisis 

Research Center (RCR-centret) vid Mittuniversitetet i Östersund. Syftet med projektet är att 

studera riskperception och riskförståelse utifrån etnicitet, kön, sexuell läggning och ålder i 

Sverige och Wales (Mittuniversitetet, 2012). Underlaget till undersökningen blev tillgängligt för 

oss genom kontakt med en av forskarna på RCR-centret.   

 

 



 

 

Urval 

Enkäterna som skickades ut år 2008 sändes via brev ut till 3500 personer i Sverige, i åldrarna 16-

75. 2000 av dessa enkäter skickades till ett slumpmässigt riksurval av Sveriges befolkning. 750 

stycken skickades till invånare i 3 församlingar; Västra Skrävlinge, Spånga och Bergsjön, och 

750 enkäter till 3 utvalda län; Jönköping, Kalmar och Kronoberg. Både män och kvinnor finns 

representerade (E. Wall, personlig kommunikation, 9 maj, 2012).  

Forskningsetik 

Med den enkät som skickades ut fanns även information till deltagarna om vad studien handlar 

om och att det är frivilligt att delta. Genom att personen väljer att svara på enkäten ger man sitt 

medgivande till att forskarna får använda ens svar. Om man inte ville delta kunde man skicka in 

enkäten utan att fylla i den. Mailadress och telefonnummer till forskarna stod med, om man ville 

informera om sitt icke deltagande eller om man hade frågor angående enkäten. En påminnelse 

skulle komma om man som deltagare inte svarat efter ett visst datum.  

 

När forskarna hade fått enkäten noterade de vem som skickat in den, och när detta gjorts 

avidentifieras enkäten för att ingen skulle kunna veta vem som fyllt i den. Man informerade 

också om att endast de som gjorde undersökningen skulle ha tillgång till vem som svarat vad. 

Resultatet redovisades i form av tabeller och diagram, vilket gör det omöjligt att urskilja 

individuella svar. Sparande av materialet skedde enligt Personuppgiftslagen, PuL (E. Wall, 

personlig kommunikation, 11 maj, 2012). ”Personuppgiftslagen innehåller regler som ska skydda 

människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter” 

(Datainspektionen, 2012). Enligt den har man rätt att en gång om året, gratis, få ta del av 

uppgifter som berör dig och vid behov även få eventuella fel rättade. Denna begäran sker 

skriftligt (E.Wall, personlig kommunikation, 11 maj, 2012). Vi har använt oss av enkäten under 

förutsättningen att forskningsprinciper och regler har följts av forskarna.  

 

 

 

 



 

 

Enkätfråga 

Den fråga som studien i första hand baseras på lyder: ”Vad tänker du på när du hör ordet risk?”. 

Enkätfrågan ber respondenterna att på två rader själva beskriva sina tankar och förhållningssätt 

till risk.  

 

Databearbetning 

Sekundäranalys  

Analys av materialet har gjorts genom sekundäranalys. Sekundäranalys kallas det då man 

använder sig av någon annan forskares eller organisations data för att analysera den på ett annat 

sätt än som redan gjorts (Allum & Arber, 2008:374). Anledningen till att en sekundäranalys 

valdes var att materialet från en omfattande enkät redan fanns tillgängligt hos RCR-centret vid 

Mittuniversitetet. 

Kodning 

Eftersom stora delar av enkätmaterialet redan var inläst i ett dataset har vi bara behövt koda in 

den fråga som var särskilt intressant för den här studien. För att enklast kunna jämföra olika 

synsätt och tankar om risk har svaren kodats in i olika kategorier. Kodningen började med en 

genomgång av enkäterna för att få en övergripande bild av hur svaren såg ut. Efter det skapades 

sexton kategorier (se Tabell 5.1). 

 

 



 

 

 

 

Kategorierna 

I den första kategorin, ”Familj”, har svar som nämner familj, vänner eller andra anhöriga 

sorterats in. I kategorin ”Ekonomi” har svar som ekonomi, börsen eller aktier hamnat. I ”Hälsa” 

har olika former av sjukdomar och skador satts. Under kategorin ”Våld/Krig/Terrorism” finns de 

svar som handlar om att någon vill göra dig fysiskt illa. I ”Olyckor” hamnar svar som innefattar 

olika sorters olyckor eller katastrofer. Under ”En del av livet” har vi sorterat in dem som har 

skrivit att risker är en del av livet. På ”Försiktighet/Eftertanke” har vi satt dem som har 

förknippat risk med att man tänker efter innan man tar en risk; man försöker akta sig innan man 

gör något. I gruppen ”Rädsla/oro för något”, har vi satt personer som har nämner en rädsla för att 

drabbas av något specifikt. I ”Miljö” hamnade de svar som nämnt miljön som en risk i samhället. 

Under ”Fara/Farligt” och ”Hot/Rädsla/Oro” har personen använt något av dessa ord för att 

beskriva begreppet risk. Under ”Chanstagande (aktivt val)”, har individen svarat att det finns 

något positivt med att ta risker och att man därför gör det medvetet. I ”Negativ sannolikhet” har 

ordet ”negativt” nämnts angående risker. I ”Sällskapsspelet Risk” har de som tänker på det spelet 

sorterats in. I ”Övrigt” finns de svar som inte passar in i ovanstående grupper. I kategorin 

”Bortfall”, hamnar alla de som svarat blankt, ”Vet inte”, ”?” eller att de inte tänker på något alls. 

Även svar som det inte har gått att tyda vad personen skrivit har placerats här. 



 

 

Analys av materialet 

För att analysera materialet har statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) 19.0 för Windows använts.  

 

Tester som utförts på datamaterialet är Pearsons Chi²-test. Chi²-test är ett sätt att undersöka om 

två variabler är beroende av varandra. Mätvärdet för detta är p och inom den 

samhällsvetenskapliga metoden brukar man traditionellt säga att alla p-värden under 0,05 innebär 

att resultatet är statistiskt signifikant och därmed går att generalisera till populationen (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010:214-218).  

 

Bortfall 

Det externa bortfallet ligger på 2228 individer, 3500 enkäter skickades ut, utav dessa kom 1272 

tillbaka besvarade. Därmed har enkäten en svarsfrekvens på cirka 36,3%. En sådan här låg 

svarsfrekvens ger stora konsekvenser för resultatet. Mangione (1995:60-61) anser att alla 

svarsfrekvenser under 50% är vetenskapligt oacceptabla. Han menar vidare att problemet med 

stora bortfall är att de som valt att inte svara på en enkät ofta har vissa saker gemensamma. 

