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Abstrakt	
 
Skyddsrum, är det något vi i dagens svenska samhälle behöver längre? En smygande känsla 

av att behöva väcka liv i den frågan var startskottet för denna uppsats. Detta är en studie 

genomförd med hjälp av en webbenkät där vi undersökt bland annat i hur stor utsträckning de 

svarande ser olika hot vara troliga att drabba Sverige, om det finns behov av skyddsrum idag 

och om detta påverkas av etnicitet, kulturell bakgrund och tidigare upplevelser. Webbenkäten 

skickades ut till programstudenter på Mittuniversitetet från HT 2013- VT 2016 vilket 

resulterade i kvantitativ data som behandlats genom SPSS. Med hjälp av Mann - Whitney test 

och Kruskal-Wallis test har vidare undersökning av datan genomförts. 

Vi har använt oss av teoretiska ramverk kring riskuppfattning och kultur för att lättare kunna 

skapa en förståelse och rättvis tolkning av materialet. Vårt resultat visar på att det finns 

skillnader i uppfattning om behovet av skyddsrum sett till födelseland. Att de som bott 

utomlands en längre tid uppfattar hot mot Sverige samt behovet av skyddsrum olika gentemot 

de som inte bott utomlands en längre tid. Individer som tjänstgjort utomlands anser 

skyddsrum vara mer onödiga än de som upplevt krig/väpnad konflikt nära sitt hem. 

 

 
Nyckelord: Riskuppfattning, skyddsrum, kultur, etnicitet  



 
 

Förord	
 
Vi vill i dessa förord tacka alla som varit med på vår resa och alla som hjälp oss under resans 

gång. Först och främst vill vi tacka alla som medverkat i vår studie, utan er hade den här 

studien aldrig blivit verklighet. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare, Jörgen 

Sparf, för hjälp och vägledning, samt Olov Hemmingsson för metodologisk rådgivning och  

Björn Ekengren på Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap som via mailkontakt varit 

snabb att besvara våra frågor och ge hänvisningar till källor vilket varit väldigt värdefullt för 

vår studie. 

  



 
 

Innehåll	
Abstrakt .................................................................................................................................................... 4 

Förord ....................................................................................................................................................... 5 

Figurförteckning ...................................................................................................................................... 7 

Tabellförteckning ..................................................................................................................................... 7 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 3 

1.3 Frågeställningar .............................................................................................................................. 3 

2. Bakgrund .............................................................................................................................................. 4 

2.1 Svenska skyddsrum ........................................................................................................................ 4 

2.2 Skyddsrum i Norden (Danmark, Finland och Norge) .................................................................... 5 

2.3 Skyddsrum i Europa ....................................................................................................................... 6 

3. Teoretiskt ramverk ............................................................................................................................... 8 

3.1 Tidigare forskning .......................................................................................................................... 8 

3.2 Risk och kultur ............................................................................................................................. 10 

3.2.1 Kritik mot risk och kultur ..................................................................................................... 11 

3.3 Riskuppfattning ............................................................................................................................ 13 

3.3.1 Påverkan av riskuppfattning ................................................................................................. 14 

3.3.2 Kritik mot riskuppfattning .................................................................................................... 15 

4. Metod ................................................................................................................................................. 17 

4.1 Forskningsdesign ......................................................................................................................... 17 

4.2 Urval ............................................................................................................................................ 17 

4.3 Enkät ............................................................................................................................................ 18 

4.4 Dataanalys .................................................................................................................................... 18 

4.5 Bortfallsanalys ............................................................................................................................. 19 

4.6 Etik ............................................................................................................................................... 19 

4.7 Kvalitetskriterier .......................................................................................................................... 20 

4.7.1 Reliabilitet ............................................................................................................................. 20 

4.7.2 Validitet ................................................................................................................................. 20 

4.7.3 Generaliserbarhet .................................................................................................................. 21 

5. Metoddiskussion ................................................................................................................................ 22 

6. Resultat .............................................................................................................................................. 25 

6.1 Demografi, Frekvensanalyser och Påverkansfaktorer ................................................................. 25 

6.2 Perspektiv gällande hot och behov av skyddsrum ....................................................................... 31 

6.3 Kulturella betingelser och tidigare upplevelser ........................................................................... 34 

7. Analys ................................................................................................................................................ 36 



 
 

8. Slutsatser ............................................................................................................................................ 39 

9. Egna reflektioner av genomförandet .................................................................................................. 40 

Referenslista ........................................................................................................................................... 41 

Appendix 1 – Frågeformulär enkät ........................................................................................................... i 

Appendix 2 – Tabellöversikt ..................................................................................................................... I 

 

Figurförteckning 
Figur 1 - Könsfördelning respondenter .................................................................................................. 25 
Figur 2 - Fördelning av åldersgrupper hos respondenter ....................................................................... 26 
Figur 3 - Primär bosättning under levnadstid i Sverige ......................................................................... 26 
Figur 4 - Det finns ett reellt behov av skyddsrum i Sverige .................................................................. 27 
Figur 5 - Skyddsrum i Sverige är onödiga och bör/kan avvecklas ........................................................ 27 
Figur 6 - Respondenters födelseland samt respondentens föräldrars födelseland ................................. 29 
Figur 7 - Respondentens tidigare upplevelser ........................................................................................ 30 
Figur 8 - Tidigare erfarenheter av att behöva söka skydd i skyddsrum ................................................. 31 
 

Tabellförteckning  
Tabell 1 – Skattning av hot mot Sverige, skala 1 (mycket liten) till skala 5 (mycket stor). .................. 28 
Tabell 2 Fråga 3a & 3b ställda mot variablerna icke utlandsfödd/utlandsfödd ........................................ I 
Tabell 3 Fråga 3a & 3b ställda mot variablerna föräldrar icke utlandsfödda/utlandsfödda ...................... I 
Tabell 4 Fråga 2a – 2d ställda mot variablerna icke utlandsfödd/utlandsfödd ........................................ II 
Tabell 5 Fråga 3a & 3b ställd mot variablerna inga tidigare upplevelser/tidigare upplevelser ............... II 
Tabell 6 Fråga 3a & 3b ställd mot variablerna inte bott utomlands/bott utomlands, skala 1 (Instämmer 
inte alls) till skala 5 (Instämmer helt). ................................................................................................... 32 
Tabell 7 Fråga 2a – 2d ställd mot variablerna inte bott utomlands/bott utomlands, skala 1 (Mycket 
liten) till skala 5 (Mycket hög). .............................................................................................................. 33 
Tabell 8 Fråga 3a & 3b ställd mot variabeln om respondentens födelseland, skala 1 (Instämmer inte 
alls) till skala 5 (Instämmer helt). .......................................................................................................... 34 
Tabell 9 Fråga 2a -2d ställd mot variabeln om respondentens födelseland ........................................... IV 
Tabell 10 Fråga 3a & 3b ställd mot variablerna om tidigare upplevelser, skala 1 (Instämmer inte alls) 
till skala 5 (Instämmer helt). .................................................................................................................. 35 
Tabell 11 Fråga 2a – 2d ställd mot variablerna om tidigare upplevelser ................................................ V 
 
 

 

 

 

 



1 
 

1.	Inledning	
 
Om du fick frågan vart närmsta skyddsrum låg i förhållande till din bostad, skulle du kunna 

svara på den frågan rakt av? Tycker du att skyddsrum behövs eller är det ett överflödigt arv 

från en annan tid? Eller har du varit med om något som gör att din syn på skyddsrum skiljer 

sig från andras? Frågor av denna karaktär ställs i vår studie till 690 respondenter för att få en 

djupare insyn i åsikter kring behov av skyddsrum i Sverige. Genom att undersöka om det 

finns överensstämmande åsikter i behovet av skyddsrummet anser vi att vår studie kommer 

kunna spegla hur samhället har utvecklat sin syn på skyddsrum i en tid av fred men där 

oroligheter i världen blir ett allt vanligare inslag. 

 

Under 1900-talet fick Sverige uppleva tre stora krig, Första Världskriget, Andra Världskriget 

och det efterföljande Kalla kriget. Under denna tid var samhället förberett, på ett helt annat 

sätt än vad det är idag för möjliga attacker av invasionstyp mot landet och civilbefolkningen. 

Skyddsrum byggdes och i samhällsplaneringen ingick att man byggde in skyddsrum i vanliga 

byggnader som skulle kunna tas i bruk vid oroliga tider. Exempel på dessa är Katarinagaraget 

i Stockholm som idag är bensinmack och parkeringshus, Vattugaraget i Stockholm som även 

det är parkeringshus idag och även många tunnelbanestationer är tänkta att kunna användas 

som skyddsrum (Lindberg 2014). Runt om i landet finns fler exempel på skyddsrum som 

ovanstående.  

 

Vi lever nu i 2000-talet, Första och Andra Världskrigen och Kalla krigets slut har lett till 

förändringar i samhället, framförallt har skyddsrum inte behövts nyttjas på många år vilket 

kan fått konsekvenser som exempelvis ett minskat upplevt behov av dem. Vissa av 

skyddsrummen finns kvar, andra har avvecklats eller fallit i glömska. Med risk för att göra 

subjektiva bedömningar upplever vi däremot att tongångarna i världen börjar hårdna, fler 

länder rustar upp sina försvar och färskt i minnet har vi flera terrorattentat i Europa. Världen 

håller på att förändras och det är omöjligt att säga vad som kommer att hända i framtiden.  

 

Det ska även sägas att krigsföring, i form av vapen av olika slag, är något som utvecklats i 

hög grad sedan Kalla krigets slut, detta gör att vi ställer oss frågan om de skyddsrum som 

finns idag verkligen kan klara av de hot dessa ställer oss inför. På Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps hemsida hävdar man att de skyddsrum som finns idag är 
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konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till 

användning (Ekengren 2015). 

 

Rent vetenskapligt finns det inte många studier som tar upp hur människor ser på behovet av 

skyddsrum utan har snarare en mer teknisk tillämpning där exempelvis explosiva tester gjorts 

på ”skyddande strukturer” (Ishikawa & Beppu 2007). Det är vår förhoppning att såväl 

samhälle som vetenskap kan ha nytta av, samt finna inspiration i vår studie då det berör ett 

relativt obehandlat ämne. Vi anser att det finns ett stort samhällsbehov av vår studie för att 

kunna visa på människors kunskap och perspektiv kring skyddsrum, vilket motiveras främst 

genom en ökad oro från omvärlden. 

 

En ökad heterogenitet, ökad migration och globalisering skapar samhällen med människor 

från olika länder och med olika kulturella bakgrunder. Kulturell bakgrund kan, som vi 

kommer gå djupare in på senare, spela en avgörande roll i hur individer ser på risker. 

Heterogenitet används i vår studie med innebörden att individer, som Olofsson & Rashid 

(2009:35) skriver, skiljer sig ifrån varandra i bakgrund, förutsättningar och värderingar. 

Mångfald upplever vi har en begränsning att i alldagliga resonemang beskriva detta. Med en 

stor diversitet i kulturell bakgrund följer även en stor diversitet i hur individer uppfattar risker. 

Detta är en aspekt av vad som gör riskuppfattning till en komplex fråga men även en viktig 

beståndsdel i hur vår riskuppfattning är uppbyggd.  
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1.2	Syfte	
 
Syftet med studien är att studera individers perspektiv om behovet av skyddsrum i Sverige 

samt undersöka hur vissa påverkansfaktorer kan inverka på denna syn. Detta med en koppling 

till frågan om skyddsrummens nödvändighet som blir mer och mer aktuell sett till omvärldens 

oroligheter, samt samhällets heterogenisering med diversifierad riskuppfattning som följd gör 

detta till en fråga värd att studera. 

 

1.3	Frågeställningar	
 

• Hur ser respondenterna på behovet av skyddsrum? 

• Vilka perspektiv gällande hot som nämns i enkäten finns bland respondenterna? 

• Finns det kulturella betingelser som påverkar synsättet angående skyddsrum? 

