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Sammanfattning 
Bakgrunden till föreliggande arbete är att Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, som svar på direkt uppmaning från regeringen att höja landets 
beredskap, valde att skicka ut broschyren Om krisen eller kriget kommer. Denna 
uppsats syftar till att, med hjälp av netnografisk observation, öka kunskapen om 
vilka risker människor lyfter fram, samt vilka reaktioner de ger uttryck för på 
svenska nätgemenskaper i samband med utskicket av broschyren. De centrala 
undersökta fenomenen är Social Amplification of Risk och experter och lekmän, 
sprungna ur teorier om riskperception, samt teorier om hur människor uttrycker 
reaktioner på sociala medier efter att ha ställts inför samtidens riskprofil. Resultatet 
av studien visar att människors reaktioner baseras på deras riskuppfattning. De 
inlägg som observerats ger till störst del uttryck för en positiv reaktion på 
broschyrens innehåll. Studien ger fördjupad kunskap om människors 
uppfattningar av risk och deras olika reaktioner på riskinformation till följd av 
filtrering inom ramarna för den sociala förstärkningsteorin.  
 
Nyckelord: anpassningsreaktioner; tillit; Social Amplification of Risk; 
riskuppfattning 
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Inledning 
Under maj månad 2018 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) ut en broschyr till 4,8 miljoner svenska hushåll, innehållande viktig information 
till Sveriges invånare vid händelse av kris eller krig, i syfte att belysa vikten av 
kunskap och förberedelser vid en eventuell samhällsstörning (MSB 2018a).  

 
Vid en uppföljning av broschyren visade det sig att den fått stort genomslag, att 
många har tänkt att de skall höja sin egen beredskap i hemmet och att en majoritet var 
positiva till innehållet. Det visade sig också att så många som en fjärdedel uppgav att 
de kände oro i samband med att man sett broschyren (MSB 2018b: 5, 6). Vi misstänker 
dock att det finns en kompletterande bit att foga till kunskapspusslet genom att närma 
sig människor på ett mer distanserat sätt, inte genom en direkt enkät, utan genom att 
följa hur de diskuterar och argumenterar kring ämnet för MSB:s enkät – broschyren.  
 
Via en förståelse för hur en mottagare uppfattar den kommunicerade informationen 
kan innehållet bättre anpassas, så att själva målet med kommunikationen i högsta 
möjliga grad uppnås. Det är av stor vikt för den som vill kommunicera information 
om risker att mottagaren tar till sig och agerar på det sätt som avses med själva 
kommunikationen. Genom att på olika sätt följa upp hur ett budskap tas emot kan 
kommunikatören säkerställa att syftet uppnås. Internet är en av många platser som 
man bör undersöka om man vill öka sin kunskap om en befolknings respons.  
 
Målet med den här uppsatsen är att se hur människor resonerar kring och diskuterar 
den information de tagit del utav, på internetforum som ger dem relativt fria 
möjligheter att uttrycka sig. Genom att dessa forum inte är någon myndighets 
plattform skapas utrymme för en öppen och ärlig kommunikation där de som skriver 
inte påverkas av att vilja vara någon till lags.  
 
Vi intresserar oss för, och har för avsikt att undersöka, vad människor lyfter fram som 
skäl till denna oro och vilka farhågor de lyfter fram i respons till broschyren samt 
vilka reaktioner de ger uttryck för.   

Syfte 
Vårt syfte är att med en kvalitativ ansats öka kunskapen om vilka risker människor 
lyfter fram som väsentliga, samt belysa vilka reaktioner broschyren gett upphov till.  

Frågeställning 
Det är av intresse att få en ökad kunskap om vilka ämnen som diskuteras och vilka 
känslor som väcks i anslutning till att man fått broschyren i sin brevlåda. De risker 
som hamnar i fokus kommer också att påverka vilka reaktioner som följer som svar på 
den typ av övergripande riskkommunikation som broschyren kan sägas utgöra. Den 
specifika frågeställningen uppsatsen avser besvara lyder:  
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• Vilka reaktioner ger människor uttryck för på sociala medier efter att ha tagit 
del av broschyren? 

• Vilka risker lyfts fram på sociala medier i samband med broschyren och 
varför lyfts de fram?  