Människor som är ogifta, äldre, har lägre utbildning eller är män finns oftare bland de icke-

svarande än andra grupper. Har de som inte svarat mycket gemensamt blir dessa 

underrepresenterade bland de som har svarat. Hypotetiskt sett skulle de 63,7% som valt att inte 

skickat in enkäten kunna ha samma uppfattning om risk, vilket gör att resultatet i studien radikalt 

hade förändrats om de istället svarat på enkäten. 

 

Vad gäller det interna bortfallet har sammanlagt 942 av 1272 individer svarat på frågan ”Vad 

tänker du på när du hör ordet risk?”. Detta bortfall kan ha allvarliga konsekvenser för resultatet 

då resultatet kan bli missvisande. Orsakerna till det interna bortfallet kan vara flera olika; dels 

kan enkätens utformning ha upplevts förvirrande så tillvida var man skulle skriva sitt svar, vilket 

bekräftas av att många respondenter skrev på olika ställen på papperet. Därutöver kan 

respondenten inte ha förstått frågan eller tyckt att den var för svår att svara på.  

 

 



 

 

Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) syftar till att se om resultatet blir detsamma om man genomför samma 

undersökning på nytt, eller om resultatet påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. 

Med andra ord handlar reliabilitet om huruvida undersökningen är korrekt gjord eller inte 

(Thurén, 2007:26; Bryman, 2011:160-161). Vi har inte kunnat påverka själva urvalet och antalet 

respondenter, men då de frågor ställs i enkäten är standardiserade och enkla att ställa på nytt kan 

reliabiliteten räknas som god.  

 

Då det är vi som som har kodat och kategoriserat de olika svaren är resultatet dock färgat av 

detta. Eftersom svaren inte är detaljerade och respondenterna inte har fått stort utrymme att 

skriva blir svaren i mångt och mycket en tolkningsfråga. Något i kodningen som påverkade vårt 

resultat var hur respondenterna valde att formulera sig. Många svarade att när de hör ordet risk 

tänker de på ”Spel”. Då vissa svarat ”Sällskapsspelet ‘Risk’” på frågan tolkade vi alla svar med 

ordet ”Spel” som att de syftade på sällskapsspelet. Dock kan vissa av respondenterna ha syftat på 

spel i form av exempelvis poker eller lotterier, som inte är ovanliga associationer när man talar 

om risk. Hade svaren varit mer omfattande hade de som tydligt handlat om spel där man satsar 

pengar ha hamnat under kategorin ”Ekonomi”. Detta hade i så fall haft en tydlig inverkan på 

studien, då ekonomi är en viktig del av resultatet. Detta är bara ett exempel på hur tolkning av 

svar kan påverka resultatet. Trots att studien utgått ifrån en kvantitativ enkät är det en kvalitativ 

kodning som har utförts. Kodningen baserades på våra föreställningar om hur respondenten kan 

ha tänkt, och eftersom vi inte vet bestämt hur respondenterna har tänkt med sina svar finns det 

risk för att vissa blev kodade annorlunda än de borde. Dock är den här formen av fråga det bästa 

alternativet för att få fram den sortens spontana svar som vi i den här undersökningen är ute efter. 

Därmed får man också räkna med vissa problem vid kodningen. 

 

Något som också är viktigt att ta hänsyn till är vår egen förförståelse kring risker. Vi har under 

tre års tid varit studenter på Risk- och krishanteringsprogrammet och läst mängder av litteratur 

om risker och lärt oss flera olika definitioner på risk. Det har till stor del påverkat hur vi ser på 

risker i samhället, till exempel med hänsyn till om de är positiva eller negativa. Men samtidigt 

som vår förförståelse kan orsaka förändringar i resultatet var den också anledningen till att vi 

valde just det här ämnet, i och med att vi ville hitta allmänhetens uppfattning om risk som 



 

 

motvikt till alla experters åsikter. Därmed var förförståelsen också helt avgörande för att den här 

undersökningen blev av. 

Validitet 

Validitet syftar till giltighet i undersökningen och att det som man haft för avsikt att mäta 

verkligen har mätts (Bryman, 2011:163). Då den använda enkätfrågan efterfrågar det spontana 

svar som undersökningen fokuserar på anser vi att vi har undersökt det vi haft för avsikt att 

undersöka. 

 

Något som dock kan påverka validiteten är om de som har svarat på enkäterna inte har svarat 

direkt på frågan, utan låtit den vara och svarat på resterande frågor i enkäten och sedan gått 

tillbaka och svarat. De kan då utifrån övriga frågor, ha fått en uppfattning om vilken inriktning 

man är ute efter i enkäterna, och därför svarat utifrån detta och inte vad de själva tänkte från 

början. Detta är dock inget som går att påverka i en sådan här enkät, då respondenterna själva 

väljer hur de ska svara. Ett alternativ är att istället skicka ut en elektronisk enkät, där man inte 

kan backa emellan frågorna, utan man måste svara på en gång. 

 

En viktig validitetsfråga är vem som besvarar den utsända enkäten. Bryman (2011:230) pekar på 

detta som ett stort problem; att någon annan än den som enkäten skickades till kan ha fyllt i den, 

eller att respondenten diskuterat igenom frågorna med någon annan innan denne besvarar dem.   

 

Metodologisk ansats 

Vad gäller metod har vi använt oss av en hypotetisk-deduktiv ansats. Den hypotetisk-deduktiva 

ansatsen går ut på att man formar olika hypoteser för att sedan undersöka om dessa stämmer med 

verkligheten (Thurén, 2007:29, 34). Vi använde vår förförståelse och olika teorier om risk och 

kön för att skapa våra egna hypoteser om män och kvinnors förhållningssätt till risker. Därefter 

utförde vi analyser för att testa dem.  

 



 

 

6. Resultat 

 

Tabell 6.1 Könsfördelningen bland enkäternas respondenter. 

Svarande Antal  Procent 

Män 566 44,5 

Kvinnor 700 55,0 

Ej angett kön 6 0,5 

Totalt 1272    100 

 

 

Tabell 6.1 visar könsfördelningen av enkätens respondenter. Av de 1272 personer har svarat på 

enkäten är 566 (44,5%) män och 700 kvinnor (55,0%). 6 personer har inte svarat på frågan om de 

är man eller kvinna. 