• Föreligger det några skillnader beroende på vart man är född och synen på behovet av 

skyddsrum? 
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2.	Bakgrund	
 

2.1	Svenska	skyddsrum	
 
Skyddsrummen finns för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig och ska kunna skydda 

mot alla stridsmedel som kan användas såsom stötvåg och splitter, joniserad strålning, brand, 

gasbeläggning och biologiska stridsmedel (Ekengren 2015). Det finns ca 65 000 skyddsrum i 

Sverige idag främst fördelade på 140 skyddsrumstätorter, dessa kan ge skydd för ca 7 

miljoner individer sammanlagt (Ekengren 2015). Enligt förslag från 

Krisberedskapsmyndigheten [KBM] 2004 bör ingen planering eller produktion av skyddsrum 

ske i fredstid (KBM, 2004:12). Skyddsrummen började byggas under 1939, de flesta byggdes 

mellan 1945-2002 och var i början luftskyddsinspektionens ansvar genom civilförsvaret 

(Ekengren, 2015a:4; Lindgren, 2014:12; Luftskyddsinspektionen 1940). Det har funnits olika 

slags skyddsrum, dels permanenta men även provisoriska. De stadigvarande skyddsrummen 

finns bland annat i hyreshus, vissa parkeringshus och i tunnelbanor (Ekengren 2015; Lindberg 

2014). Skyddsrum som räknas som “normalskyddsrum” ska skydda från splitter av bomber 

eller annat omkringfarande föremål, de har även en motverkan för stridsgaser, “fullträffsäkra” 

skyddsrum ska skydda från samma saker som normalskyddsrummet men även stå emot 

fullträffar av bomber (Luftskyddsinspektionen 1940). Offentliga skyddsrum ska ge skydd till 

trafikanter (kollektivtrafik, cyklister och bilister) och ha ett skydd likvärdigt fullträffsäkra 

skyddsrum och enskilda skyddsrum ska ge skydd som normalskyddsrum och är oftast belägna 

i fastigheter (Luftskyddsinspektionen 1940). Ett allmänt krav på svenska skyddsrum är att 

utförande och utrustning ska klara en vistelse på tre dygn utan avbrott (Ekengren, 2014:10). 

Inom skyddsrumstätorterna är det en indelning på två olika zoner, A och B. A står för den 

centrala delen och har många skyddsrum och B för den yttre delen med längre avstånd 

emellan skyddsrummen. Båda zoner ligger utspridda i vanlig bebyggelse och används som 

vanliga lokaler av fastighetsägarna (Ekengren 2014a). Skyddsrummen ska kunna 

iordningställas inom 48 timmar (Ekengren, 2014: 47). 

 

Ägaren för byggnader och anläggningar med skyddsrum i har ansvaret för att skyltning finns 

och ger en tydlig anvisning om vart utrymmet finns, dessa ska sitta uppe även i fredstider 

(Ekengren, 2014:106). Vidare är det ägaren som ska sköta underhåll av skyddsrummet och 

den utrustning som hör till. Ägaren av byggnad/anläggning kan komma att behöva förbättra 

utrymmets skyddsförmåga och erhåller därefter ett bevis efter godkännande (Ekengren, 
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2014:14). Dessa utrymmen ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] 

kontrollera enligt lagen om skyddsrum, det sker ca 4 000 kontroller per år. Sakkunniga med 

skyddsrumscertifikat kan få dessa uppdrag på konsultbasis och utgår från skyddsrumsregistret 

vilka anläggningar och skyddsrum som står på tur för tillsyn eller kontroll. Det äldsta 

skyddsrummet väljs först utifrån senast besiktad, men det förekommer även 

stickprovskontroller (Ekengren, 2014:39). 

 

Enligt Noréns Första hjälpen i civilt försvar - en kunskapssammanställning (2015) skrivet för 

MSB anser man att risken för Sverige bedöms vara liten för att bli utsatt för biologiska eller 

kemiska stridsmedel (Regeringen 2015, s 42.) De traditionella angreppen med radiologiska 

och kemiska stridsmedel, flygbombningar och väpnade strider kräver exempelvis 

skyddsmasker och skyddsrum för att skydda befolkningen. Men det moderna kriget gör det 

svårt att veta vilka typer av hot befolkningen behöver skydd emot, vilka platser och vid vilka 

situationer (Lindgren, 2014:12). Dessa situationer kan exempelvis handla om terrorattentat 

och genom teknikens utveckling kan strider ske på långa avstånd, cyberattacker och liknande 

som kanske inte kräver skyddsrum på samma sätt som traditionella angrepp (Lindgren, 

2014:8).  

 

2.2	Skyddsrum	i	Norden	(Danmark,	Finland	och	Norge)	
 
Samhällen i Norden har snarlik politik och samhällsuppbyggnad som Sverige. Till följd av 

Världskrigen har skyddsrum tillkommit och det känns därför följdriktigt att se över Nordens 

generella syn kring byggnationer av nya skyddsrum samt iordningsställandetid då vi i vår 

enkät har respondenter från nordiska länder. 

 

Danmarks skyddsrum är av varierande motståndskraft och är inte lika motståndskraftiga mot 

nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel [NBC] som de flesta svenska skyddsrummen 

(KBM, 2004:30). I Danmark är det upp till varje kommun om man ska bygga fler skyddsrum, 

det är fastighetsägaren som står för kostnaden. 2004 fanns det ca 4,7 miljoner 

skyddsrumsplatser (KBM, 2004:34). De anser även att 24 timmar är för lång tid för att ställa i 

ordning skyddsrum vid terrorattack, samtidigt som de anser att 24 timmar är för kort tid i 

händelse av krig, (KBM, 2004:30), hur lång tid de anser vara mer rimlig framgår dock inte.   
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Även Finland har skyddsrum av olika motståndskraft, allt från bergrum som rymmer tusentals 

personer till stål- och betongskyddsrum (KBM, 2004:32). Fastighetsägaren är skyldig att 

inrätta skyddsrum om byggnaden är större än 1 200 m2. Det är även ägaren till fastigheten som 

står för drift och underhåll av skyddsrummet. I Finland finns skyddsutrymme för ca 4 

miljoner människor. Kommunen är skyldig att ordna ett allmänt skyddsrum om byggnaden är 

ett så kallat skyddsobjekt (ett troligt mål för en riktad attack). I Finland saknas skyddsrum 

vanligtvis på landet och småhusområden (SPEK u.å.).  

 

I Norge finns de enklare splitterskyddande skyddsrum, men även moderna bergsskyddsrum 

mot NBC (KBM, 2004:34). Det finns ca 25 000 skyddsrum, vilket motsvarar utrymme för ca 

2,5 miljoner människor. Det finns offentliga skyddsrum, där kommunen är ägare och står för 

underhåll. I privatägda hus är skyddsrummen dimensionerade utifrån hur många som 

vanligtvis befinner sig där, det är som i Sverige ägaren av fastighet som står för underhåll och 

drift. Den norska motsvarigheten till MSB, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap 

[DSB], har tillsammans med civilförsvaret ansvaret för att utföra kontroller av skyddsrummen 

(Sivilforsvaret u.å.). 

 

I både Danmark och Finland är iordningställandetiden för skyddsrum 24 timmar (KBM, 

2004:30, 32) till skillnad från Sveriges 48 timmar (Ekengren, 2014: 47), Norges 

iordingställandetid för skyddsrum är 72 timmar (KBM, 2004:34). I samtliga länder (Norge, 

Finland och Danmark) förväntar man inget krig och hänvisar därmed till en anpassningstid på 

10-15 år då inga nya skyddsrum byggs utan endast underhåll på befintliga bör ske (KBM, 

2004:34). 

 

2.3	Skyddsrum	i	Europa	
 
Trots gamla utredningar vill vi ändå påvisa hur det sett ut i några länder i Europa gällande 

krav på skyddsrum då våra respondenter är födda även utanför Norden och därmed kan ha 

andra erfarenheter och en annan uppfattning kring skyddsrum. 

 

Skyddsrum i Schweiz 1987, skyddsrum ska finnas för alla invånare, dessa bör byggas och 

utrustas för att kunna klara av en vistelse på 1-2 veckor. Om skyddsrummet har plats för 

mindre än 100 personer behövs ingen kontroll göras av byggnationen. Skyddsrumsytan är i 

Schweiz 1m2/person, i Sverige är den ytan 0.75m2/person (Försvarsdepartementet 1989). 



7 
 

Österrike 1988, det råder stor brist på skyddsrum kopplat till inblandning i Andra Världskriget 

och dåliga finansmöjligheter. Det finns inte någon skyldighet att bygga skyddsrum i 

Österrike, staten bygger dock skyddsrum i samtliga statliga nya byggnationer 

(Försvarsdepartementet 1989). Till skillnad mot Österrike föreligger det en juridisk skyldighet 

att bygga skyddsrum i varje husbygge i Jugoslavien 1988, annars utses vite för byggherren. 

Skyddsrummen började byggas på 1950 - talet och har en multifunktion så att de kan 

användas som exempelvis garage och järnvägsstationer i fredstid (Försvarsdepartementet 

1989). 
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3.	Teoretiskt	ramverk	
 
I denna del kommer tidigare forskning samt teorier och ramverk knyta an till skyddsrum och 

möjliga påverkansfaktorer. 

 

3.1	Tidigare	forskning	
 
Inom det specifika huvudämnet skyddsrum har viss forskning genomförts i modern tid.  

Ur ett teknologiskt perspektiv finns studier som undersöker skyddande strukturer (Ishiakawa 

& Beppu 2007) och hur dessa ska konstrueras på bästa sätt. Det finns även studier som 

undersöker hur man vid detonationer kan göra skyddsrum ännu mer hållfasta och hur 

chockvågor påverkar strukturen (Tai, Teng, Lo & Chou 2008; Tai, Teng, Lo & Liu 2005). 

Mycket av den forskning som gjorts angående skyddsrum kan knytas direkt till Kalla kriget 

mellan främst USA och forna Sovjetunionen där skyddsrum byggdes för att skydda sig mot 

det kommande kärnvapenanfallet. Detta kan ses i artiklar som We couldn´t run, so we hoped 

we could hide (Watson 1994) vilket är en mycket beskrivande artikel om hur samhället i USA 

såg ut under ett konstant kärnvapenhot och vilka konsekvenser detta fick, bland annat paniken 

att bygga skyddsrum.  

 

I Predicting Emergency Evacuation and Sheltering Behavior: A Structured Analytical 

Approach (Dombroski, Fischhoff & Fischbeck 2006) har man studerat olika sociala beteenden 

när det kommer till riskanalyser, tillit och bland annat “falsklarm” som skedde under Kalla 

kriget med flygrädsvarningar. Man studerade även andra sociala beteenden utifrån den 

kommunikation som gavs med koppling till olika hot där riskuppfattning relaterat till 

överhängande fara spelar stor roll. I Communicating about the risks of terrorism (or anything 

else) (Fischhoff  2011) studeras behovet av skyddsrum vid olika attacker som terrorism och 

krig men även radioaktiv strålning från kärnkraftverk, biverkningar som att vara utsatt för 

exempelvis strålning i visst många timmar och dagar, hur man ska kunna informera om när 

faran är över och så vidare. Även här påvisas vikten av tillit till samhällets krisberedskap, 

kommunikation kring risker och när faran är över. 

 

I studien Samhällsvetenskaplig forskning om risk och kris: uppfattning, kommunikation, 

organisation (Demarin, Danielsson, Eliasson, Johansson, Olofsson, Sparf & Öhman 2010) 

skriver man om generationer idag som inte har någon erfarenhet av exempelvis elavbrott, 



9 
 

bilar som inte startar och att man bara har mat för dagen då vi lever i ett tryggt samhälle. 

Detta skapar en ny typ av sårbarhet där individen är väldigt dåligt förberedd. En motreaktion 

till detta är så kallade “preppers” (O´Mahony 2014), en subkultur som handlar om att vara 

förberedd för det värsta, allt ifrån elavbrott till naturkatastrofer. Inom denna kultur finns det 

även de som väljer att bygga sina egna skyddsrum, ett affärskoncept som verkar vara på 

frammarsch (Tucker 2012). Det går även att hitta en blogg, Swedish Prepper (2016), där det 

går att hitta all möjlig användbar information om bland annat hur du blir en bra prepper och 

hur du på bästa sätt förbereder dig för olika händelser. 

 

Varje år genomför bland annat SOM-institutet, Samhälle Opinion Medier, flertalet olika 

studier. Vissa av dessa studier går att anknyta till likheter i vår studie, bland annat hur 

individer skattar risker. I studien Sverige oroar sig (Oscarsson & Solevid 2015) visar resultat 

på enskilda specifika hot som utgör ett allt större orosmoment för individer i samhället. Vi 

kommer senare i vår analys att presentera vilka dessa orosmoment är och hur de kan kopplas 

ihop med resultaten i vår studie. 