 

Bakgrund 
Här följer en kort bakgrund om ämnen som det kan vara till hjälp att ha en 
förförståelse för eftersom de i föreliggande arbete, tillsammans med data och teori, 
utgör grundstenarna för den diskussion som kommer att följa.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
MSB ansvarar för frågor rörande skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, 
i de fall det inte finns någon annan myndighet som har det uttalade ansvaret. I 
uppdraget ingår bland annat att utveckla det civila försvaret och samhällets 
beredskap mot olyckor och kriser. När olyckor och andra tillbud ändå sker skall 
myndigheten bidra till att minska konsekvenserna av den uppkomna händelsen. 
Ytterligare en viktig uppgift är samordning mellan olika myndighetsaktörer, och man 
samverkar även med kommuner, landsting, organisationer och företag (SFS 2008: 1002 
§ 1, § 2). Det ingår också i uppdraget att på samhällsnivå utvärdera och följa upp 
krisberedskapen och avgöra om vidtagna åtgärder har fått den önskade effekten (SFS 
2008: 1002 § 10). Myndigheten har cirka 1000 anställda (MSB 2019).  

Om krisen eller kriget kommer – broschyrerna 
I början av 2017 fick MSB i uppdrag att genom informationsmaterial öka 
medborgarnas kunskap om hur de förbereder sig för olika krissituationer, situationer 
med höjd beredskap eller krig (Justitiedepartementet 2017). 
 
Under 40-, 50- och 60-talen gavs broschyren Om kriget kommer ut till allmänheten. 
Broschyrerna med den titeln beskrev hur Sverige som nation skulle agera vid militära 
angrepp, och senare fanns den informationen även i telefonkatalogen. Den sista 
broschyren gavs ut 1961 (Dinsäkerhet.se 2018, Lööw 2015a, Lööw 2015b). 57 år senare 
var det dags igen. MSB skickade i början av sommaren 2018 ut broschyren Om krisen 
eller kriget kommer till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Syftet med broschyren var att 
påvisa vilka effekter exempelvis militära konflikter, extrema väderförhållanden, 
allvarliga olyckor och it-hot har, samt att belysa hur enskilda människor och hushåll 
kan skapa en egen beredskap för dessa händelser (MSB 2018a).  
 
En grundtanke är att om människor är förberedda och har en viss beredskap så kan 
samhällets resurser gå till de mest utsatta, till de grupper av människor som av olika 
anledningar inte har förmågan att höja sin beredskapsnivå (Dinsäkerhet.se 2018). 
Exempel på utsatta grupper är äldre och/eller sjuka personer (Civilförsvarsförbundet 
2019).  
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Broschyren är uppdelad i tre teman som behandlar ämnena krisberedskap, 
totalförsvar och varningssystem (MSB 2018c: 2). Tema krisberedskap beskriver 
exempelvis vilka risker som kan leda till kriser och vilka konsekvenser de skulle 
kunna leda till, samt hur man som individ och hushåll kan förbereda sig för att 
hantera dem (MSB 2018c: 4-5, 10-11). Totalförsvaret förtydligas bland annat med en 
förklaring av vad som ingår i totalförsvaret och vilka syften delarna i totalförsvaret 
har. Begrepp som motståndskraft och höjd beredskap beskrivs likaså (MSB 2018c: 8-9, 
12-13). Tema varningssystem handlar om exempelvis skyddsrum samt varnings- och 
informationssystemet VMA (MSB 2018c: 14, 17).  
 
Om människor anammar de råd som broschyren för fram ökar hela samhällets 
resiliens och det blir lättare för både invånare och myndigheter att möta eventuella 
störningar. 
 
Vid diskussioner om samhällssäkerhet har begreppet resiliens de senaste åren fått stor 
genomslagskraft över hela världen och det har kommit att bli vanligt förekommande i 
både forskningsrapporter och policydokument (Bergström 2016: 4). När man talar om 
resiliens menar man samhällets förmåga till motståndskraft, hur väl samhället kan 
motstå yttre påfrestningar och hur snabbt det kan återhämta sig. Dessa påfrestningar 
inskränker sig inte enbart till naturkatastrofer eller andra stora händelser som 
antagonistisk handling från främmande makt, utan innefattar även vardagens 
utmaningar när dessa ställs mot bristande resurser. Begreppet kan innebära 
samhällets förmåga att återgå till det tillstånd som rådde innan störningen och det kan 
också innebära samhällets förmåga att anpassa sig till ett nytt tillstånd, mer lämpat för 
förändrade faktorer (Bergström 2016: 6). 
 