 

 

Tabell 6.2 Könsfördelning bland svarande på frågan ”Vad tänker du när du hör ordet risk?”. 

Svarande Antal Procent 

Män 420 44,6 

Kvinnor 520 55,2 

Ej angett kön 2 0,2 

Totalt 942    100 

 

 

Av de 1272 personer som svarat på enkäten är det 330 personer som inte svarat på frågan ”Vad 

tänker du på när du hör ordet risk?”. Bland dem som svarat på frågan är 520 (55,2%) kvinnor och 420 

(44,5%) män. Dessutom har 2 personer som svarat på frågan om risk inte angett vilket kön de tillhör (se 

tabell 6.2). Detta gör att det totala antalet som svarat på frågan om riskuppfattning är 942 stycken. Då 

fokus i den här studien ligger på kön har de två personer som inte angett kön räknats bort i kommande 

uträkningar. 

 



 

 

Hypotes 1. Kvinnor fokuserar på familj och hälsa när de tänker på risk medan män i första 

hand är inriktade på ekonomi. 

 

Tabell 6.3 Omvårdande och Ekonomi i förhållande till kön. 

 Kvinnor Män Chi² 

Omvårdande 26 (63,4 %) 17 (44,7 %) p = 0,49 

Ekonomi 15 (36,6 %) 21 (55,3 %) p = 0,10 

    

 

 

I studien är omvårdnad en viktig faktor för att se om män och kvinnor skiljer sig åt i 

riskuppfattning. De två variabler som i studien tyder på en omvårdande inställning till risk hos 

respondenten är ”Familj” och ”Hälsa”. Det är 17 (44,7%) män och 26 (63,4%) kvinnor som har 

förknippat risk med hälsa och/eller familj (se Tabell 6.3). Sambandet mellan kön och omvårdnad 

är inte statistiskt signifikant. 

 

21 (55,3%) män och 15 (36,6%) kvinnor har på frågan om vad de tänker på när de hör ordet risk 

svarat något som relaterar till ekonomi, såsom till exempel lön, pension eller aktier (se Tabell 

6.3). Detta är dock inte signifikant. 



 

 

Hypotes 2. Män är mer positivt inställda till risk än kvinnor. 

 

Tabell 6.4. Chanstagande och försiktighet i förhållande till kön. 

 Kvinnor Män Chi² 

Chanstagande 51 (64,6 %) 37 (62,3 %) p = 0,60 

Försiktighet 28 (35,4 %) 22 (37,3 %) p = 0,92 

    

 

 

Vad gäller att vara positiv till risker har tester utförts för att jämföra de två beroende variablerna 

”Chanstagande” och ”Försiktighet”. De respondenter som satts in under ”Chanstagande” menar att 

risker är något man aktivt tar, antingen för att vinna något i stunden eller för att kunna utvecklas 

som människa. Av frågans 942 respondenter är det 37 (62,3%) män och 51 (64,6%) kvinnor som 

i sitt svar visar sig positiva till risker och därmed hamnar under kategorin ”Chanstagande” (se 

Tabell 6.4). Detta resultat är inte statistiskt signifikant. 

 

I kategorin ”Försiktighet” har 28 (35,4%) kvinnor och 22 (37,3%) män svarat att risk innebär att 

man måste vidta en viss försiktighet (se Tabell 6.4). Sambandet mellan kön och försiktighet är 

inte statistiskt signifikant. 

 

 



 

 

7. Analys och diskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att se om det finns några skillnader i hur män och 

kvinnor uppfattar risk. Hypoteserna som skulle testas var ”Kvinnor fokuserar på familj och hälsa 

när de tänker på risk medan män i första hand är inriktade på ekonomi” och ”Män är mer positivt 

inställda till risk än kvinnor”. 

 

Granskar man den första hypotesen; ”Kvinnor fokuserar på familj och hälsa när de tänker på risk 

medan män i första hand är inriktade på ekonomi”, så falsifieras denna hypotes av resultatet. Det 

är fler män än kvinnor i vårt resultat som har svarat ekonomi och fler kvinnor än män som har 

svarat omvårdande, men detta resultat är inte signifikant och kan därför inte generaliseras till den 

svenska populationen.   

 

Om vi går vidare till hypotes två så lyder den ”Män är mer positivt inställda till risk än kvinnor”. 

Även denna hypotes falsifieras på grund av det icke-signifikanta resultatet.   

 

Sammantaget visar resultatet att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor vad 

gäller uppfattning om risk. Kanske har vi kommit så långt med jämställdheten i Sverige att könen 

inte längre är olika; att kvinnor och män oroar sig för samma saker och att båda dessutom kan 

uppleva risker som positiva fenomen. Män och kvinnor är kanske trots allt lika risktagande och 

välvilligt inställda till utmaningar. Detta kan ha att göra med att Sverige arbetar för jämställdhet 

på många olika områden, vilket har gjort att många har fått upp ögonen för frågan och för sitt 

eget sätt att agera.  

 

Som vi tidigare nämnt menar Thomsson (2003:53) att människor är medvetna om att samhället 

inte är jämställt men att de ofta har förklaringar till sitt eget sätt att leva. Det resultat vi fått fram, 

att det inte finns några skillnader i hur kvinnor och män fokuserar på familj respektive ekonomi 

kan tyda på att det trots allt inte är i hemmen som den nämnda ojämställdheten råder. Trots allt 

arbetar de flesta kvinnor idag och Sverige är känt för att uppmuntra fäder till att vara hemma med 

barnen. På så sätt blir det mindre klyftor mellan de båda könens territorier. Kanske har 

svenskarna det jämställt hemma och i så fall är de förklaringar som Thomsson nämner högst 

befogade. 

 



 

 

Gustafson (1997:38-39) hävdar att könsrollerna upprätthålls för att människor strävar efter att 

leva upp till de förväntningar som ställs på dem. Det han syftar på då är att män blir dominanta 

och vill försörja familjen och att kvinnor blir omvårdande just därför att de förväntas vara det. 

Men enligt våra resultat verkar inte dessa skillnader existera. Samhället är i ständig förändring 

och kanske är det inte samma förväntningar som gäller idag som för några år sedan. Att könen är 

lika när det kommer till risker kopplade till ekonomi och familj behöver inte betyda att de är det 

på alla områden.  