 

Då vi upplever en viss avsaknad av studier som påminner om vår egen, speciellt under senare 

tidsperiod, så måste vi självfallet undersöka orsaken till detta. Vi kan se att det finns studier, 

med det är inte så många och man behöver söka inom olika ämnesområden. Vi är av 

uppfattningen att vår studie väcker en fråga som fallit i glömska under åren och därav har det 

inte gjorts mycket forskning inom detta område. Som det dock går att se ovan finns det många 

studier som går att anknyta till ämnet om skyddsrum vilket vi försökt göra för att visa på en 

diversitet inom liknande ämnen men som ändå visar en avsaknad på studier som passar in på 

vår vinkling av skyddsrumsfrågan. I artikeln skriven av Watson (1994) som ligger till grund 

för en utställning på Smithsonian National Museum, visar på den dåtida “paniken” mot 

kärnvapenanfall och hur en hel nation grävde sig nedan jord under ledning av president 

Kennedy. Subkulturen med så kallade “preppers” känns mer aktuell i det moderna samhället, 

en variant till vårt ämne. 
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3.2	Risk	och	kultur	
 
När Mary Douglas och Aaron Wildavsky på 80-talet släppte boken Risk and Culture (1982) 

ansågs deras syn på risk som kontroversiell och provokativ men även upplyftande med sina 

nya perspektiv. Under tidigt 90-tal hade perspektivet om risk och kultur börjat rota sig, detta 

kan ses i en artiklel skriven av Wildavsky & Dake (1990) som skriver om vad som inverkar 

på vår riskuppfattning och varför.  

 

Sett utifrån ett kulturellt perspektiv kan samhällets värderingar spela en avgörande roll för vad 

som tolkas vara en risk eller inte (Douglas & Wildavsky 1982:7). Detta innebär alltså enligt 

författarna (1982:8) att varje samhälle skapar sina egna selekterade perspektiv kring risk 

utifrån den kultur som gäller. Kulturella föreställningar ger förklaringsmodeller om varför ett 

visst beteende förekommer, de berättar omedelbart vad som är tänkbart farligt och skadligt 

och inte, de etiska riktlinjerna ger indikationer på vad som är bra eller dåligt (Douglas 1992 

refererad i Boholm 2003). Beslut om risker och riskhantering är socialt inbäddade, de har 

formats och är kulturellt baserade föreställningar om tillståndet i världen (Douglas & 

Wildavsky, 1982: 72-73). I förlängningen kan vi genom Douglas & Wildavskys (1982) 

perspektiv konstatera att olika kulturer troligtvis kommer att tillämpa olika riskuppfattning. 

 

Med utgångspunkt i dessa argument anar vi att kultur kan ha en stor inverkan på de resultat vi 

får fram i vår studie. Då vi använder oss av ett urval med individer som kan ha olika kulturell 

bakgrund kan detta bidra till olika perspektiv till, i detta fall, åsikter om skyddsrum. 

Begreppet kultur kan ofta vara något subjektivt och mångfasetterat, vi vill därför definiera vad 

vi i denna studie menar med begreppet för att undvika möjliga missförstånd och vara klara i 

vår ståndpunkt; 

Kultur: Där gemensamma värden och övertygelser gör det möjligt att predestinera sociala 

beteendemönster om hur saker är och borde vara, dessa normer förs vidare till nya 

medlemmar (Augustsson, 2005:110). Vi kommer använda kultur och kulturell bakgrund 

synonymt. 

 

Boholm och Corvellec (2011) nämner flertalet gånger ordet kultur, där de påvisar att olika 

kulturella bakgrunder kan ge olika typer av relation till risker, således riskuppfattning. På 

senare tid visar forskning på en viktig aspekt i riskuppfattning, nämligen tillit. Det är en viktig 

faktor, inte minst gällande en ökad misstro till de som ansvarar för riskhantering eller ej 
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(Slovic, 2000b:317). Om allmänheten litar på riskhanteraren finns där en enkel 

kommunikation. Om förtroendet däremot saknas, kommer ingen form av kommunikation vara 

tillräckligt tillfredsställande (Slovic, 2000b:318-319). Med det sagt kan man se hur tillit och 

förtroende är grundläggande och skapar en kultur av tillit som inverkar på riskuppfattningen. 

En rapport av Boholm och Corvellec (2015) tar upp vikten av riskhantering och förståelsen 

kring tillit mellan aktörer och deras förståelse för risker vilket tillsammans genom samarbete 

ska ge ett ömsesidigt ansvar. 

 

3.2.1	Kritik	mot	risk	och	kultur	
 
I ovanstående del väljer vi att ha med en definition av begreppet kultur då vi är av 

uppfattningen att det är ett mångfasetterat begrepp och subjektiva tolkningar av begreppet är 

lätt att göra. Med detta sagt för detta tankarna till de studier som väljer att använda sig av 

begreppet kultur, är verkligen alla av samma uppfattning om vad detta innebär? Risken med 

detta begrepp och studier som använder sig av det är att det skapar en osäkerhet kring vad 

kultur egentligen är, hur begreppet används och hur begreppet används i förhållande till risk. 

Därför har vi funnit en stor relevans i att klargöra vad vi menar med begreppet kultur. 

 

I tidigare studier ses en mångfald som väljer att använda sig av begreppet kultur och även risk 

och kultur, det kan handla om allt ifrån ekonomistudier (Ring, Bryce, McKinney, Webb 

2016), till studier om riskuppfattning gentemot dioxiner (Park & Kim 2014). Vi vill med detta 

visa på en diversitet av studier med användning av samma nyckelbegrepp. Genom en enkel 

sökning i Primo med sökorden “risk and culture” ges över 50 000 peer-rewied artiklar och vi 

ställer oss återigen frågan, om detta begrepp används på liknande sätt eller om det är en 

tolkningsfråga från studie till studie. Vi ser även att begreppets mångfacettering kan leda till 

en viss problematik gällande generalisering då det är av ytterst vikt att det råder samförstånd 

mellan det som ska generaliseras, och individers uppfattning om detta. 

 

Genom subjektiva bedömningar och ett brett användande av begreppet skulle vi vilja kalla det 

för ett “fluffigt begrepp”. Begreppet tenderar även att få ändrad betydelse sett utifrån 

mikroperspektiv eller makroperspektiv. Sett utifrån ett makroperspektiv kan kultur handla om 

exempelvis världsåskådning och normer medan det sett ifrån ett mikroperspektiv kan handla 

om maktstrukturer. Wilkinson (2001) menar att den teori som Mary Douglas erbjuder endast 

är partiell och underskattar den komplexitet som social riskuppfattning kräver för att den ska 
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kunna förstås.  I de länder där man är mer individualiserade exempelvis Sverige är det inget 

konstigt att det finns artiklar i lokaltidningen om könssjukdomar, medan exempelvis ett 

katolskt land där påven styr motsätter sig preventivmedel och HIV har en stor spridning 

(Olofsson & Rashid, 2009:33). Genom att ensidigt fokusera på kulturella faktorer kan 

betydelsen från socioekonomi och utanförskap förbigås (Sparf, 2014:17). 	
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3.3	Riskuppfattning	
 
Riskuppfattning kan beskrivas som en del av ett paraplyfenomen där riskförståelse är det 

övergripande. Perception ses inom ramen för socialpsykologi och hjälper till att inhämta 

information och hålla sig informerad av sin omgivning som är av betydelse för användbara 

handlingar för att jämföra för- och nackdelar (Olofsson & Rashid, 2009:30). Hur man 

uppfattar risker beror på många olika saker, exempelvis vilket område man bor i, tidigare 

erfarenheter och kulturens inverkan med normer och värderingar (Slovic, 2000a:220-221). 

Risk består av två ingredienser; sannolikheter och konsekvenser (Slovic, 2000:195), med 

riskperceptionsforskning har man lagt märke till den subjektiva uppfattningen av risk 

människor har och att de inte alltid bedömer risken objektivt (Olofsson & Rashid, 2009:31). 

Experter ser ur ett objektivt synsätt medan lekmän och allmänhet ser det mer subjektivt 

(Olofsson & Rashid, 2009:31). Det kan leda till dömande partiskhet, då lekmän utvärderar 

risker med heuristik. Det vill säga att de har tillräckligt med svar för stunden även om de inte 

är fullständiga. Det kan vara oerhört farligt då vi oftast inte inser hur mycket mer information 

som behövs och hur lite vi vet för att kunna värdera risker “rätt” (Slovic, Fischoff & 

Lichtenstein, 2000a:105, 109). 

 

Hur man uppfattar en risk har med riskperception för risker att göra vilket har sin grund ur 

psykologi, sociologi, geografi, antropologi och statsvetenskap (Slovic, 2000a:220-221). 

Riskperception ses ur ett individuellt angreppssätt genom att studera affektiva och kognitiva 

processer (Olofsson & Öhman, 2009:275). Riskförståelse däremot utgår från det kulturella 

och sociala sammanhang som individen befinner sig i (Olofsson & Öhman, 2009:275). 

Riskuppfattningar kan skilja sig mellan olika etniciteter, män och kvinnor visar studier, bland 

annat en svensk studie, Samhälle och Värderingar, från 2005/06 (Olofsson, 2009a:177). 

Definitionen av ordet etnicitet har vi valt att använda oss av på detta sätt; 

Etnicitet: “tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung” 

(SFS 2002:833.) Ordet etnicitet är till viss del ett problematiskt begrepp, i Risker i det 

moderna samhället (Olofsson, 2009:171) benämns detta som att det kan upplevas 

diskriminerade och rasistiskt. Då det är ett etablerat begrepp inom forskningsområdet väljer vi 

att använda oss av det men är medveten om dess problematik. 
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Rationellt tänkande om riskens sannolikheter är avgörande för att bestämma lämpliga roller 

för expert och lekman i beslutsprocessen för lagar och förordningar. Den begränsade 

rationalitet hos allmänheten består av viktiga aspekter att ta in i beräkning när det gäller risker 

såsom hur de uppfattas, tankar kring risker och lärandet utifrån tidigare erfarenheter eller 

annan stimuli (Slovic, Fischoff & Lichtenstein, 2000:34–35). Tester visar att allmänheten ofta 

går emot principerna för rationellt beslutsfattande när det gäller bedömning av sannolikheter 

och att göra förutsägelser eller på annat sätt försöka att hantera sannolikhetsuppgifter, vilket 

kan leda till fördomar så kallad bias (Slovic, Fischoff & Lichtenstein, 2000:36). 

 

3.3.1	Påverkan	av	riskuppfattning	
 
Kognitiva begränsningar, att lite eller felaktig information finns, att risker blir disorienterad 

och att uttalanden får alldeles för hög trovärdighet påverkar riskuppfattning. Upplevd risk 

påverkas (och blir ibland partisk) av inbillning och erinran av faran. Människor kan därför 

inte per automatik anses ha godtagbara uppfattningar även om det handlar om kända risker 

(Slovic, Fischoff & Lichtenstein, 2000a:119). Boholm (2003) vill vidga synen kring risk 

genom att se hur den kan länkas ihop med att vara en källa till en möjlig skada, en utvärdering 

av humana konsekvenser (implicit eller explicit) och ett objekt i riskzonen. Det blir ett slags 

tekniskt perspektiv där riskanalyser av forskare blir möjliga att jämföra, kostnads-nyttoanalys 

och “rational choice” fungerar som riktlinjer för myndigheter såväl som allmänheten 

(Boholm, 2003; Slovic, Fischoff och Lichtenstein, 2000b:126).  

 

Hur stor grad av anpassning som är nödvändig för att risknivåer ska anses vara acceptabel är 

starkt kopplad till upplevd nivå av den aktuella risken. Ju mer omfattande en risk upplevs, 

desto större är önskan av reducering. Men vilken nytta en minskning av risken ger beror inte 

på omfattningen. För olika aktiviteter kan även en mindre minskning av en risk vara 

nödvändig för att göra den acceptabel (Slovic, Fischoff & Lichtenstein, 2000c:152).  

Intressant i forskning kring risk är på det sätt uppfattningen om risken leder framåt och hur 

erfarenhetspåverkan kan överskugga mekanismer för riskbedömning (Wardman 2006).  