Svenska myndigheter och företrädare för civilsamhället har den senaste tiden 
accentuerat vikten av medborgarnas krisberedskap (Bergström 2016: 10). Ansvaret för 
medborgarnas trygghet innefattar en klassisk politisk konflikt, där 
ansvarsförskjutningen, från staten mot medborgaren, både kan ses som att samhället 
avlägsnar sig från ansvaret att skydda sina invånare, men som också kan ses som att 
det sker ett bemyndigande av individen, som innefattar en aktivisering och 
demokratisering av medborgaren (Bergström 2016: 12).  
Ett sätt att öka sin egen resiliens är att preppa, vilket på senare tid blivit ett ämne som 
allt oftare diskuteras.  
 
Begreppet preppa innebär att göra sig själv eller sitt hem väl förberett att möta olika 
problem som kan uppstå i vardagen. Prepping handlar om förberedelse och kommer 
ifrån engelskans ord ”prep”, att förbereda. Det rör sig främst om att vara redo för 
kriser eller katastrofer, både genom att bygga upp egna livsmedelslager, men också 
genom att säkerställa att man har adekvat utrustning och redskap för att kunna klara 
sig när något oväntat sker. Det oväntade kan vara allt från naturkatastrofer som 
stormar, kraftig nederbörd eller långvarig köld till epidemier och terrorhandlingar 
eller nedsatt funktionalitet i de infrastrukturella nätverken, såsom utslagen vatten- 
eller värmeförsörjning eller avbrott på elnätet. Numera är sociala medier viktiga för 
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både spridandet av konkreta tips såväl som för spridandet av själva prepperidén i sig 
(Svanberg u.å).  

Uppföljning av Om krisen eller kriget kommer 
MSB gjorde strax efter utskicket en uppföljning av hur människor mottog broschyren. 
En webbaserad enkät besvarades av 5760 personer och MSB tolkar svaren som att 
broschyren gett en positiv effekt. 91 procent av de tillfrågade hade uppmärksammat 
att de fått broschyren och drygt tre fjärdedelar hade tagit del av innehållet. Två 
tredjedelar tyckte att innehållet var ganska bra eller mycket bra. Drygt en tredjedel 
planerade att skapa bättre hemberedskap efter att de tagit del av informationen (MSB 
2018d). Ytterligare ett resultat från undersökningen som är värt att uppmärksamma är 
att så många som en fjärdedel gav uttryck för att de upplevde oro i samband med 
mottagande av broschyren (MSB 2018b: 5, 27).  
 
I ett längre perspektiv kan en ökad förståelse för det ämne vi är intresserade av 
innebära en effektivare risk- och kriskommunikation. Eftersom en ökad kunskap om 
hur information från exempelvis myndigheter tas emot och behandlas i olika kanaler 
kan innebära en möjlighet för kommunikatören att anpassa den kunskap som skall 
förmedlas, och det sätt på vilket den förmedlas, så att den får störst och mest 
långvarig effekt hos mottagaren.  
 
Vi vet om att en av fyra känner oro i samband med broschyren. Diskuterar 
befolkningen denna oro, och i sådana fall hur diskuterar de den? Vad säger de att 
oron grundas på? MSB:s uppföljning innehåller ett ordmoln med, av respondenterna, 
egenskrivna ord som ger en indikation på begrepp som är bidragande orsaker till 
deras oro. Dock innehåller ordmolnet ett flertal ord som inte besvarar den ställda 
frågan alls och inte heller ger svaren någon initierad kunskap om vad respondenten 
menar när den svarat på frågan. Att med egna ord beskriva sina känslor kan dock ofta 
ge en kvalitativ och adekvat fingervisning om vad som upplevs som oroande.  
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Nedan: ordmoln som illustrerar svaren på frågan: Varför tyckte du att broschyren var 
dålig?  