 

Gustafson (1998:808) har också en annan teori angående att riskuppfattningen mellan män och 

kvinnor skulle bero på att det är männen som har mer makt i samhället. Att det är männen som 

har inflytande över hur riskerna behandlas och därför är mindre oroade över risker och mer 

positiva till dem. Detta stämmer dock inte med våra resultat, där både män och kvinnor är lika 

positivt inställda till risker. Det kan ha att göra med att vi går mot en mer globaliserad värld där 

vi påverkas från många olika håll, vilket gör det svårt att kontrollera alla risker som kan tänkas 

dyka upp. Detta kan göra att även män får mer att oroa sig för, då de inte längre har inflytande 

över detta område och därmed tappar en del av makten.    

 

Genusteoretiker som Wharton, Connell och Thomsson är alla övertygade om att kön har en 

mycket viktig roll att spela i hur människor tänker och agerar. Men utgår man ifrån resultatet i 

den här studien så har det i alla fall ingen påverkan på vilka risker män och kvinnor fokuserar på. 

Kanske är skillnaderna mellan män och kvinnor bara något som vi själva konstruerat efter eget 

tycke. Det kanske bara är vårt eget sätt att förklara skillnader när vi inte förstår oss på varandra 

eller när vi tycker att något är orättvist, och vi själva är för fega för att göra något åt det. Kanske 

är teorierna förlegade och berör inte längre dagens samhälle. Samhällets utveckling går fortare än 

det tar för teorierna att hinna utvecklas och prövas.   

 

Fördelningen av mäns och kvinnors uppgifter kan ses som funktionell i ett historiskt perspektiv. 

En man och en kvinna som lever tillsammans delar uppgifterna mellan sig som på ett företag. 

Men nu för tiden när många par skiljer sig, många barn lever med ensamstående föräldrar och 

även samkönade par har rätt att bli föräldrar är uppdelningen av arbetsuppgifter mellan man och 

kvinna mest av allt opraktisk. Idag passar inte dessa standarder mellan män och kvinnor, då 

förändringar i samhället kräver nya förhållningssätt. Utifrån det perspektivet är det positivt att 

könsstrukturerna och skillnaderna mellan män och kvinnor verkar ha avtagit. 



 

 

 

Går man vidare och tittar på varför resultatet inte blivit signifikant så finns det flera olika 

förklaringar. Om man börjar med enkäten och metoden så föreligger ett stort bortfall i enkäten, 

både internt och externt. Många ur det slumpmässiga urvalet har inte svarat på enkäten, och om 

dessa har något gemensamt som kan ha påverkat det slutliga resultatet, som till exempel kön eller 

inställning till risker, så skapar det problem för signifikansen. En annan bidragande faktor till den 

uteblivna signifikansen kan vara, vilket vi tidigare också har nämnt, att det är vi som har kodat 

svaren och satt dem i olika kategorier. Som subjektiva individer kan vi inte garantera att svaren 

blivit tolkade som respondenterna har menat. Detta är dock en oundviklig effekt vid kvalitativ 

kodning av enkätsvar, och för att få ut den sortens spontana svar som studien söker var det 

nödvändigt att använda en fråga som kodas kvalitativt.  

 

Ett annat problem som också kan bidra till det icke-signifikanta resultatet har att göra med att 

man måste gå på ett djupare stadium för att se om det finns några skillnader mellan män och 

kvinnor. Då respondenten i enkäten inte har fått mycket plats att skriva eller kunna förklara exakt 

hur man tänkt ger det ingen djupgående förståelse. Vill man förstå meningen bakom svaren, till 

exempel vad en person egentligen menar när denne skriver ordet ”spel”, och på vilket sätt man 

ser det som en risk skulle man behöva komplettera enkätstudien med kvalitativa intervjuer för att 

komma närmare frågan och få en förståelse för ämnet.  

  

Då vi började studera resultatet upptäckte vi att människor har tolkat frågan på två olika sätt. 

Antingen har man gett en ren definition för vad man förknippar risk med, till exempel ”fara” eller 

”farligt”, eller så har respondenterna svarat vad risk är för dem personligen, som till exempel att 

gå ensam hem på kvällen eller råka ut för en olycka. Dessa tolkningsskillnader gör att man kan 

fundera på själva formuleringen av frågan i enkäten, om den är passande för en enkät. Frågan är 

väldigt öppen och diffus och man lämnar fältet öppet för respondenternas hjärnor till fria 

associationer. Dessa associationer kan vara lika påverkade av vad de funderar på just för stunden 

som av vad de i allmänhet förknippar med begreppet risk.  

 

Den enkät vi tagit del av besvarades under 2008. Det är nu fyra år sedan, och en hel del kan ha 

förändrats under den tiden. Många stora händelser har hänt runt om i världen. Terrordåden i 

Norge och en omfattande finanskris är exempel på faktorer som kan ha påverkat människors 

riskuppfattning avsevärt. Dessutom har allmänhetens tillgång till information och möjlighet att 



 

 

kommunicera fortsatt att utökas i våldsam fart, genom bland annat sociala medier och interaktiva 

nyhetssajter, vilket också kan ha inflytande över vad människor uppfattar som risker. 

 

Vårt samhälle befinner sig i en ständigt utvecklande process som ibland tycks gå fortare och 

fortare ju mer vi utvecklar och utvecklas. Om samhällets påverkar oss eller om vi påverkar 

samhället är svårt att avgöra; kanske är det en blandning av båda. Då det inte går att helt 

eliminera risker kommer riskforskningen att fortsätta vara aktuell oavsett hur mycket samhället 

utvecklas. Riskforskning bedrivs för att skydda allmänheten, vilket gör att intresset för deras syn 

på risker också borde bli allt större, då man vill skapa djupare förståelse för risker och kunna 

kommunicera ut dessa på ett trovärdigt sätt.  

 

Stämmer resultatet att det inte finns några skillnader mellan könen så bör man i framtiden kanske 

fokusera på andra faktorer som kan bidra till att påverka uppfattningen om risk. Till exempel 

ålder, kulturell tillhörighet, egna erfarenheter och påverkan från barndomen kan vara viktiga 

förklaringar till hur man upplever risker. Utan att undersöka de andra faktorerna får man inte en 

fullständig bild av hur samhället ser på risker. Detta är också en utmaning för framtida forskning, 

att inte bara fokusera på en bakgrundsfaktor, utan få med hela den komplexa individen. På så sätt 

kan man åstadkomma en kommunikationsprocess om risker som riktar sig till alla.   