 

Svårigheter med riskuppfattning är exempelvis att individer kan skatta risken att bo bredvid 

ett kärnkraftsverk under ett år lika hög som att åka bil några extra mil. Riskens “natur” måste 

tas i beaktning även om experter kan tycka det är stor skillnad i teknologier mellan dessa två 

(Slovic, 2000:190-191). Hur farliga risker påvisas att vara, betyder mer för människor än 



15 
 

förväntat antal dödsfall. Problem som uppstår på grund av risker kan ge en logisk grund för 

åtgärder som vidtagits av andra skäl eller vara ett surrogat för ideologisk eller social oro 

(Slovic, 2000a:231). I USA har studier gjorts som pekar på att USA’s befolkning uppfattar sig 

som alltmer känsliga för faror och tror att vatten, luft och land är mer förorenade av giftiga 

ämnen nu mer än någonsin. Det kan i sig vara kopplat till att riskhantering och riskbedömning 

har blivit mycket mer än påståenden. Tidiga studier av riskuppfattning visar att allmänhetens 

oro inte bara kan skyllas på irrationella handlingar eller okunskap (Slovic: 2000b:316). 

 

Vi möter fler risker nu än tidigare samtidigt som nya risker i framtiden kommer bli större. Då 

riskuppfattning har sin grund ur psykologi, sociologi, geografi, antropologi och statsvetenskap 

(Slovic, 2000a:220-221) och de heterogena samhällen som nu finns är intersektionalitet ytterst 

intressant. Beslut om risker och riskhantering är socialt inbäddade, de har formats och är 

kulturellt baserade föreställningar om tillståndet i världen (Douglas & Wildavsky, 1982: 72-

73).  Det påverkas därigenom att bo i naturkatastrofsområden, vilken acceptans och 

riskuppfattning som finns med koppling mot kulturella och sociala faktorer. Ibland skapas 

riskuppfattningen och förståelse av risken genom en händelse och förändrar beteenden, 

sannolikhetsbedömning genom mentala strategier eller heuristik (Slovic, 2000a:221). 

Forskning kring riskuppfattning ger en annan bild som visar att människors djupa oro är 

kopplade till verkligheten relaterat till en ogynnsam mediabevakning (Slovic, 2000a:229) 

 

3.3.2	Kritik	mot	riskuppfattning	
 
Riskuppfattning har studerats på olika sätt som vi beskrivit, genuint individuellt, 

sociokulturellt, hur olika den kan vara mellan kön och etnicitet, skillnaden mellan lekmän och 

experter och så vidare.  Hawkes, Houghton och Rowe (2009) är kritiska om det verkligen kan 

vara så enkelt. I deras pilotstudie är man kritisk och undrar om inte riskuppfattning ligger lite 

som i en “bubbla” som inte har tillräcklig räckvidd trots flera olika sätt att studera det. 

Hawkes, Houghton och Rowe (2009)  anser att forskning varit snäv och inte tillräckligt 

generaliserbar då de studier som gjorts är ur ett bekvämlighets- urval för forskarna. Dels 

kopplat till västerländska industriländer, med ett ansenligt fokus på de omedelbara 

föreställningar som framkommer utan att sätta det i relation till hur det sett ut och hur det 

utvecklats. Boholm (2003) menar att det borde finnas en medelväg, att risker inte bara kan 

anses vara strikt objektiva eller subjektiva.  
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En annan kritik Hawkes, Houghton och Rowe (2009)  riktar mot studier om riskuppfattning är 

att det ofta varit riktade mot stora hot som kärnkraftsolyckor och andra tekniska olyckor. 

Författarna ser en avsaknad av studier om mer “allmän” karaktär såsom sjukdom, olyckor i 

hemmet, drunkning, de kan innefatta teknik såsom bilar, men det gemensamma är olyckor 

som sker mer ofta än exempelvis kärnkraftsolyckor. I deras studie ses lättare koppling mellan 

vad som triggar uppfattningen om en risk eller om det är oron över en risk.  Sparf (2014:15) 

anser att tidigare forskning fokuserat väldigt mycket kring riskkällor och de som möjligtvis 

kan överföra risker till olika områden, här ses likheter i kritiken från Hawkes, Houghton, 

och Rowe (2009). Avsaknaden kring sårbarhetskällor (Sparf, 2014:15) och vardagsolyckor 

(Hawkes, Houghton & Rowe 2009) där individen oftast är central bör aktualiseras för att 

bättre bidra till en större förståelse kring riskuppfattning. Den sociologiska teoribildningen 

inom riskuppfattning bedöms dock fortfarande vara tämligen liten (Sparf, 2014: 16-17). 
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4.	Metod	
 

4.1	Forskningsdesign	
 
Vår studie har sin utgångspunkt i kvantitativ metod. Kvantitativ forskning är positivistisk och 

objektivistisk i sin ståndpunkt (Bryman, 2008:13). Kvantitativa undersökningar bryter ner 

verkligheten i variabler för att kunna hantera det som studeras (Svenning, 2003:38). 

Vi tillämpar kvantitativ metod för att kunna ge svar på om det finns mönster som pekar på 

gemensamma åsikter kring behovet av skyddsrum samt om det finns kausalitet och/eller 

orsakssamband mellan olika variabler. Kvantitativa analyser kan leda fram till nya upptäckter 

av underliggande sociala mönster och nya hypoteser (Glaser & Strauss, 1970:186). 

 

4.2	Urval	
 
I processen för urvalet sökte vi efter en möjlighet att få en blandad sammansättning av 

respondenter sett till kön, etnicitet, ålder samt kulturell bakgrund. En blandad sammansättning 

av individer i urvalsgruppen anses kunna stärka reliabiliteten (Eliasson 2013:14), detta 

motiveras genom att individer från olika “grupper” i samhället täcks in i vår studie. Urvalet 

stod mellan att göra ett stratifierat urval där bostadsområden med bostadsägare som 

respondenter eller ett totalurval med studenter på Mittuniversitetet som respondenter. Urvalet 

vi kom att använda oss av i denna studie är det som vi tror kan ge oss högst svarsfrekvens för 

att kunna göra lämplig analys av insamlad data. Det slutgiltiga urvalet blev ett totalurval av 

programstudenter vid Mittuniversitetet. 

 

Ett totalurval, även benämnt som totalundersökning, kan göras då intresse finns för att inte 

missa någon delgrupp av populationen (Dahmström, 2000:57). Av praktiska skäl såsom att 

kunna ha en god översikt vilka som är med i undersökningen samt för att kunna skicka ut 

påminnelse-mail gjordes indelningen av populationen av Mittuniversitetets studenter till 

programstudenter. Webbenkäten skickades ut till programstudenter på Mittuniversitetet, det 

resulterade i 5 761 respondenter fördelade på 80 program från HT 2013-VT 2016. 
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4.3	Enkät	
 
För att samla in användbar data på valde vi att genomföra en webbenkätstudie via Google 

Formulär. Enkäten (appendix 1) har utformats på så sätt att den ställer relevanta frågor som vi 

vill få svar på, den ska hjälpa oss att ge oss svar på vårt syfte och våra frågeställningar. En 

enkät bör anpassas för att täcka in de variabler som behövs för att kunna jobba vidare på med 

hjälp av kvantitativ metod (Eliasson 2013:40–41). Några av de variabler som vi samlat in är 

var du är född, var dina föräldrar är födda, om du tjänstgjort utomlands eller bott utomlands 

en period längre än fem år. En enkät bör inte heller vara alltför omfattande och tidskrävande 

för att inte riskera att skrämma bort respondenten (Eliasson 2013:40–41). Frågorna som finns 

med är baserade på vår egen analys om vad vi vill ha svar på och vad vi behöver för att kunna 

genomföra kvantitativa analyser. Vi har även inspirerats av enkätundersökningen Samhälle 

och Värderingar 2008 samt 2011 genom frågor kring bakgrundsvariabler. Samhälle och 

Värderingar är en undersökning framtagen av Risk and Crisis Research Centre [RCR] som 

studerar olika aspekter av risker och kriser. 

 

4.4	Dataanalys	
 
För att göra kvantitativa analyser av den data som insamlats via enkäter har det statistiska 

programmet IBM SPSS version 22.0 använts. Beskrivande statistik och analytisk statistik gör 

det möjligt att presentera insamlad data (Lantz, 2009:11), båda dessa metoder kommer att 

tillämpas i studien. Beskrivande statistik bidrar till att på ett överskådligt och strukturerat sätt 

visualisera huvudsakliga drag av den data som samlats in. Analytisk statistik handlar om att 

dra slutsatser om samband mellan olika företeelser, alltså sambandsanalys (Lantz, 2009:11) 

 

Beskrivande statistik i form av frekvensanalyser kommer att ge en helhetsbild över den data 

som finns samt att den kan ge tidiga indikationer på möjliga åsiktsmönster.  

För att undersöka kausalitet och tillämpa sambandsanalyser kommer den analytiska statistiken 

användas främst i form av icke-parametriska metoder, även kallade fördelningsfria test och 

tecken-test (Undheim, 1985:149; Frennelius, 1993:210). För frågor på ordinalskalenivå är det 

inte lämpligt att använda sig av parametriska metoder (Lantz 2009:357). Mann-Whitneys test 

jämför två stickprovs skillnader i fall med värden på ordinalskalenivå (Henriksson, 1996:99) 

och är ett icke-parametriskt alternativ till ett t-test som används för att testa skillnaden mellan 

två oberoende populationer (Lantz 2009:368; Clegg, 1990:76). 
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För att komplettera Mann-Whitneys test som endast tillåter två oberoende populationer har 

Kruskal-Wallis test använts. Även detta är en icke-parametrisk metod som avser att testa 

skillnaden mellan tre eller fler oberoende populationer och kan anses som en generaliserad 

version av Mann-Whitneys test (Lantz 2009:374; Henriksson, 1996:122). För att vidare 

analysera signifikanta resultat har främst medelvärden jämförts för att på ett enkelt sätt se hur 

de olika skattningarna skiljer sig mellan grupperna. 

 

4.5	Bortfallsanalys	
 
Bortfall kan vara både internt och externt då det senare innebär att enkäten blir obesvarad. Det 

interna bortfallet är en förklaring på att vissa frågor förblir obesvarade (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnfeldt, 2010:108). Vår enkätstudie hade en svarsfrekvens på cirka 12 %, av 5 761 

utskickade enkäter fick vi in 690 svar, detta medför ett externt bortfall på 88 %. Även om 

detta bortfall kan tyckas högt och kan skapa misstänksamhet så bygger beräkningarna på ett 

högt antal individer. 

 

Det externa bortfallet kan förklaras genom att enkäten sker under en period då väldigt många 

studenter själva har fullt upp med examinerande arbeten och vissa är ute på praktik vilket 

skulle kunna förklara en del av bortfallet då individer inte har tid att sätta sig ned och fylla i 

en enkät. I vår studie har vi noterat ett väldigt litet internt bortfall. Som mest rör det sig, i ett 

fall, om fem stycken interna bortfall, annars rör det sig rent generellt om cirka 1-2 bortfall 

eller inget bortfall alls. Vi valde i vår studie att göra samtliga frågor frivilliga, det vill säga en 

respondent ska inte känna sig tvingad att svara på några frågor och inte heller behöva fylla i 

svarsalternativ som respondenten inte kan ta ställning till. Internt bortfall skulle således kunna 

förklaras genom ovanstående. 

 

4.6	Etik	
 
Vad gäller de etiska frågor som aktualiserats i studien har vi fört resonemanget att via en 

webbenkät kommer ingen att utsättas för att bli igenkänd utan allt är anonymiserat. 

För att undersöka riskuppfattning utifrån ett kulturellt perspektiv kommer respondenten att 

tillfrågas om var den är född samt vart föräldrarna är födda, det kan vara känsliga frågor men 

vi ser det som nödvändigt för att kunna analysera vår data på bästa sätt. Vårt val om 
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anonymitet samt frågor som aktualiserar födelseland är de främsta etiska problem vi ser med 

studien. Genom metodvalet undviks många etiska ställningstaganden som exempelvis en 

kvalitativ studie måste ta mycket större hänsyn till (Kvale & Brinkmann, 2009:78–79). 

 

4.7	Kvalitetskriterier	
 

4.7.1	Reliabilitet	
 
För att studien ska ha hög reliabilitet är enkäten utformad med fasta svarsalternativ för att den 

ska kunna replikeras och genomföras med samma resultat. För att frågorna vi ställer ska vara 

optimala för vårt syfte har vi låtit utomstående se över vår enkät och fått komma med 

konstruktiv kritik, detta har bidragit till ett säkerställande om att enkäten är utformad på ett 

korrekt sätt med bra och användbara frågor. Detta kan även liknas med inter-rater-reliability, 

där kontrolleras att mätningen är fri från bias från undersökaren (MDH 2012). 