 
Bildkälla: (MSB 2018b: 36).                                                             © Demoskop AB 2018 
 
Framställningen av ordmolnet görs på ett sådant vis att vi upplever att vissa av 
orsakerna är mer lättförståeliga än andra. I nedanstående tabell ses ett urval, dels av 
de ord som enligt oss är lättare att härröra till en känsla hos mottagaren, dels av de 
ord som är mer svårtolkade, där hela meningar kanske klumpats ihop i molnet eller 
ord man kan misstänka vara första ordet i en längre förklarande mening, som alltså 
inte särskilt väl lämpar sig för den grafiska framställningen ordmoln.  

 
I tabellen har vi sammanställt några av de ord som besvarar frågan: Varför tyckte du 
att broschyren var dålig?  

Lättolkade Svårtolkade 

• Krig/kriget 
• Oro 
• Skrämmer 
• Propaganda/skrämselpropaganda 
• Främmande 
• Hot/hotet 

• Emot 
• Skicka 
• Skapa 
• Tid 
• Väldigt 
• Nytt 
• Frågor 
• Väl 
• Folk 
• Sverige 

Informationskälla: (MSB 2018b: 36).  



8 
 

Principen ordmoln bygger på att man låter en dator räkna de ord som förekommer 
mest frekvent i ett sammanhang, sedan visas dessa ord tätt sammanpackade i ett moln 
där de ord som är mest frekventa också får en större fontstorlek och de ord som 
förekommer mer sällan ges en mindre storlek (Kozinets 2015: 213).  
  
Av de lättolkade orden i MSB:s moln förekommer vissa mer frekvent än andra. De ord 
som alltså flest anger som orsak till att de tyckte att broschyren var dålig och som 
enligt oss också kan anses som begripliga för MSB:s frågeställning är oro, krig och 
skrämmer (MSB 2018b: 36). 

 

Teoretiskt ramverk 
Här presenteras den teoretiska apparatur som skall processa resultaten. Den består av 
två viktiga delar. Hur människor upplever och tolkar risker i sin vardag beroende på 
olika interna och externa omständigheter, samt hur de reagerar som svar på dessa sina 
upplevelser.  
 
Vi anser att det är av stort intresse att få en djupare förståelse för vad som döljer sig 
bakom det ordmoln som presenteras och vi anser att de valda teorierna är lämpliga 
för att skapa den förståelsen eftersom de båda ser till människors perceptuella 
funktioner och de reaktioner som kan följa på dessa. Reaktioner är en följd av 
förståelse och förståelse är i sin tur en produkt av perception. Riskkommunikation 
sker genom flera led där olika typer av förvrängningar kan ske längs vägen och 
genom att analysera hur den mottas vid slutdestinationen får man en uppfattning om 
hur väl man lyckats.    

Anthony Giddens riskprofil och anpassningsreaktioner  
Vi lever i en värld av abstrakta system där våra vardagliga handlingar förutsätter tillit 
till att olika expertsystem skall fungera som förväntat. Det kan exempelvis handla om 
att kunna tända belysningen hemma, att ta ut pengar från en bankomat eller att förlita 
sig på att det kommer vatten när man vrider på vattenkranen. Att förstå hur man tar 
ut pengar eller vrider på kranen är den kunskap som krävs för att kunna hantera 
dessa olika expertsystem (Giddens 1996: 109). 
 
Det här förutsätter en ontologisk trygghet, en uppfattning hos individen att denne kan 
förlita sig på sin omvärld och att samhället kommer att fungera likadant i morgon 
som det gör idag (Giddens 1996: 110). Vid tanken på katastrof kan känslan av tillit till 
framtiden rubbas. När människor nås av budskap om kris och krig kan den subjektiva 
tolkningen skapa bilder hos mottagaren som får denna att känna och reagera på olika 
sätt, vilket kan leda till en rubbning av den ontologiska tryggheten.  
 
Den moderna världen ter sig hotfull och Giddens förser oss med ett ramverk som 
sätter fingret på samtidens riskprofil med hjälp av följande lista: 
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• Riskernas globalisering med fokus på den ökande intensiteten, det vill säga hur de 
teknologiska framstegen skapar möjlighet för allt mer destruktiva händelser, 
och här exemplifierar Giddens med kärnvapenkrig. 

• Riskernas globalisering med fokus på ett ökande antal kontingenta händelser 
(Giddens 1996: 119), något som här tolkas som att det råder en ökande känsla 
av att inte veta hur framtiden kommer att gestalta sig. 