  

 

 

 

 

 



 

 

8. Slutsatser 

Syftet med den här studien har varit att ”undersöka om det finns några skillnader i hur män och 

kvinnor uppfattar risk, och i så fall på vilket sätt”. Vi anser att detta syfte har uppfyllts. Dock är 

resultaten ej signifikanta så det går inte att visa på några skillnader i hur män och kvinnor ställer 

sig till risker, vilket gör att hypoteserna har falsifierats.   
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Bilaga 

 

SAMHÄLLE OCH VÄRDERINGAR 2008 
 

 

 
 

1.  Ta ställning till följande påståenden: 
Instämmer helt Instämmer 

Varken eller 
Instämmer Instämmer 

och hållet  delvis   inte  inte alls 

Jag skulle aldrig gå med i någon typ av frivillig organisation …  …  …  …  … 

Viktiga frågor för vårt samhälle ska beslutas av folket och inte 

av experter 
…  …  …  …  … 

En person klarar sig bättre om han/hon inte litar på någon annan 

än sig själv 
…  …  …  …  … 

Vuxna och barn ska ha lika stort inflytande på beslut i en familj …  …  …  …  … 

När det gäller viktiga beslut på mitt arbete är det vikigt för mig 

att alla inblandade blir tillfrågade 
…  …  …  …  … 

Oavsett om vi vill det eller inte så måste vi acceptera att det 

finns begränsningar i livet 
…  …  …  …  … 

Det är ingen mening att göra något för andra – man får aldrig 

något tack ändå 
…  …  …  …  … 

Företag och organisationer ska vara organiserade så att alla kan 

påverka viktiga beslut 
…  …  …  …  … 

Polisen ska ha rätt att avlyssna privata telefonsamtal när de 

undersöker ett brott 
…  …  …  …  … 

Det är viktigt att bevara våra traditioner och vårt kulturella arv …  …  …  …  … 

Jag går aldrig med i föreningar eller liknande …  …  …  …  … 

Individens frihet ska inte begränsas för att förebygga brott …  …  …  …  … 

Min dröm är att ha ett eget företag …  …  …  …  … 

När jag har problem försöker jag lösa dem själv …  …  …  …  … 

Jag tycker bäst om uppgifter där jag arbetar ensam …  …  …  …  … 

Det är antagligen inte så populärt att vara ordningsam men det 

är en viktig egenskap 
…  …  …  …  … 

Jag tycker om att få klara instruktioner om vad jag ska göra …  …  …  …  … 

Familjen är grunden för ett fungerande samhälle …  …  …  …  … 

 
 

2.  Ta ställning till följande påståenden: 
Instämmer helt Instämmer 

Varken eller 
Instämmer Instämmer 

och hållet  delvis   inte  inte alls 

Jag lever som en vanlig svensk …  …  …  …  … 

Det är en liten grupp som bestämmer vad som är svenskt och 

vad som inte är svenskt 
…  …  …  …  … 

Det svenska samhället är öppet för sådana som jag …  …  …  …  … 

Jag är stolt över att bo i Sverige …  …  …  …  … 

Jag passar inte in i det svenska samhället …  …  …  …  … 

Jag känner igen mig i den bild jag får av svenskarna när jag ser 

på svensk TV 
…  …  …  …  … 

Det är viktigare för mig att passa in där jag bor än i Sverige i 

stort 
…  …  …  …  … 

Om jag hade möjlighet skulle jag hellre bo i ett annat land än 

Sverige 
…  …  …  …  … 



 

 

 

5.  Hur ofta har Du kontakt med följande personer, som Du inte bor ihop med? 
Med ”Kontakt på annat sätt” avses telefon, e-post, sms, chatt eller liknande. 

Varje dag  
En eller några  En eller några En eller några Inte alls de senaste 

gånger i veckan gånger per månad  gånger per år  12 månaderna 
Någon i min 
familj eller 
släkt 

Träffas personligen …  …  …  …  … 

Kontakt på annat sätt …  …  …  …  … 

 

Träffas personligen …  …  …  …  … 

 Kontakt på annat sätt …  …  …  …  … 

 
 

Någon granne 
Träffas personligen …  …  …  …  … 

Kontakt på annat sätt …  …  …  …  … 
 

 
 

3.   Hur stor samhörighet känner Du med följande?  
Mycket stor  Stor  Liten  Ingen 

samhörighet samhörighet samhörighet samhörighet 

Platsen/staden där Du bor …  …  …  … 

Din region/landsdel …  …  …  … 

Sverige …  …  …  … 

Europa …  …  …  … 
Världen …  …  …  … 

 
 

4.   På min fritid umgås jag med: Mycket ofta Ofta Varken eller Sällan Mycket sällan 

Personer med samma etnicitet/nationalitet som jag …  …  …  …  … 

Personer som är födda i Sverige …  …  …  …  … 
Personer som är födda i ett annat land än Sverige …  …  …  …  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.  Har Du någon vän/bekant utanför Din familj eller släkt som kan hjälpa Dig med följande? (Utan formellt åtagande) 

Ja, flera personer Ja, en person Nej 

Praktisk hjälp (t.ex. laga mat, städa, tvätta, sköta trädgården, skotta snö) …  …  … 

Hjälp med ekonomi och/eller myndighetskontakter (t.ex. ge personliga råd, skriva brev, 

fylla i blanketter, vara ombud i formella ärenden) 
…  …  … 

Känslomässig stöttning (t.ex. vid en personlig kris) …  …  … 
 
7.   Skulle Du, allmänt sätt, beskriva Dig själv som: 
 

Mycket lycklig Ganska lycklig Inte särskilt lycklig Inte alls lycklig 

… … … … 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.   När det gäller politik talar man om ”vänster” och ”höger”, hur skulle Du vilja placera Dig själv på den skalan? 
 

Vänster       Höger 

 

 

 

 

 

10. Hur ofta har Du deltagit i en fritidsaktivitet under de senaste 12 månaderna? Exempel: 
föreningsmöte, studiecirkel, religionsutövning, konsert, bio, idrott, restaurangbesök etc. 