 

Utifrån perspektivet om test-retest-reliability, kontrolleras det för om mätningarna påverkas 

av tiden beroende på vilket tidsspann det är frågan om (MDH 2012). Handlar det om några 

dagar, veckor eller månader anser vi att reliabiliteten är hög, om tidsperioden avser flera år är 

det inte lika säkert att mätningarna får samma resultat. Genom noggrann redovisning av vilka 

processer som använts och resultat med statistisk betydelse kan validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet stärkas (Hammersley, 2008:43, 45). 

 

4.7.2	Validitet	
 
Validitet kan ofta ses ur perspektiv med inre validitet och yttre validitet. Inre validitet handlar 

om överensstämmelsen mellan begrepp och mätbara definitioner av dem på empirisk nivå och 

yttre validitet handlar om överensstämmelsen mellan det mätvärde som fås av exempelvis 

intervjufrågor och verkligheten (MDH 2014). Validitet har med projektets direkta koppling 

mot empiri/teori och förankring i en vidare ram, det möjliggör både konkret och abstrakt 

generalisering från studien till en teori (Svenning, 2003:65–66). Såväl den yttre och inre 

validiteten i vår studie stärks genom att göra en skräddarsydd enkätstudie och som ger oss 

relevant information som hjälper oss att svara på vårt syfte och våra frågeställningar. Enkäten 

öppnar upp för såväl grundläggande statistiska frågor men är utformad för att i senare skede 

kunna genomföra mer komplexa undersökningar av datan och därmed stärka studiens 
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validitet. Genom att redogöra för vad vi gjort för att försäkra oss om att resultaten verkligen 

mäter det vi tänk mäta stärks validiteten (Eliasson, 2013:142). 

 

4.7.3	Generaliserbarhet	
 
Om inget förändras i populationen ska en ny studie med samma syfte och metod ge samma 

resultat. Vissa författare menar att det sker om samma mätinstrument används, andra om man 

använder samma frågor och begrepp (Svenning, 2003:67). Viktigt för att studiens resultat ska 

kunna generaliseras är god validitet (MDH 2014) vilket vi argumenterar för ovan.  Vi är 

medvetna om att de flesta studenter är unga och inte kan representera ett tvärsnitt av 

befolkningen, detta medför en skevhet i urvalet för åldersgrupper vilket kan göra det svårt att 

generalisera resultatet. Programstudenter på Mittuniversitetet skulle om några år kunna få 

andra resultat relaterat till vad som skett i omvärlden, vilket återigen gör det svårt att kunna 

generalisera vårt resultat. 
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5.	Metoddiskussion	
 
Då vi diskuterade kring vilket urval vi skulle arbeta med under studien kokade det hela ned 

till antingen en studentundersökning eller ett utvalt bostadsområde. Det senare relaterat till att 

de flesta skyddsrum är belägna i anslutning till bostadsområden. Vi valde efter övervägande 

att skicka ut vår enkät till Mittuniversitetets programstudenter. Motivet för valet av 

programstudenter mellan HT 2013 - VT 2016 var att få med många studenter samtidigt som 

det gav en avgränsning ifrån de 13 000 studenter som studerar vid Mittuniversitetet. Genom 

att välja 80 st program gjordes ingen ytterligare urvalsprocess då det är svårt att välja vilket 

program som inte skulle kunna utgöra en bra representation som urvalsgrupp.  

 

Vi reflekterade även över att vi själva som hyresgäst samt bostadsrättsägare inte uppgett vår 

mailadress till respektive hyresvärd vilket även skulle kunna vara fallet hos många andra 

hyresgästföreningar/bostadsrättsföreningar. Att dela ut enkäter i bostadsområden i brevlådan 

hos respondenter kändes inte heller som ett godtyckligt alternativ då detta är tidskrävande 

samt att vi såg en överhängande risk med låg svarsfrekvens. Det skulle även krävas ett 

godkännande från hyresgästföreningen/bostadsrättsföreningen innan utdelning i brevlådor 

kunde ske och insamling av dessa enkäter har eventuellt kunnat läggas som en belastning på 

ansvarig för bostadsområdet. Genom urvalet bland studenter på Mittuniversitetet upplever vi 

att vi får en mer allmän uppfattning än om vi valt ett stratifierat urval som ett bostadsområde 

med eller utan skyddsrum i sin närhet. Genom studentenkät finns även möjlighet för fler 

boendeformer än hyresgästföreningar/ bostadsrättsföreningar som även skulle kunna få en 

uppfattning att vi skulle kontrollera om de håller de krav som ställs för skyddsrum och 

därmed inte vilja samarbeta. 

 

I vår studie tar vi hänsyn till kulturella faktorer genom att ställa frågor i enkäten som kan ge 

indikation på kulturella faktorer. Bland annat tillfrågas respondenten om etnicitet, föräldrars 

födelseland, om tidigare upplevelser (exempelvis krig, terror, politiska konflikter) samt om 

respondenten bott utomlands en längre tid (längre än 5 år). Vi antar att kulturell bakgrund kan 

ha en avgörande roll för hur respondenten ställer sig i förhållande till behov av skyddsrum. Då 

vi även upplever en ökande heterogenisering i samhället tror vi att det kan ha en stor inverkan 

på individers riskuppfattning i samhället och behovet av skyddsrum kan upplevas olika 

beroende på kulturell bakgrund och vad individen har för tidigare erfarenheter. En viktig 

aspekt är att skyddsrum kanske inte finns i gemenemans medvetande. Sett ur ett 
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samhällsperspektiv går det inte heller att göra ett antagande om att skyddsrum är en 

självklarhet i alla samhällen, såväl nationellt som internationellt. 

 

Valet av metod motiveras genom det som Eliasson (2013:28) skriver, ger till skillnad från 

kvalitativ metod, statistiska och matematiska svar på de frågor som ställs. Detta ger en mer 

exakt bild över den data som samlas in och kan därmed även tolkas utifrån statistik samt 

signifikans, vilket vi anser ge vår studie en högre validitet. Ett syfte med att kvantifiera är att 

göra världen mer förståbar, siffrorna ger överblick och sammanfattar studien (Svenning, 

2003:27, 72). Kvantitativ metod, till skillnad från kvalitativ, kan vara problematiskt sett till 

det faktum att de inte går in lika mycket på djupet som kvalitativa metoder har förmåga till 

(Eliasson 2013:30). Den data vi samlar in genom vår enkätundersökning ger en mer 

övergripande bild över våra frågor, men ger inga direkta svar på ”hur” eller “varför?”. Därför 

är det av stor vikt att välja rätt analysmetoder till datamaterialet och på rätt sätt använda det 

statistiska verktyget för att kunna ta reda på möjliga orsakssamband som kan gömma sig.  

Att utforma en enkät kan vara problematiskt i den meningen att det gäller att ställa rätt frågor. 

Vi tog fram en enkät baserad på profilfrågor och bakgrundsfrågor, målsättningen var, som 

även Eliasson (2013:40–41) skriver om, att få fram svar som täckte vårt syfte men även att 

inte göra en alltför omfattande och långdragen enkät som kunde riskera att skrämma bort 

respondenter. Vi har själva reflekterat över, i tidigare undersökningar genomförda på liknande 

sätt, att enkäter som tar mer än några minuter ibland ignoreras helt eller att man tappat fokus 

och mest fyller i utan större betänklighet vilket ger ett felaktigt resultat. 

 

Låg svarsfrekvens kan utgöra problematik som innebär att det blir slumpen som styr 

resultatet, för att undvika detta problem såg vi vårt urval som en kritisk faktor. Vi har tidigare 

diskuterat problematik kring bostadsområden och mailkontakt och såg därför bättre 

möjligheter och högre svarsfrekvens om vi istället valde att tillfråga studenter vid 

Mittuniversitetet. Detta gav oss möjlighet att tillfråga 5 761 stycken studenter vilket vi ansåg 

ge oss en bra chans att komma upp i en svarsfrekvens där urvalet kan påvisa mönster om 

uppfattning av hot, skyddsrummens behov och om tidigare erfarenheter samt etnicitet har 

någon påverkan. Men då det finns en viss skevhet i vårt urval kring ålder och 

socioekonomiska variabler kan det bli svårt att generalisera då även bostadsort kan påverka. 

Det kan även exempelvis vara mer troligt att Stockholm blir utsatt för något attentat än 

Östersund, vilket kan påverka våra respondenters riskuppfattning jämfört med om studien 

utförts på en högskola i Stockholm. 
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Fördelen med mailenkät är att alla har samma instruktion, komplexa frågor och attitydskalor 

kan användas med tydliga instruktioner. En annan fördel är om data ska samlas in på kort tid 

då mailsurvey ett bra alternativ (de Leeuw, 2008:320–321). Det är i sig inget unikt att utgå 

från samma instruktion när data insamlas av forskare. En intervjuguide exempelvis har en 

uppbyggnad som man mer eller mindre följer (Bryman, 2011:413, 419). Å andra sidan är det 

svårt att avgöra om en respondent svarar som de tror att forskaren vill vid intervjuer och 

mailsurvey (Kvale & Brinkmann, 2009:268; Boholm 1996). En nackdel är att man inte har 

kontroll i mailenkäter huruvida respondenterna svarar på samtliga frågor eller har förstått dem 

helt då man inte närvarar vid deras svarstillfälle så som vid en intervju (de Leeuw, 2008:322). 

Vi utlämnade därför våra kontaktuppgifter för att ge möjlighet att kunna komma i kontakt 

med oss.  

 

När vi sökte efter artiklar kring skyddsrum användes databaserna Primo och Proquest Social 

Science. De engelska sökorden medförde vissa problem, ordet shelter som ofta förknippas 

med svenskans skyddsrum, har på engelska fler betydelser. Bland annat vindskydd, härbärge, 

tak över huvudet och regnskydd. För att specifiera användes ämnesord som ” shelters, risk 

assessment, emergency evacuation” och “sheltering behavior” i abstrakt, i fritext sökning 

användes ord som “war, bombshelter “ för att snäva in sökningen. Sökningarna som gjorts 

visar dock på artiklar skrivna under 1900-talet och många med anknytning till kalla kriget och 

kärnvapenanfall vilket ger en bild av hur det såg ut förr snarare än hur det ser ut idag. 
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6.	Resultat	
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de resultat som den insamlade datan resulterat i. 

Avsnittet kommer att vara uppdelat i två delar, den första delen kommer att presentera 

beskrivande statistik och den andra delen kommer att presentera den analytiska statistiken. 

Datan som presenteras nedan kommer att visas i procentuell fördelning. 

6.1	Demografi,	Frekvensanalyser	och	Påverkansfaktorer	
 
Resultaten som redovisas nedan är den data som samlats in genom vår enkätundersökning och 

som sedermera bearbetats i SPSS. Resultaten kommer att presenteras nedan i tabeller samt 

genom figurer. Totalt svarade 690 respondenter på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 

cirka 12 %, totalt skickades 5 761 enkäter ut. 

 

Genom bakgrundsfrågor som ställts i enkäten visar delar av dessa på följande fördelning i 

procent hos respondenterna:  

 

 
Figur 1 - Könsfördelning respondenter  
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Figur 2 - Fördelning av åldersgrupper hos respondenter 

 
	 	 	 	

 
Figur 3 - Primär bosättning under levnadstid i Sverige 

 
Då vårt syfte inriktar sig på att samla in data från en blandad grupp individer i olika åldrar, 

från olika delar i Sverige och med olika etnicitet och kulturell bakgrund visar ovanstående på 

den demografiska sammansättningen.  

 

Den första profilfrågan ”Vet du vart närmsta skyddsrum ligger i förhållande till din bostad?” 

visade på att 67,5% saknade denna kunskap, 20,9% svarade Ja och resterande 11,4% kände 

sig osäkra.  Ytterligare direkt skyddsrumsrelaterade frågor gavs där respondenten ombads ta 
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ställning till om det fanns ett reellt behov av skyddsrum eller om de var onödiga och kunde 

avvecklas.  

 

 
Figur 4 - Det finns ett reellt behov av skyddsrum i Sverige 

 

 
Figur 5 - Skyddsrum i Sverige är onödiga och bör/kan avvecklas 

 

Figur 4 samt 5 visar på att det finns gemensamma attityder gentemot skyddsrum vilket vi har 

som syfte att undersöka i denna studie. Allra starkast attityd är den som anger att stor del av 
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respondenterna inte alls instämmer i frågan om att skyddsrum är onödiga och bör/kan 

avvecklas. Även figur 5 visar på en tydlig attityd gentemot att det finns ett visst behov av 

skyddsrum. 