• Risker som uppstår genom den människoskapade miljön, något som Giddens 
förtydligar som inflödet av mänsklig kunskap i den materiella miljön som 
exempelvis rubbade ekologiska system, kemiska skador på naturen eller en 
ökad växthuseffekt med tillhörande uppvärmning och naturkatastrofer 
(Giddens 1996: 119, 121).   

• Utvecklandet av institutionella riskmiljöer, varav en sådan kan vara 
kapitalmarknader. 

• Risker som risker. En ökad kunskap om risker innehåller också information om 
vilken kunskap som saknas för att hantera en specifik risk, till skillnad från i 
äldre tider då man kunde förlita sig på Guds försyn för att möta själva 
ursprungsrisken.  

• Spridd riskmedvetenhet. Samhällets risker är kända för och berör den breda 
allmänheten. 

• Expertkunskapens begränsningar. En medvetenhet om att expertsystem inte kan 
ha helt säkra svar på vad effekterna av experternas principer slutligen 
resulterar i (Giddens 1996: 119).       

 
Ovanstående lista utgör alltså de kriterier som Giddens lyfter fram som utmärkande 
för den tid vi lever i. Utmärkande på så sätt att de väsentligen är de förändringar 
samhället genomgått sedan ett förmodernt förhållande med avseende på just risker.   
 
Tilliten till abstrakta system bereder människan en känsla av trygghet (Giddens 1996: 
110), men avbrott från dessa expertsystem kan istället bidra till en skepticism och en 
antagonism hos individen, vilket i förlängningen kan innebära en frikoppling från 
systemet i fråga (Giddens 1996: 109).     
 
Som svar på den moderna världens hotfullhet tenderar människan att reagera på olika 
sätt och Giddens presenterar ett urval reaktioner som han vill lyfta fram. Han 
beskriver fyra kategorier i sina anpassningsreaktioner. För den här studiens 
vidkommande rör det sig om hur människor anpassar sig till hotet de upplever efter 
att ha fått broschyren hemskickad och hur de förefaller reagera med hänsyn till vad de 
kommunicerar på de utvalda forumen.  
 

• Pragmatiskt accepterande – en koncentration på att överleva. Att inte dra sig 
tillbaka, utan att vara pragmatisk och bibehålla fokus på vardagens uppgifter 
och problem. Detta leder till psykologisk bedövning och underliggande djup 
ängslan. Det är ett uttryck för pessimism som ändå innehåller förhoppningar. 
Här finns alltså inslag av ambivalens. Ett exempel som kan framkalla en 
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sådan reaktion är tanken på ett stundande kärnvapenkrig, ett hot som helt 
enkelt blir för jobbigt att tänka på (Giddens 1996: 128). 

 
• Bibehållen optimism – en fortsatt tro på förnuftet trots alla faror vi omges av. 

Här ryms optimism inför sociala och teknologiska lösningar på de problem en 
globaliserad värld står inför. Det här är en attraktiv reaktion eftersom den 
innehåller tillit till framtiden. Även religiösa ideal hamnar i den här kategorin 
(Giddens 1996: 128-129). 

 
• Cynisk pessimism – förbunden med ängslan framkallad av ödesdigra faror. 

Den är inte synonym med likgiltighet och den behöver inte alltid fokusera på 
undergången. Ett sätt att ta udden av de känslomässiga följderna av ängslan 
är genom humor eller världströtthet. Ibland skiljer sig cynismen och 
pessimismen åt. Pessimism är inte en handlingsformel utan kan leda till 
handlingsförlamning. Cynismen kan dock ta udden av pessimismen med sina 
humoristiska inslag. Här finns även utrymme för en nostalgi för sätt att leva 
som är på väg att försvinna (Giddens 1996: 129). 

 
• Radikalt engagemang – innefattar en protest mot det som uppfattas som källan 

till fara. Här handlar det om att samlas och övervinna eller minska 
problemen. Här platsar också optimism men man fokuserar mer på kamp än 
att på ett rationellt sätt analysera och diskutera situationen (Giddens 1996: 
129-130). 

 
Giddens resonerar också om hur punkterna i den riskprofil han skisserar, tanken på 
kärnvapenkrig eller för den delen andra listor på tänkbara risker, riskerar att resultera 
i en avdomnad känsla inför dessa risker, som då alltså får en avtrubbande effekt hos 
mottagaren (Giddens 1996: 122). 