  

Varje dag      En till några gånger per vecka          En till några gånger per månad                 En till några gånger per år                 Aldrig 

   …                                 … … … …  

 
 

12. Hur ofta tar Du del av nyheter 
Varje dag 

Några gånger per Någon gång per Någon gång per 
Aldrig 

genom: vecka vecka månad 

Lokal dagstidning (internet/tryckt) …  …  …  …  … 

Nationell dagstidning (internet/tryckt) …  …  …  …  … 

Gratis dagstidning (internet/tryckt) …  …  …  …  … 

Svenskspråkig lokalradio …  …  …  …  … 

Lokalradio på annat språk än svenska …  …  …  …  … 

Svenskspråkig nationell radio …  …  …  …  … 

Svenskspråkig nationell TV …  …  …  …  … 
Utländsk radio/TV …  …  …  …  … 
 
  

 

 

 

8.   I vilken utsträckning tycker Du att det svenska samhället bör satsa mer resurser på följande områden? 

I mycket hög grad I hög grad Varken eller I låg grad I mycket låg grad 

Barnomsorg …  …  …  …  … 

Kultur (teater, musikföreställningar etc.) …  …  …  …  … 

Utbildning …  …  …  …  … 

Olyckshantering (brandkår, ambulans etc.) …  …  …  …  … 

Sjukvård …  …  …  …  … 

Lag och ordning (polis, kriminalvård etc.) …  …  …  …  … 

Miljövård …  …  …  …  … 

Sysselsättning …  …  …  …  … 
Äldreomsorg …  …  …  …  … 

 

11. Hur ställer Du dig till följande? Det har jag gjort  
Det har jag inte gjort men Det har jag inte gjort och kan 

kan tänka mig att göra det  inte tänka mig att göra det 

Skriva på en namninsamling/protestlista …  …  … 

Delta i bojkotter/köpstrejker …  …  … 

Delta i demonstrationer …  …  … 

Chatta/debattera politik på Internet …  …  … 
Skada andras/allmän egendom i protest …  …  … 



 

 

 

13. Ta ställning till följande: 

Generellt sett, skulle Du säga att man kan lita på de flesta människor eller bör 

man vara mycket försiktig när man har med andra människor att göra? 
Man kan lita på de flesta Man bör vara mycket försiktig 

                                                                                                                                                   ...                                                       … 
Skulle Du säga att människor för det mesta försöker vara hjälpsamma, eller att 

de för det mesta bara ser till sig själva? 
 De är hjälpsamma De ser till sig själva 

                                                                                                                                                 ...                                                    … 
Anser Du att de flesta människor försöker utnyttja Dig om de kan, eller försöker 

de vara rättvisa? 
Utnyttja mig Vara rättvisa 

                                                                                                                                             …                                                  … 
 

 

14. Ta ställning till följande påståenden:  
Instämmer Instämmer Varken Instämmer Instämmer 

Vet inte helt 
och hållet  delvis  eller  inte   inte alls 

Äldre tar jobben från de yngre då de inte går i pension i tid …  …  …  …  …  … 

Invandrade gör att brottsligheten ökar …  …  …  …  …  … 

Funktionshindrade har mycket att tillföra i arbetslivet …  …  …  …  …  … 

Homosexuella förstör moralen i samhället …  …  …  …  …  … 

Kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden …  …  …  …  …  … 

Invandrade är på det hela taget bra för Sveriges ekonomi …  …  …  …  …  … 

Ungdomar tar inget ansvar i dagens Sverige …  …  …  …  …  … 

Myndigheterna använder för mycket pengar för att hjälpa 

funktionshindrade 
…  …  …  …  …  … 

Homosexuella förbättrar det svenska samhället genom att 

öka mångfalden 
…  …  …  …  …  … 

Män borde göra en större andel av hushållsarbetet än de gör 
…  …  …  …  …  … 

nu. 
 

15. I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas ha högre status medan andra grupper har lägre. 
Var skulle Du placera dig själv på denna skala? 

 

1 Toppen 2 3 4 5 6 7 8 9           10 Botten 
 

 

 

 
16. Rent subjektivt, var någonstans anser Du dig vara i ditt livslopp? 

  
 

Tonåring Ung vuxen  Vuxen 
Medelålders vuxen         

Gammal vuxen 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

17. I vilken utsträckning litar Du på: 
I mycket hög 

I hög utsträckning Varken eller I låg utsträckning 
I mycket låg 

utsträckning     utsträckning 

 
Universitet och högskolor …  …  …  …  … 

Riksdagen …  …  …  …  … 

Kommunen …  …  …  …  … 

Statliga organ/myndigheter …  …  …  …  … 

Internationella organisationer, t.ex. FN, 

WHO 
…  …  …  …  … 

EU …  …  …  …  … 

TV och tidningar …  …  …  …  … 
Frivilligorganisationer …  …  …  …  … 

 
 

18. Har Du blivit diskriminerad på grund av något av följande? 

Ja, flera gånger Ja, en gång Nej, aldrig Ja, flera gånger Ja, en gång Nej, aldrig 

Etnicitet …  …  …  Funktionshinder …  …  … 

Religion …  …  …  Kön …  …  … 
Sexuell läggning …  …  …  Ålder …  …  … 

 

 
 

FRÅGOR OM RISKER 
 

 

19. Vad tänker Du på när Du hör ordet risk? 

 

 

 

 

20. Vem eller vilka tänker Du på i första hand när Du hör ordet risk? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mig själv  Min familj/släkt Vänner och bekanta Folk i allmänhet 
                … 
…   … 

… … … 



 

 

 

22. Hur stor tror Du att risken är för Dig personligen att skadas av följande? Välj det alternativ för varje risk som bäst motsvarar 
Din åsikt. Försök att bedöma alla risker som nämns. 