 

Vidare bads respondenten rangordna risken för olika hot mot Sverige, dessa var väpnad 

konflikt, terrorattentat, biologisk smitta samt nukleärt anfall. Det ger en intressant överblick 

över hur respondenterna uppfattar risker gentemot Sverige. Diagramet nedan visar på de olika 

medelvärden som respondenterna skattat gentemot respektive risk. Hotet mot terrorattentat 

anses vara högst, därefter kommer väpnad konflikt, biologisk smitta och sist nukleärt anfall. 

 
Tabell	1	–	Skattning	av	hot	mot	Sverige,	skala	1	(mycket	liten)	till	skala	5	(mycket	stor).	

Hur hög tror du 

risken för 

följande hot är 

mot Sverige? 

    

 Väpnad konflikt Terrorattentat Biologisk smitta Nukleärt anfall 

Medelvärde 2,241 3,389 2,234 1,792 
	

 



29 
 

Enkäten ställde även frågor tänkta att ge en bild över kulturell bakgrund och tidigare 

erfarenheter som kunde påverka individens riskuppfattning. Dessa frågor berörde bland annat 

föräldrars hemland, vart individen själv var född, tidigare erfarenheter samt tidigare erfarenhet 

av skyddsrum.  

 

 
Figur 6 - Respondenters födelseland samt respondentens föräldrars födelseland 

 

För att ta reda på om respondenten hade tidigare upplevelser som kunde inverka på 

riskuppfattningen fick denne svara på kryssfrågor och fylla i eventuella tidigare upplevelser. 

Av 690 respondenter var det 85 stycken som kryssade i tidigare upplevelser. Det rörde sig om 

följande upplevelser och följande svarsfrekvenser: 
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Figur 7 - Respondentens tidigare upplevelser 

 

Figur 7 visar inte på högre frekvenser av ovan listade tidigare upplevelser, det är dock inte en 

stor procentuell fördelning mellan dessa vilket kan göra det svårt att påvisa att det finns ett 

orsaksamband mellan dessa upplevelser och individens riskuppfattning. 

 

Att ha tidigare erfarenheter av skyddsrum är även det något som kan inverka på en individs 

riskuppfattning samt dess resonemang kring behovet av skyddsrum. I vår enkät ställdes tre 

olika frågor som berörde området tidigare erfarenhet av skyddsrum. Om personen ifråga 

behövt ta skydd i skyddsrum, om personen i fråga behövt ta skydd men inte haft tillgång till 

skyddsrum och slutgiltigen om personen i fråga haft närstående som behövt söka skydd i 

skyddsrum. 
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Figur 8 - Tidigare erfarenheter av att behöva söka skydd i skyddsrum 

 

Som figur 8 visar är det en majoritet av respondenterna som inte haft tidigare erfarenhet av att 

behöva söka skydd i skyddsrum. Däremot är det över 10 % som har närstående som behövt 

söka skydd i skyddsrum, detta är erfarenheter som kan inverka på respondenters 

riskuppfattning då det kan ge en annan relation gentemot skyddsrum och dess roll i samhället. 

 

6.2	Perspektiv	gällande	hot	och	behov	av	skyddsrum	
 
Mann-Whitney test genomfördes för att undersöka om det föreligger skillnad mellan 

utlandsfödda (ej födda i Sverige) och icke-utlandsfödda (födda i Sverige) och skattningen av 

frågorna 3a och 3b, alltså behovet av skyddsrum (se appendix 1). 

Det första testet på fråga 3a visar på ett icke signifikant resultat på 0,197 vilket överstiger den 

vedertagna risken/värdet att begå ett typ-1 fel på 0,05, detta medför i förlängningen att det i 

detta fall inte finns något orsaksamband mellan etnicitet och skattningen av behovet av 

skyddsrum. Testet genomfört på den andra frågan visar på ett värde på 0,150 vilket även det 

överstiger gräsen för det satta gränsvärdet. Det går alltså inte att påvisa att skattningen av 

fråga 3b skiljer sig mellan utlandsfödda och icke utlandsfödda.  

  

För att analysera om det föreligger skillnad mellan hur respondenter med mödrar och fäder 

icke utlandsfödda kontra utlandsfödda, bedömer behovet av skyddsrum genomförs ytterligare 
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skattningen om behov av skyddsrum görs om föräldrarna är utlandsfödda eller inte då de inte 

uppnår några signifikanta resultat, alltså ligger över gränsvärdet på 0.05 (se tabell 3 i 

Appendix 1). 

 

Genom Mann-Whitney test kontrollerade vi för om utlandsfödda skattade frågorna 2a-2d om 

hot mot Sverige olika i jämförelse med icke-utlandsfödda. Detta test resulterade inte i några 

värden som pekar på att detta (etnicitet) är en påverkansfaktor för hur individer skattat hoten 

då alla resultat ligger över gränsvärdet 0,05. Det lägsta värdet ligger på 0,068 vilket skulle 

kunna indikera, men inte konstatera, att det föreligger skillnad mellan utlandsfödda kontra 

icke utlandsfödda och hur dessa två grupper skattar hotet om väpnad konflikt mot Sverige. Vi 

hänvisar även i detta fall till appendix 2 (tabell 4) om läsaren vill undersöka resultaten vidare. 

 

För att analysera om det förelåg skillnader mellan hur de med tidigare upplevelser kontra inga 

tidigare upplevelser upplevde behovet av skyddsrum (fråga 3a och 3b) testades dessa grupper 

mot varandra i ett Mann-Whitney test.  Detta test kommer inte upp i några värden som visar 

på ett signifikant resultat (se tabell 5). 

 
Tabell	6	-	Fråga	3a	&	3b	ställd	mot	variablerna	inte	bott	utomlands/bott	utomlands,	skala	1	(Instämmer	inte	alls)	till	skala	
5	(Instämmer	helt). 

Variabel 1 Variabel 2 Ranksumma Medelvärde 

Fråga 3a Inte bott utomlands 217 264,00 2,905 
 

Bott utomlands 18 377,00 3,263 
  

p-värde: 0,025 
 

Fråga 3b Inte bott utomlands 211 418,50 2,111 
 

Bott utomlands 24 909,50 1,756 
  

p-värde: 0,017 
 

 

Vi kan däremot i våra tester konstatera att det föreligger skillnader mellan respondenter som 

har bott utomlands en längre tid (5 år eller längre) och respondenter som inte bott utomlands 

en längre tid och hur dessa skattar behovet av skyddsrum. Som tabellen ovan visar uppnår 

testerna ett signifikant resultat i båda fallen. För att analysera hur dessa grupper skiljer sig åt 

har dess medelvärde analyserats, de individer som bott utomlands en längre tid anser som 

tabellen visar att behovet av skyddsrum är högre i jämförelse med hur de som inte bott 
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utomlands än längre tid skattat behovet. Medelvärdet är taget från skala 1-5 där skala 1 

benämns ”instämmer inte alls” och skala 5 benämns ”instämmer helt”. 

 
Tabell	7	-	Fråga	2a	–	2d	ställd	mot	variablerna	inte	bott	utomlands/bott	utomlands,	skala	1	(Mycket	liten)	till	skala	5	
(Mycket	hög).	

Variabel 1 Variabel 2 Ranksumma Medelvärde 

Fråga 2a Inte bott utomlands 217 829,00 2,263 
 

Bott utomlands 19 187,00 2,047 
  

p-värde: 0,048 
 

Fråga 2b Inte bott utomlands 218 366,00 3,425 
 

Bott utomlands 18 650,00 3,063 
  

p-värde: 0,019 
 

Fråga 2c Inte bott utomlands 213 688,00 
 

 

Bott utomlands 21 953,00 
 

  

p-värde: 0,827 
 

Fråga 2d Inte bott utomlands 213 544,00 
 

 

Bott utomlands 21 411,00 
 

  

p-värde: 0,698 
 

 

Som ovanstående test visar föreligger det även skillnad mellan de som bott utomlands en 

längre tid samt de som inte bott utomlands en längre tid och fråga 2a och 2b. Alltså hur 

respondenterna skattat hoten för terrorattentat samt väpnad konflikt mot Sverige. 

Fråga 2c och 2d, hoten om biologisk smitta samt nukleärt anfall mot Sverige visar inte på 

några föreliggande skillnader mellan respondentgrupperna då dessa ligger över gränsvärdet 

0,05. 
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6.3	Kulturella	betingelser	och	tidigare	upplevelser	
 
Tabell	8	-	Fråga	3a	&	3b	ställd	mot	variabeln	om	respondentens	födelseland,	skala	1	(Instämmer	inte	alls)	till	skala	5	
(Instämmer	helt). 

Variabel 1 Variabel 2 Medelrank Medelvärde 

Fråga 3a Sverige 346,21 3,251 

Fråga 3a Annat nordiskt land 393,83 3,533 

Fråga 3a Europa/Nordamerika 234,04 2,542 

Fråga 3a Övriga världen 339,22 3,188 
  

p-värde: 0,030 
 

Fråga 3b Sverige 340,14 
 

Fråga 3b Annat nordiskt land 314,27 
 

Fråga 3b Europa/Nordamerika 415,54 
 

Fråga 3b Övriga världen 367,72 
 

  

p-värde: 0,168 
 

 

Med hjälp av Kruskal-Wallis test genomfördes undersökning med ovanstående variabler, 

frågorna om behovet av skyddsrum samt respondentens födelseland. Undersökningen mellan 

frågan om det finns ett reellt behov av skyddsrum (3a) samt etnicitet visar enligt våra tester på 

ett värde på 0,03 och visar alltså att det finns skillnader mellan etniska grupper och hur dessa 

skattar det reella behovet av skyddsrum. Då vi gör en jämförelse av medelvärden mellan de 

olika etniska grupperna visar dessa på att respondenter födda i annat nordiskt land anser det 

reella behovet av skyddsrum vara högst med ett värde på 3,533 medan de som är födda i 

Europa/Nordamerika skattar behovet som lägst med ett värde på 2,542. 

Frågan gällande om skyddsrum är onödiga ger i våra tester ett värde på, 0,168, och vi kan 

därmed inte påvisa att det föreligger inbördes skillnader mellan hur olika etniska grupper 

skattat denna fråga. Vidare undersökning av variabeln etnicitet visar inte på några signifikanta 

resultat då denna ställs mot frågorna 2a - 2d då alla p-värden ligger ovanför gränsvärdet på 

0,05 (se tabell 9). 
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Tabell	10	-	Fråga	3a	&	3b	ställd	mot	variablerna	om	tidigare	upplevelser,	skala	1	(Instämmer	inte	alls)	till	skala	5	
(Instämmer	helt). 

Variabel 1 Variabel 2 Medelrank Medelvärde 

Fråga 3a Krig/väpnad konflikt 25,94 
 

 

Flykt hemland 25,30 
 

 

Utlandstjänst 16,88 
 

 

Tjänstgöring militär 29,83 
 

 

Politisk konflikt 30,18 
 

  

p-värde: 0,571 
 

Fråga 3b Krig/väpnad konflikt 24,06 

 

1,375 

 
 

Flykt hemland 41,60 2,800 
 

Utlandstjänst 45,63 3,000 
 

Tjänstgöring militär 24,77 1,542 
 

Politisk konflikt 25,89 1,571 
  

p-värde: 0,008 
 

 

Då vi var intresserade av att se om tidigare upplevelser kunde inverka på riskuppfattningen 

gjordes ett Kruskal – Wallis test på frågorna 3a och 3b där dessa ställdes mot fråga 5 om 

tidigare upplevelser (se appendix 2). Vad som är intressant i denna undersökning är ett värde 

på 0,008 på fråga 3b vilket visar att respondenter med tidigare upplevelser skattar perspektiv 

om att skyddsrum inte är onödiga på olika sätt. Jämförelse av medelvärden visar på att de som 

upplevt krig/väpnad konflikt nära hemmet inte tycker att skyddsrum är onödiga med ett 

medelvärde på 1,375. Däremot de som genomfört utlandstjänst visar ett medelvärde på 3,000 

vilket indikerar ett annat perspektiv gentemot skyddsrum. 