Teori om riskperception 
Bakgrund 
Alla levande ting är beroende av att kunna identifiera och undvika farliga 
omgivningar. Människan har förmågan att reagera och dessutom förändra vad som 
händer i sin omgivning, vilket både kan skapa och reducera risker, och förmågan att 
lära sig från tidigare erfarenheter hjälper oss att överleva. Paul Slovic skriver att 
människan fortfarande skattar risker beroende på tidigare erfarenheter. Det i 
kombination med hur komplex en potentiell risk är. Någonting som uppfattas som 
obegripligt eller svåröverskådligt skattas ofta som någonting mer riskabelt än det som 
sedan tidigare är upplevt eller redan är välkänt. Trots att en analytiker gör en 
kvalificerad riskbedömning tenderar människor ändå att bedöma dessa risker utifrån 
sin egen intuition, detta kallas för riskperception (Slovic 1987: 280). Riskperceptionen 
visar sig även påverkas utav personers världsbilder och likaså av kulturella, sociala 
och politiska faktorer (Slovic 2000: xxxiii).  
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Riskperceptionen är den subjektiva uppfattningen av en risk. Motsatsen hade varit en 
objektiv risk, det vill säga hur initierade experter bedömer samma risk. En individ kan 
väga in andra faktorer, när en risk skall bedömas, än vad en expert gör när denne gör 
en så kallad objektiv riskanalys (Olofsson 2009: 41). Den kan handla om bedömningen 
av risker som innefattar aktiviteter som extremsporter, men också vardagliga risker 
som alkohol och tobak eller användande av bilbälte. Sambanden mellan en människas 
kunskap och dennes riskperception och slutligen beteende är inte lätta att klargöra, 
vilket vi kan se, exempelvis på det faktum att många människor börjar röka varje år 
trots kunskap om att det är mycket farligt (Olofsson 2009: 42-43). Man menar att 
riskperceptionen påverkas av såväl psykologiska, sociala som kulturella faktorer, 
vilket bidrar till att individer kan ha skilda riskuppfattningar (Olofsson 2009: 46).  
 
Paul Slovics tillvägagångssätt för att studera riskuppfattningar är att skapa 
taxonomier för potentiella risker, detta för att skapa förståelse för dem och slutligen 
för att kunna förutse reaktioner på potentiella risker. Genom psykofysisk mätning och 
multivariat analys skapas kvantitativa resultat eller “kognitiva kartor” av 
riskuppfattningar och attityder till risker. Genom att på en sådan karta visa hur 
människor upplever risker, samt hur experter bedömer dessa risker objektivt, kan 
man visa var det finns skillnader och hur stora dessa är (Slovic 1987: 281). Resultatet 
av studien är alltså ett hjälpmedel för att förstå varför vissa människor känner en 
större oro till vissa specifika risker och inte till andra.  
 
I studien har människor fått göra en kvantitativ bedömning av sin nuvarande nivå av 
risktagande och av deras önskvärda nivå av risktagande i förhållande till flertalet 
olika risker, för att sedan bedöma i hur hög grad de är benägna att göra förändringar 
för att hantera dessa risker. De självskattade bedömningarna är vidare besläktade med 
diverse andra egenskaper, exempelvis:  
 

• Hur risken står sig i förhållande till de faktorer som antas påverka 
riskuppfattningen. Exempelvis frivillighet, fruktan, kunskap om risken och i 
hur hög grad risken är kontrollerbar. 

• De potentiella fördelarna risken kan resultera i för samhället. 
• Medeldödstalet som orsakats av en specifik fara under ett år. 
• Antalet dödsfall orsakade av en specifik fara under ett katastrofalt år (Slovic 

1987: 281).  
 
Några av dessa nämnda egenskaper korrelerar, exempelvis risker som ses som 
frivilliga bedöms även som kontrollerbara och risker vars effekter ligger långt fram i 
tiden ses inte som en välkänd risk (Slovic 1987: 283).  