Mycket stor Stor Måttlig Liten Mycket liten 

Egen rökning …  …  …  …  … 

Dricka alkohol …  …  …  …  … 

HIV-smitta …  …  …  …  … 

Klimatförändringar genom växthuseffekten …  …  …  …  … 

Brand i hemmet …  …  …  …  … 

Mat som innehåller genförändrade råvaror …  …  …  …  … 

Transporter av farligt gods …  …  …  …  … 

Naturkatastrofer …  …  …  …  … 

Våld och aggression …  …  …  …  … 

Galna ko-sjukan (BSE) …  …  …  …  … 

Olycka i samband med fritidssysselsättning …  …  …  …  … 

Terrorism …  …  …  …  … 

Stress och utbrändhet …  …  …  …  … 

Epidemier som t.ex. SARS och Ebola …  …  …  …  … 

Få cancer, hjärtinfarkt eller annan allvarlig sjukdom …  …  …  …  … 

Trafikolycka …  …  …  …  … 

 
 

23. Hur stora tror Du att följande hot mot det svenska samhället är? 

Mycket stort Stort Måttligt Litet Mycket litet 

Internationell terrorism …  …  …  …  … 

Miljöförstöring …  …  …  …  … 

Flyktingströmmar till Sverige …  …  …  …  … 

Befolkningstillväxten i världen …  …  …  …  … 

Bristande respekt bland ungdomar …  …  …  …  … 

Den religiösa fundamentalismen i världen …  …  …  …  … 

Angrepp på Sverige av främmande makts militära styrkor …  …  …  …  … 

Sämre kvalitet i skolan …  …  …  …  … 

Lågkonjunktur …  …  …  …  … 

Den ökande andelen äldre i det svenska samhället …  …  …  …  … 

Ökade motsättningar mellan olika grupper i Sverige …  …  …  …  … 

Extrema politiska uppfattningar får inflytande i Sverige …  …  …  …  … 

Ökade skillnader i levnadsstandarden i Sverige …  …  …  …  … 

Företagen flyttar utomlands …  …  …  …  … 

Kärnkraften medför olyckor …  …  …  …  … 

Tidigare okända sjukdomar …  …  …  …  … 

Kemikalieutsläpp …  …  …  …  … 

Diskriminering av vissa grupper i det svenska samhället …  …  …  …  … 

Bristande religiös tro …  …  …  …  … 

Barn som växer upp utan fasta värderingar och regler …  …  …  …  … 
Försämrad folkhälsa …  …  …  …  … 

 

 

 



 

 

 

24. Har Du: Ja Nej Vet ej 

Hemförsäkring …  …  … 

Privat olycksfallsförsäkring …  …  … 

Privat sjukförsäkring …  …  … 

Privat pensionssparande …  …  … 

Privat livförsäkring …  …  … 

Brandvarnare i bostaden …  …  … 
Larm i bostaden …  …  … 

 
 

25. Hur ofta gör Du följande? 
Mycket ofta/ 

Ofta Ibland Sällan Aldrig 
Varje gång 

Använder reflex när Du går utomhus i mörker …  …  …  …  … 

Använder cykelhjälm när Du cyklar …  …  …  …  … 

Har oskyddat sex med tillfälliga partners …  …  …  …  … 

Går hem ensam sent på natten …  …  …  …  … 

Undviker genmodifierad mat …  …  …  …  … 

Röker …  …  …  …  … 

Dricker alkohol …  …  …  …  … 

Åker kollektivtrafik istället för bil för klimatets skull …  …  …  …  … 
Källsorterar hushållssopor …  …  …  …  … 

 

 

Följande fråga besvaras endast av Dig som för närvarande har arbete, om Du inte har arbete hoppa till fråga 27. 

 

 

 

 
 
 

 

27. I vilken form skulle Du i första hand vilja få information om dessa risker. Välj endast ett alternativ per rad 

Internet  
Tryckta 

Radio TV 
Tryckt myndighets- 

tidningar    information 
Brand i hemmet …  …  …  …  … 

Olycka i samband med fritidssysselsättning …  …  …  …  … 

Kemikalieolyckor t.ex. utsläpp från 

industrier eller i samband med trafikolyckor 
…  …  …  …  … 

Epidemier t.ex. SARS, Ebola etc. …  …  …  …  … 

Naturkatastrof …  …  …  …  … 
Krig/terrorism …  …  …  …  … 

 

 

26. Besvara följande frågor om Din framtida arbetssituation. 
Mycket Ganska 

Varken eller 
Inte särskilt Inte alls 

troligt  troligt   troligt  troligt 

Hur sannolikt/ troligt är det att Du inom loppet av 12 månader blir 

arbetslös? 
…  …  …  …  … 

Hur sannolikt/troligt är det att Du inom loppet av 12 månader säger 

upp dig frivilligt från ditt nuvarande jobb? 
…  …  …  …  … 

Om Du blir arbetslös, hur sannolikt/troligt är det att Du inom loppet av 

12 månader hittar ett likvärdigt jobb? 
…  …  …  …  … 



 

 

 

28. Om Du plötsligt blev tvungen att lämna ditt hem i minst en månad, har Du då någon som Du kan bo hos under denna tid: 

Ja, flera personer Ja, en person Nej 

I det område där Du bor? …  …  … 

I den by/ort/stad där Du bor? …  …  … 
Någon annanstans i Sverige? …  …  … 

 

29. Om Du skulle förlora Ditt hem och alla Dina ägodelar i till exempel en brand, hur stor är sannolikheten att Du 
inom 1 år har återfått samma standard vad gäller hem och ägodelar? 

 

Mycket stor Stor Varken eller Liten Mycket liten 
… … … … … 

 

 

30. Besvara följande frågor om nästa generation.                      
Mycket mindre     Mindre      Lika      Mera

 
Mycket mera

 

 
 

Hur lyckligt kommer livet att vara för nästa generation jämfört med               … …              … …               … 

för dagens vuxna? 
 

Hur riskfyllt kommer livet att vara för nästa generation jämfört med … 

för dagens vuxna? 
…                …         …  …

 
 

 
 

31. Har Du blivit allvarligt drabbad av något av följande? Nämn endast sådant som Du fortfarande påverkas av. 

Ja, flera gånger  Ja, en gång Nej, aldrig Ja, flera gånger Ja, en gång Nej, aldrig 

Brand i hemmet …  …  …  Trafikolycka …  …  … 

Naturkatastrof …  …  …  
Cancer, hjärtinfarkt eller 
annan allvarlig sjukdom 

…  …  … 

Våld och 

aggression 
…  …  … 

 Olycka i samband med 

fritidssysselsättning 
…  …  … 

Krig/terrorism …  …  … 
 

 

32. Om en kraftig storm var på väg mot där Du befinner Dig, vad skulle Du göra då? 
 

Mycket troligt Troligt Varken eller Ej troligt 
Absolut inte 

troligt 
Försöka ta mig bort från området …  …  …  …  … 

Kontakta kommunen, räddningstjänsten eller liknande för att 

få mer information 
…  …  …  …  … 

Lyssna på radio/TV efter information …  …  …  …  … 

Ringa mina vänner i närheten …  …  …  …  … 

Inget särskilt …  …  …  …  … 

Söka information om stormen på Internet …  …  …  …  … 

Förbereda mig praktiskt med mat, vatten, värmeljus, filtar 

osv. 
…  …  …  …  … 

Vet inte vad jag skulle göra …  …  …  …  … 
 



 

 

 
34. Var befann Du dig när stormen inträffade? 

 
Hemma          Arbetet/Skolan/Annan verksamhet           Ute i naturen                  I bil/buss/annat transportmedel                       Annat 

… … … … … 

 

 
 

35. Fick Du någon varning eller information om att en allvarlig storm var på väg? Ja Nej 

… … 

Om Du svarade Nej, hoppa till fråga 36 

Från vem/vilka? 