 

Eftersom att tidigare upplevelser visade skillnader gentemot varandra och skattning angående 

behov av skyddsrum undersöktes denna variabel vidare. När vi ställer variabeln tidigare 

upplevelser mot skattningsfrågorna om hot mot Sverige (2a – 2d) så ger detta med Kruskal – 

Wallis test inga värden som når upp till signifikansnivån på 95 %. Vi kan alltså inte påvisa att 

tidigare upplevelser påverkar hur dessa grupper, i förhållande till varandra, skattat olika hot 

mot Sverige (se tabell 11). 
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7.	Analys	
 
Resultaten som vår studie visar på säger oss att frågan om det reella behovet av skyddsrum 

ligger någonstans mittemellan, en trea på skala ett till fem. Majoriteten anser dock inte att 

skyddsrummen bör avvecklas. Detta är intressanta resultat och funderingar väcks kring varför 

resultaten ser ut som det gör och hur respondenterna har tänkt kring dessa frågor då resultaten 

är lite motsägelsefulla (se figur 4 & 5). Ställningsfrågorna “Det finns ett reellt behov av 

skyddsrum i Sverige” samt “Skyddsrum i Sverige är onödiga och bör/kan avvecklas” kan 

tolkas som en och samma fråga. Men det förklarar inte att resultatet ser ut som det gör och det 

indikerar inte heller på att stora delar av respondenterna ser på dem som en och samma fråga.  

 

“Better safe than sorry” är ett ordspråk som vi tror kan ge oss en viss förståelse över denna 

paradox. Även om det reella behovet av skyddsrum skattas som en trea på en femgradig skala 

är det möjligt att respondenter inte vill avveckla skyddsrummen då de kanske kan komma att 

behöva användas en dag. Om skyddsrummen skulle behöva användas, är det bättre att vara 

“better safe than sorry” och ha fungerande skyddsrum i sin närhet istället för att ha avvecklat 

dem. Hur säkert är tillräckligt säkert, det finns som sagt inga lämpliga svar. Genom en 

kostnads-nytto beräkning, en vägning av risken försöker individer kalkylera för att se om 

fördelarna ska kunna väga upp kostnader och konsekvenser (Slovic, Fischoff & 

Lichtenstein, 2000b:121-122). 

 

Att det reella behovet av skyddsrum endast skattas som en trea på en femgradig skala skulle 

även kunna förklaras utifrån ett perspektiv om de hot som individer upplever som stora inte 

kräver tillgång till skyddsrum. Det största hotet våra respondenter upplever är terrorattentat 

mot Sverige, terrorattentat behöver inte nödvändigtvis kräva tillgång eller ens användning av 

skyddsrum. Som vi nämnde tidigare i uppsatsen har traditionella hot bytts ut mot mer 

moderna hot. Det moderna kriget gör det svårt att veta vilka typer av hot befolkningen 

behöver skydd emot, vilka platser och vid vilka situationer (Lindgren, 2014:12). Även i 

studien Samhällsvetenskaplig forskning om risk och kris: uppfattning, kommunikation, 

organisation (Demarin et. al. 2010) omnämns en förändrad hotbild men även hur vi har svårt 

att föreställa oss nya risker. Genom att individen känner en osäkerhet gentemot vilka risker 

som finns leder detta till ett “mellansvar”.  
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De som upplevt krig/väpnad konflikt tycker inte skyddsrum är onödiga, de som tjänstgjort 

utomlands militärt tycker de är relativt onödiga. Detta är mycket intressant och vi ställer oss 

frågan om varför det ser ut på det här sättet. Tidigare upplevelser kan ha en inverkan på 

individen i fråga och dess riskuppfattning. Det är inte enbart vad vi tänker om risker utan även 

vad vi känner inför dom skriver Wardman (2006) i sin artikel. Den erfarenhetsmässiga 

bedömningen baserad på affektion som görs på risker är passande utifrån att den liknar 

intuition och inte kräver några egentliga bevis (Olofsson, 2009:55). Erfarenheter såsom 

bilolyckor kan utgöra en ökad känsla av att bilolyckor är farligare än för en som inte varit med 

om en bilolycka (Olofsson, 2009:50). Att de som tjänstgjort utomlands skattar behovet av 

skyddsrum som lägre skulle likväl kunna kopplas mot erfarenhetsmässig bedömning baserad 

på affektion. I detta fall skulle det då kunna handla om att individen i fråga har andra 

erfarenheter av krig och ser på detta som osannolikt att inträffa i Sverige, därav upplevs 

behovet av skyddsrum som lägre. 

 

Att ha bott utomlands en längre tid påverkar både hur individen skattar olika hot mot Sverige 

och även hur denne ser på behovet av skyddsrum i Sverige. Vi ser förklaringen till detta 

utifrån teorin om risk och kultur (Douglas & Wildavsky 1982), samt teorin om 

riskuppfattning (Slovic 2000). Var en person befinner sig för tillfället och bor tycks ha en 

betydelse för den individuella riskuppfattningen (Sparf, 2014:17), sett utifrån ett kulturellt 

perspektiv kan samhällets värderingar spela en avgörande roll för vad som tolkas vara en risk 

eller inte (Douglas & Wildavsky 1982:7). Individer som bott utomlands en längre tid kan 

tänkas ha anammat en annan kultur och således en annan uppfattning om vad som kan tolkas 

vara en risk eller inte (Slovic, 2000a:220-221). Som resultaten visar har de personer som bott 

utomlands en längre tid skattat hoten för terrorattentat samt väpnad konflikt i Sverige högre 

än de som inte bott utomlands en längre tid. De har även tolkat behovet av skyddsrum som 

högre i jämförelse med den andra gruppen. Sverige har än så länge undgått större tragedier 

exempelvis i form av terrorattentat, att ha bott utomlands en lägre tid kan även i detta fall 

påverka den erfarenhetsmässiga bedömning baserad på affektion som görs gentemot risker 

(Olofsson, 2009:55).  

 

Som resultaten visar har vi även sett att olika etniska grupper skattar behovet av skyddsrum 

olika. De som är födda i ett annat nordiskt land än Sverige bedömer att det reella behovet av 

skyddsrum i Sverige är relativt högt (medelvärde), de som är födda i Europa eller 
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Nordamerika bedömer det reella behovet lägst (medelvärde). Orsaken till detta skulle kunna 

förklaras utifrån Douglas och Wildavskys (1982) perspektiv om kultur. Beroende på din 

kulturella bakgrund kan ditt perspektiv om skyddsrum komma att se annorlunda ut i 

jämförelse med andra etniska grupper. Varje samhälle skapar sina egna selekterade perspektiv 

kring risk utifrån den kultur som gäller (Douglas & Wildavsky, 1982:8). Som det även 

beskrivs tidigare i studien är de nordiska länderna ännu idag relativt rigoröst förberedda för 

oroligheter sett till antal skyddsrum samt krav på att kunna iordningställa dessa relativt 

omgående. Vi vill med dessa resonemang peka på att den “skyddsrumskultur” som finns i 

Norden kan vara en påverkansfaktor som gör att respondenter födda i Norden skattar behovet 

av skyddsrum som högre. Vetskapen om att det finns skyddsrum att tillgå kan tänkas skapa en 

slags trygghet. Respondenter födda i Europa/Nordamerika har skattat behovet av skyddsrum i 

Sverige lägst. De föreskrifter som vi kunnat finna angående skyddsrum i Europa är daterade 

från senare del av 80-talet och ger endast ett litet smakprov av skyddsrumskulturen i Europa 

och det är svårt att svara på frågan hur Europas och Nordamerikas skyddsrumskultur ser ut. 

 
 
Vår studie skulle kunna relateras till forskning med riskuppfattning som huvudämne. Vi 

erbjuder med denna studie en syn på människors riskuppfattning gällande skyddsrum och 

möjliga förklaringar kring detta. Som vi nämnde under rubriken tidigare forskning genomför 

SOM-institutet, Samhälle Opinion Medier, flertalet olika studier varje år. Vissa av dessa 

studier går att anknyta till direkta likheter i vår studie, bland annat hur individer skattar risker. 

I studien Sverige oroar sig (Oscarsson & Solevid 2015) visar resultat på att terrorattentat är ett 

växande orosmoment hos individer, även militära konflikter är, enligt respondenterna till 

studien, “mycket oroande”. Detta är resultat som vi kan knyta an till resultat (se tabell 1) i vår 

studie som visar på att respondenter ser terrorattentat och väpnad konflikt som de högst 

rankade hoten mot Sverige. 

 

Vi har tidigare refererat till studier (Ishikawa & Beppu 2007, Tai, Teng, Lo & Chou 2008) 

som har ett tekniskt inriktat angreppssätt vilket är det närmsta vi kommer studier om 

skyddsrum i modern tid vilket ger oss en indikation på att vår studie lyfter en bortglömd fråga. 

Det är vår förhoppning att vi väckt en viktig fråga vilket vi bland annat kan se genom den 

respons vi fått från respondenterna. I förlängningen hoppas vi även på att vi skapat ringar på 

vattnet som sträcker sig utöver det urval som studien innefattar och kanske även väcker frågor 

utöver de som vi ställt i studien.  
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8.	Slutsatser	
 
Syftet med vår studie var att studera individers perspektiv kring skyddsrum och hur olika 

påverkansfaktorer kunde inverka på denna syn. Efter att ha genomfört denna studie kan vi 

påvisa att det finns överstämmande perspektiv kring behovet skyddsrum och vi har även 

kunnat påvisa att vissa påverkansfaktorer inverkar på individers perspektiv om behovet av 

skyddsrum. Att ha bott utomlands än längre tid, att ha genomfört utlandstjänstgöring, 

födelseland eller att ha upplevt krig/väpnad konflikt nära sitt hem är faktorer vi kunnat 

härleda till en differentierad riskuppfattning. Genom detta kan vi även återknyta vidare i vårt 

syfte där vi hänvisar samhällets heterogenisering med diversifierad riskuppfattning som följd 

vilket gör detta till en fråga värd att studera vidare. Våra resultat kan ge nya perspektiv 

kopplat mot de nya hot som bland annat Lindgren (2014) beskriver. Studier som vår där en 

mix av perspektiv på mikro- och makronivå skulle kunna ge en tydligare förklaringsmodell 

till varför perspektivet om skyddsrum ser ut som det gör behövs med tanke på avsaknad från 

tidigare studier. 
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9.	Egna	reflektioner	av	genomförandet	
 
Vi har under denna studie bland annat mottagit respons på enkäten som väcker funderingar, 

denna respons berör bland annat frågan om att vissa personer har två mammor eller två 

pappor vilket kan påverka svarsfrekvensen. Det har även inkommit tacksam respons om att ett 

könsneutralt alternativ finns samt positiv feedback som belyser vikten av denna fråga men 

även ytterligare frågor som bör lyftas angående Sveriges krisberedskap. Vi är otroligt 

tacksamma för de reflektioner och åsikter som vi fått ta del av, vi ser det som ytterligare 

kunskap om hur man bedriver metodstudier på ett föredömligt sätt. Genom den positiva 

responsen som inkommit ger detta oss en morot som motiverar till fortsatt arbete och som 

säger oss att vi gör något bra och uppskattat.  

 

Att genomföra en studie med hjälp av en enkät är alltid riskabelt sett till svarsfrekvens, vi fick 

en svarsfrekvens på 12 % och närmare sjuhundra svar. Detta är ett resultat som vi är nöjda 

med då vi sedan tidigare känner till hur problematiskt det kan vara att få folk att svara på en 

enkät. Vi hade även förhoppning om att Mittuniversitetet skulle haft EN maillista till samtliga 

studenter, detta var dock inte fallet vilket gjorde våra mailutskick mycket tidskrävande och 

med risk för att studenter fick mottaga mailet flertalet gånger. Detta kan förklaras genom att 

de varit registrerade på olika program under åren HT 2013 - VT 2016. Dessvärre ger det en 

ovisshet i mätningen av hur många som mottagit enkäten vilket äventyrar statistiska fakta om 

svarsfrekvens och bortfall. 

 

Som våra resultat visar på tillhör en stor del av respondenterna åldersgruppen 20-29år. Detta 

kan bidra till en skevhet i riskuppfattningen gällande skyddsrum och även vilka erfarenheter 

individer har som inverkar på deras riskuppfattning. Om fördelningen av åldersgrupper hade 

sett annorlunda ut finns en möjlighet att våra resultat hade sett annorlunda ut. Gällande kultur 

och riskuppfattning samt etnicitet och riskuppfattning har vi genom våra i våra 

undersökningar kunnat påvisa vissa skillnader mellan dessa. Däremot var det en relativt liten 

del av respondenterna som var utlandsfödda, detta gör att det blir svårt att statistiskt 

säkerställa om det finns ett samband då det endast finns en liten del att genomföra testerna 

mot. Vi ställde även frågor i enkäten som kunde ge oss indikationer på en annan kultur men 

även här spelades förgående scenario upp vilket leder till svårigheter att statistiskt säkerställa 

kausaliteter.  
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Appendix	1	–	Frågeformulär	enkät	
 
Denna enkätundersökning är till förmån för vår Cuppsats skriven vid Mittuniversitetet 
Östersund. Detta med syfte att undersöka gemensamma attityder mot behovet av skyddsrum. 
Undersökningen kommer att vara helt anonym och tar cirka 5 minuter. 
 