 
Experter och lekmän 
Denna psykometriska forskning mynnade bland annat ut i att experter och lekmäns 
riskperception avviker från varandra (Slovic 1987: 283). I forskningens tidiga dagar 
fokuserade man på jämförelser mellan hur experters och lekmäns riskuppfattningar 
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skilde sig åt, och man genomförde många studier för att analysera detta. Den bild som 
växte fram visade hur lekmän tenderar att överskatta risker som har låg sannolikhet 
att inträffa, men som skulle få stora konsekvenser om de ändå inträffade. Till sådana 
risker hör exempelvis att ett flygplan skulle störta. Samtidigt underskattar de risker 
som har stor sannolikhet att inträffa men som också för med sig små konsekvenser, till 
exempel mindre trafikolyckor. Det finns dock också studier som visar att det finns en 
risk för att experter överskattar sin egen förmåga vilket kan resultera i felaktiga 
bedömningar (Olofsson 2009: 46-47).  
 
I många fall finns det utförlig statistik om olika faror, men även när man har hårda 
data att luta sig mot krävs det också en mänsklig bedömning som tolkar 
informationen innan man exempelvis genomför genomgripande policyförändringar. 
När allmänheten har en riskuppfattning som skiljer sig från den som experter har så 
kan de satsningar som myndigheter gör för att motverka en risk ändå slå fel. Om 
människor inte uppmärksammar eller tror på riskinformationen från experterna så 
kan det resultera i misstro och konflikter och att det riskreducerande arbetet då blir 
lidande. Därför är det viktigt att både lekmän och experter får komma till tals när man 
utvärderar en risk (Vassie, Slovic, Fischhoff & Lichtenstein 2005: 69).  
 
Ofta sker riskkommunikation under förutsättningen att den mottagande allmänheten 
delar samma kulturella och konceptuella förståelse för risker som experterna har, men 
när så sker misslyckas man och riskerar istället att hamna i en konfliktsituation. 
Genom studier i både sociologi, antropologi och psykologi har man kunnat öka sin 
förståelse för hur människor uppfattar risker och vilket beteende de uppvisar i 
samband med dessa (Slovic 1986: 407-408).  

 
Social amplification of risk (SAR) 
Social förstärkning av risk är en teoretisk sammansättning av sociologiska, 
psykologiska och kommunikativa perspektiv på risk och riskkommunikation. Teorin 
belyser att en del risker förstärks medan vissa andra försvagas på grund av en 
sammansättning av sociala, kulturella, psykologiska och organisatoriska faktorer. I 
och med detta så kan vissa risker upplevas som mer allvarliga än de egentligen är. Det 
gäller både för samhället som helhet och för enstaka individer. Individer påverkas 
även beroende på hur media väljer att avgränsa och utforma nyheter i kombination 
med de tidigare nämnda faktorerna (Kasperson et al. 1988: 178-179).  
 
Från experternas synpunkt värderar man en risk utifrån den produkt multiplikationen 
av faktorerna sannolikhet och konsekvens ger, vilket innebär att en risk med låg 
sannolikhet men med stora konsekvenser kan värderas lika som en risk med stor 
sannolikhet men med låga konsekvenser. Det här förutsätter således att allmänheten 
inte skiljer på dessa nivåer av risk, men som diskuterats ovan och som studier har 
bekräftat, har allmänheten en mycket mer omfattande riskuppfattning än vad denna 
enkla multiplikation kan leverera (Kasperson et al. 1988: 177-178).  
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Det här innebär bland annat att expertens tillvägagångssätt är praktiskt när man står 
inför valet av olika materiella designer eller vid materialval, men det är inte alls lika 
bra när det kommer till att ge underlag till samhällsfrågor rörande val av olika 
teknologier. Resultatet av dessa förhållanden leder till att allmänhetens bild av en risk 
ibland avviker från logiska resonemang, men ibland är dessa avvikelser rättmätig oro, 
sett till riskens art, och delar av risken som experterna kanske över- eller underskattar. 
För att komma tillrätta med den här problematiken använder experter många olika 
metoder för att värdera risker, men samtidigt har olika grupper av människor, genom 
sina skilda riskperceptioner, olika förhållande till den bild experterna får, oavsett om 
dessa försöker öka sin förståelse genom de olika metoderna (Kasperson et al. 1988: 
178).  
 