Föräldrar …  Arbetskamrater …  Kommunen … 

Syskon …  Polisen …  Radio … 

Partner …  Brandkåren …  TV … 

Vänner …  SOS alarm …  Chef … 
Grannar …  Sjukhus …  Annan … 

 
 

 

 

 

 

33. Har det under de senaste 4 åren inträffat en allvarlig storm i regionen där Du bor? Om flera Ja Nej 

stormar inträffat, välj den allvarligaste. …  … 

Om Du svarade Nej, hoppa till fråga 38 

Drabbade stormen Dig ekonomiskt? …  … 

Drabbade stormen Dig fysiskt/kroppsligt? …  … 

Drabbade stormen Dig psykiskt? …  … 
Drabbade stormen Dig på annat sätt? …  … 

 

36. Kontaktade Du någon efter det att Du hört att en allvarlig storm var på väg? Ja Nej 

… … 

Om Du svarade Nej, hoppa till fråga 38 

Vem/vilka kontaktade Du? 

Föräldrar …  Arbetskamrater …  Kommunen … 

Syskon …  Polisen …  Radio … 

Partner …  Brandkåren …  TV … 

Vänner …  SOS alarm …  Chef … 
Grannar …  Sjukhus …  Annan … 

 

37. Försökte Du kontakta någon/några av följande för att fråga om hjälp när Du hört att stormen var på väg? 

Föräldrar …  Arbetskamrater …  Kommunen … 

Syskon …  Polisen …  Radio … 

Partner …  Brandkåren …  TV … 

Vänner …  SOS alarm …  Chef … 
Grannar …  Sjukhus …  Annan … 



 

 

52. Vilket är/var Ditt huvudsakliga yrke? 

 53. Vilken var Din totala inkomst utan skatt förra månaden? Ta 
med eventuella bidrag såsom barnbidrag, bostadsbidrag, a- 
kassa, socialbidrag, sjukpenning, pension, underhåll, 
fickpengar, övriga inkomster. 

… 0-900 kronor … 20 001-25 000 kronor 

… 901-10 000 kronor … 25 001-30 000 kronor 

… 10 001-15 000 kronor … 30 001-35 000 kronor 

… 15 001-20 000 kronor … Mer än 35 000 kronor 

 

54. Var är Din maka/make/sambo/särbo född? 

… Jag är ensamstående/änka/änkling 

… Sverige … Annat nordiskt land 

… Europa/Nordamerika … Övriga världen 

55. Var är Din mamma född? 

… Sverige … Annat nordiskt land 

… Europa/Nordamerika … Övriga världen 

56. Var är Din pappa född? 

… Sverige … Annat nordiskt land 

… Europa/Nordamerika … Övriga världen 

57. Vilket språk talas huvudsakligen i Ditt hem? 

… Svenska … Annat språk 

58. Är Du: 

… Heterosexuell … Homosexuell … Bisexuell 

59. Har Du något funktionshinder ? Ja Nej 

… … 

60. Har Du något varaktigt rörelsehinder? …  … 

Om ja: 

Kan Du springa en kortare sträcka 

(ca 100 meter)? …  … 

Kan Du snabbt ta Dig ut ur Din bostad själv vid ett 

strömavbrott? …  … 
 

För Dig som är född i ett annat land än Sverige 

61. Hur många år har Du bott i Sverige? 

  år 

62. I vilket land är Du född? 

63. Vilket var Ditt huvudsakliga skäl att utvandra från Ditt 
födelseland? (Om Du utvandrade efter att Du fyllt 18 år) 

… Politik … Arbete … Krig/konflikt 

… Äktenskap … Naturkatastrof … Annat 

 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 

38. Är Du man eller kvinna? … Man … Kvinna 

39. Vilket år är Du född? 19   

40. Civilstånd: 

… Sammanboende/gift … Särbo 

… Ensamstående/änka/änkling … Bor med föräldrar/i kollektiv 
 

41. Hur många personer ingår i Ditt hushåll, inklusive Dig 
själv? 

  st 

42. Hur många barn under 18 år ingår i Ditt hushåll? 

  st 

43. Vilken typ av bostad bor Du i? 

… Hyresrättslägenhet … Bostadsrättslägenhet 

… Egen ägd villa/radhus/gård … Serviceboende 

44. Vilken kommun bor Du i? 

45. Hur stor är Din bostadsort? 

… Landsbygd eller ort med färre än 200 invånare 

… Tätort med 200-1 999 invånare 

… Tätort med 2 000-4 999 invånare 

… Tätort med 5 000-24 999 invånare 

… Tätort med 25 000-200 000 invånare 

… Stockholm, Göteborg eller Malmö 

46. Är Du med i någon lokal förening? 

… Ja, en … Ja, flera … Nej 

47. Hur ofta besöker Du en kyrka, moské, synagoga, ett 
tempel eller annan religiös samligsplats? 

… Aldrig   … Sällan    … 1-2 ggr./månad   … 1g./vecka    … Oftare 

48. Hur många år har Du gått i skola? 

  år 

49. Vilken är Din högsta avklarade utbildning? 

… Grundskola eller motsvarande … Högskola/universitet 

… Gymnasial utbildning … Övrigt 

50. Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till under 
merparten av Ditt arbetsliv? (endast ett svar) 

… Tjänsteman … Företagare; ingen anställd 

… Tjänsteman med … Företagare:1-9 anställda 

arbetsledande funktion 

… Tjänsteman med … Företagare: 10 eller fler anställda 

företagsledande funktion 

… Arbetare … Jordbrukare: ingen anställd 

… Arbetare med … Jordbrukare: en eller flera anställda 

arbetsledande funktion … Studerande 
 

51. Om Du är anställd, är anställningen: 

… Tillsvidare … Tidsbegränsad 

 

Tack för Din medverkan! 