Profilfrågor 
 
Fråga 1: Vet du vart närmsta skyddsrum ligger i förhållande till din bostad? 
Markera endast en oval. 
Ja 
Nej 
Osäker 
 
Fråga 2a: Hur stor tror du att risken för väpnad konflikt är mot Sverige ? 
Markera endast en oval. 
1 2 3 4 5 
Mycket liten Mycket stor 
 
Fråga 2b: Hur stor tror du att risken för terrorattentat är mot Sverige ? 
Markera endast en oval. 
1 2 3 4 5 
Mycket liten Mycket stor 
 
Fråga 2c: Hur stor tror du att risken för biologisk smitta är mot Sverige? 
Markera endast en oval. 
1 2 3 4 5 
Mycket liten Mycket stor 
 
Fråga 2d: Hur stor tror du att risken för nukleärt anfall är mot Sverige? 
Markera endast en oval. 
1 2 3 4 5 
Mycket liten Mycket stor 
 
Fråga 3a: Tag ställning till följande: Det finns ett reellt behov av skyddsrum i 
Sverige. 
Markera endast en oval. 
1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
Fråga 3b: Tag ställning till följande: Skyddsrum i Sverige är onödiga och bör/kan 
avvecklas. 
Markera endast en oval. 
1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
Fråga 4a: Har du någon gång under din livstid behövt ta skydd i ett skyddsrum? 
Markera endast en oval. 



ii 
 

Ja 
Nej 
 
Fråga 4b: Har du någon gång under din livstid varit i behov av att ta skydd men 
inte haft tillgång till skyddsrum? 
Markera endast en oval. 
Ja 
Nej 
 
Fråga 4c: Har du någon gång under din livstid haft närstående som behövt söka 
skydd i skyddsrum? 
Markera endast en oval. 
Ja 
Nej 
 
Fråga 5: Kryssa i om du upplevt följande: 
Markera alla som gäller. 
Krig/väpnad konflikt nära ditt hem 
Flykt från hemland 
Utlandstjänstgöring 
Tjänstgjort militärt (Yrkesmässigt) 
Politisk konflikt i hemlandet 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Fråga 6: Vilket kön tillhör du? 
Markera endast en oval. 
Man 
Kvinna 
Identifierar mig inte som något av ovan 
 
Fråga 7: Vad är din primära sysselsättning? 
Markera endast en oval. 
Studerande 
Deltidsanställd 
Heltidsanställd 
 
Fråga 8: Vilken åldersgrupp tillhör du? 
Markera endast en oval. 
Under 20 
20 29 
år 
30 39 
år 
40 50 
år 
Över 50 
 
Fråga 9: Var är du född? 



iii 
 

Markera endast en oval. 
Sverige 
Annat nordiskt land 
Europa/Nordamerika 
Övriga världen 
 
Fråga 10: Vilken landsdel har du primärt varit bosatt i under din levnadstid i 
Sverige? 
Markera endast en oval. 
Norrland 
Svealand 
Götaland 
Fråga 11: Har du erfarenhet av att bo utomlands under en längre tidsperiod? 
(Längre än 5 år) 
Markera endast en oval. 
Ja 
Nej 
 
Fråga 12: Vilken typ av bostad bor du i? 
Markera endast en oval. 
Hyresrätt 
Bostadsrätt 
Egenägd villa 
Övrigt 
 
Fråga 13: Var är din mamma född? 
Markera endast en oval. 
Sverige 
Annat nordiskt land 
Europa/Nordamerika 
Övriga världen 
 
Fråga 14: Var är din pappa född? 
Markera endast en oval. 
Sverige 
Annat nordiskt land 
Europa/Nordamerika 
Övriga världen 



I 
 

Appendix	2	–	Tabellöversikt	
 
Tabell	1	–	Skattning	av	hot	mot	Sverige,	skala	1	(mycket	liten)	till	skala	5	(mycket	stor).	

Hur hög tror du 

risken för 

följande hot är 

mot Sverige? 

    

 Väpnad konflikt Terrorattentat Biologisk smitta Nukleärt anfall 

 
 
 
Tabell	2	Fråga	3a	&	3b	ställda	mot	variablerna	icke	utlandsfödd/utlandsfödd	

Variabel 1 Variabel 2 Ranksumma 

Fråga 3a Icke utlandsfödd 212 575,50 

Fråga 3a Utlandsfödd 22 379,50 
  

p-värde: 0,197 

Fråga 3b Icke utlandsfödd 209 187,00 

Fråga 3b Utlandsfödd 26 54,00 
  

p-värde: 0,150 

 
 
 
Tabell	3	Fråga	3a	&	3b	ställda	mot	variablerna	föräldrar	icke	utlandsfödda/utlandsfödda 

Variabel 1 Variabel 2 Ranksumma 

Fråga 3a Mor icke utlandsfödd 201 612,00 
 

Mor utlandsfödd 34 716,00 
  

p-värde: 0,185 

Fråga 3b Mor icke utlandsfödd 197 927,00 
 

Mor utlandsfödd 39 089,00 
  

p-värde: 0,274 

Fråga 3a Far icke utlandsfödd 200 584,50 
 

Far utlandsfödd 34 370,50 
  

p-värde: 0,201 

Fråga 3b Far icke utlandsfödd 197 470,50 



II 
 

 

Far utlandsfödd 38 170,50 
  

p-värde: 0,407 

 

 
Tabell	4	Fråga	2a	–	2d	ställda	mot	variablerna	icke	utlandsfödd/utlandsfödd 

Variabel 1 Variabel 2 Ranksumma 

Fråga 2a Icke utlandsfödd 213 727,00 
 

Utlandsfödd 22 601,00 
  

p-värde: 0,155 

Fråga 2b Icke utlandsfödd 214 351,00 
 

Utlandsfödd 21 976,50 
  

p-värde: 0,068 

Fråga 2c Icke utlandsfödd 211 983,50 
 

Utlandsfödd 22 971,50 
  

p-värde: 0,358 

Fråga 2d Icke utlandsfödd 210 158,00 
 

Utlandsfödd 24 112,00 
  

p-värde: 0,708 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell	5	Fråga	3a	&	3b	ställd	mot	variablerna	inga	tidigare	upplevelser/tidigare	upplevelser	

Variabel 1 Variabel 2 Ranksumma 

Fråga 3a Nej: Inga tidigare upplevelser 204 782,00 
 

Ja: Tidigare upplevelser 31 546,00 
  

p-värde: 0,109 

Fråga 3b Nej: Inga tidigare upplevelser 208 944,50 
 

Ja: Tidigare upplevelser 20 871,50 
  

p-värde: 0,576 

 



III 
 

 
 
 

Tabell	6	Fråga	3a	&	3b	ställd	mot	variablerna	inte	bott	utomlands/bott	utomlands,	skala	1	(Instämmer	inte	alls)	till	skala	
5	(Instämmer	helt).	

Variabel 1 Variabel 2 Ranksumma Medelvärde 

Fråga 3a Inte bott utomlands 217 264,00 2,905 
 

Bott utomlands 18 377,00 3,263 
  

p-värde: 0,025 
 

Fråga 3b Inte bott utomlands 211 418,50 2,111 
 

Bott utomlands 24 909,50 1,756 
  

p-värde: 0,017 
 

 

 
 

Tabell	7	Fråga	2a	–	2d	ställd	mot	variablerna	inte	bott	utomlands/bott	utomlands,	skala	1	(Mycket	liten)	till	skala	5	
(Mycket	hög).	

Variabel 1 Variabel 2 Ranksumma Medelvärde 

Fråga 2a Inte bott utomlands 217 829,00 2,263 
 

Bott utomlands 19 187,00 2,047 
  

p-värde: 0,048 
 

Fråga 2b Inte bott utomlands 218 366,00 3,425 
 

Bott utomlands 18 650,00 3,063 
  

p-värde: 0,019 
 

Fråga 2c Inte bott utomlands 213 688,00 
 

 

Bott utomlands 21 953,00 
 

  

p-värde: 0,827 
 

Fråga 2d Inte bott utomlands 213 544,00 
 

 

Bott utomlands 21 411,00 
 

  

p-värde: 0,698 
 

 
 
 

 



IV 
 

Tabell	8	Fråga	3a	&	3b	ställd	mot	variabeln	om	respondentens	födelseland,	skala	1	(Instämmer	inte	alls)	till	skala	5	
(Instämmer	helt).	

Variabel 1 Variabel 2 Medelrank Medelvärde 

Fråga 3a Sverige 346,21 3,251 

Fråga 3a Annat nordiskt land 393,83 3,533 

Fråga 3a Europa/Nordamerika 234,04 2,542 

Fråga 3a Övriga världen 339,22 3,188 
  

p-värde: 0,030 
 

Fråga 3b Sverige 340,14 
 

Fråga 3b Annat nordiskt land 314,27 
 

Fråga 3b Europa/Nordamerika 415,54 
 

Fråga 3b Övriga världen 367,72 
 

  

p-värde: 0,168 
 

 
 
 
 

Tabell	9	Fråga	2a	-2d	ställd	mot	variabeln	om	respondentens	födelseland	

Variabel 1 Variabel 2 Medelrank 

Fråga 2a Sverige 347,52 
 

Annat nordiskt land 341,60 
 

Europa/Nordamerika 255,79 
 

Övriga världen 343,58 
  

p-värde: 0,144 

Fråga 2b Sverige 348,54 
 

Annat nordiskt land 336,03 
 

Europa/Nordamerika 326,27 
 

Övriga världen 275,92 
  

p-värde: 0,187 

Fråga 2c Sverige 345,25 
 

Annat nordiskt land 388,93 
 

Europa/Nordamerika 292,08 
 

Övriga världen 316,48 
  

p-värde: 0,340 



V 
 

Fråga 2d Sverige 343,40 
 

Annat nordiskt land 356,87 
 

Europa/Nordamerika 328,33 
 

Övriga världen 329,67 
  

p-värde: 0,937 

 

 

	

Tabell	10	Fråga	3a	&	3b	ställd	mot	variablerna	om	tidigare	upplevelser,	skala	1	(Instämmer	inte	alls)	till	skala	5	
(Instämmer	helt).	

Variabel 1 Variabel 2 Medelrank Medelvärde 

Fråga 3a Krig/väpnad konflikt 25,94 
 

 

Flykt hemland 25,30 
 

 

Utlandstjänst 16,88 
 

 

Tjänstgöring militär 29,83 
 

 

Politisk konflikt 30,18 
 

  

p-värde: 0,571 
 

Fråga 3b Krig/väpnad konflikt 24,06 

 

1,375 

 
 

Flykt hemland 41,60 2,800 
 

Utlandstjänst 45,63 3,000 
 

Tjänstgöring militär 24,77 1,542 
 

Politisk konflikt 25,89 1,571 
  

p-värde: 0,008 
 

 
 
 
 

Tabell	11	Fråga	2a	–	2d	ställd	mot	variablerna	om	tidigare	upplevelser	

Variabel 1 Variabel 2 Medelrank 

Fråga 2a Krig/väpnad konflikt 23,31 
 

Flykt hemland 22,10 
 

Utlandstjänst 16,25 
 

Tjänstgöring militär 29,89 



VI 
 

 

Politisk konflikt 31,11 
  

p-värde: 0,296 

Fråga 2b Krig/väpnad konflikt 21,13 
 

Flykt hemland 21,80 
 

Utlandstjänst 19,13 
 

Tjänstgöring militär 31,88 
 

Politisk konflikt 30,04 
  

p-värde: 0,245 

Fråga 2c Krig/väpnad konflikt 32,44 
 

Flykt hemland 23,30 
 

Utlandstjänst 13,13 
 

Tjänstgöring militär 28,79 
 

Politisk konflikt 28,12 
  

p-värde: 0,275 

Fråga 2d Krig/väpnad konflikt 29,69 
 

Flykt hemland 28,50 
 

Utlandstjänst 20,63 
 

Tjänstgöring militär 28,92 
 

Politisk konflikt 27,39 
  

p-värde: 0, 869 

 
 
 
 