När flera olika intressegrupper försöker få sin vilja fram handlar det ofta om att dessa 
försöker övertyga både beslutsfattare och allmänhet om att just deras bild 
(riskperception) bygger på bättre vetenskap och har en högre kvalitet än de andras, 
vilket ofta innebär att den stora allmänheten får ett sänkt förtroende för hela 
beslutsprocessen (Kasperson et al. 1988: 178). 
 
I kommunikationsteori förklaras begreppet amplification (förstärkning) som 
förstärkning eller försvagning av information under förmedlingen. Ett meddelande 
som sänds ut består av flertalet signaler. Dessa kommer från början från 
informationskällan, och kan vidare gå genom en vidarebefordrare eller 
mellanliggande sändare, för att slutligen nå mottagaren. Signalerna avkodas dock 
alltid i olika grad av sändaren och mottagaren för att kunna förstås och bli begripliga. 
Avkodningen sker för att signalerna kräver en sociokulturell kontext för att kunna 
tolkas och bli förståeliga. Signalerna i ett meddelande riskerar alltså att försvagas eller 
förstärkas vid kontakt med både sändare, vidarebefordrare och mottagare. Signaler 
kan likaså nyanseras, läggas till eller tas bort vid överföring, vilket leder till att annan 
information än den från informationskällan förmedlas vidare (Kasperson et al. 1988: 
180).  
 
På samma sätt som kommunikationsteorin beskriver hur innebörden av ett 
meddelande förändras genom förstärkning av signaler, förklarar SAR hur 
upplevelsen av risk förstärks eller försvagas genom den sociala processen.  
 
Enligt SAR uppkommer signalerna från antingen personlig erfarenhet av eller 
mottagen information om risken. Signalerna bearbetas genom förstärkande stations 
(stationer) som till exempel massmedia, offentliga myndigheter, opinionsledare och 
frivilligorganisationer. Genom communication channels (informationskanaler), 
exempelvis media eller konversationer, skapas och överförs information och varje 
enskild mottagare bidrar till förstärkningen och agerar därmed också social station. 
Några av de huvudsakliga förstärkningsfaktorerna som identifieras är:  
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• Filtrering av signaler, att bara vissa delar av informationen faktiskt förmedlas. 
• Bearbetning av riskinformation beroende på ens förförståelse. 
• Interaktion med ens egna kulturella grupp för att tolka och bekräfta signalen.  
• Engagera sig, antingen själv eller i grupp, och handla för att acceptera, 

förändra eller ignorera risken. (Kasperson et al. 1988: 181). 
 

Teorisammanfattning  
SAR beskriver hur mänsklig interaktion är en förutsättning för kommunikation, men 
också hur denna kan förvränga själva risksignalen. SAR är i sig sprungen ur 
riskperception som också diskuterar experter kontra lekmän, vilket passar bra med 
Giddens teorier om människors tillit till expertsystem och hur dessa kan förlora 
allmänhetens förtroende om informationen mellan lekmän och experter upplevs 
grundas i en för låg kunskapsnivå. Vidare kan tilliten hotas både om det uppstår 
tveksamheter om vilken riskperception som är den korrekta och även när allmänheten 
inte fått komma till tals vid en riskbedömning. Slovic och Giddens bildar tillsammans 
en god förklaringsmodell för hur människor kan reagera på information om risker i 
samhället och även för vilka mekanismer som kan ligga till grund för hur de tolkar 
information.  

Metod 
I följande avsnitt beskrivs använda metoder för uppsatsen, etiska och legala 
förhållningssätt, och slutligen en diskussion kring dessa val av metoder.  

Netnografi 
Den “klassiska” etnografin utgår från att forska om människors sociala eller kulturella 
liv eller både och, medan netnografin istället baseras på människors kulturella och 
sociala förbindelser på internet (Berg 2015: 10). Tidigare har antropologer inte varit 
särdeles villiga att använda sig av den netnografiska ansatsen, men då de senare årens 
utveckling har inneburit att dessa nya former av kommunikation kommit att 
inkorporeras så djupt i den sociala världen, har det i praktiken blivit omöjligt att inte 
använda sig av internet för att förstå vissa delar av människors sociala liv (Kozinets 
2011: 11). Martin Berg ställer i inledningen till sin bok Netnografi frågan huruvida det 
ens går att skilja på materiella och digitala rum när vi försöker förstå hur dagens 
sociala liv fungerar (Berg 2015: 10). För nästan ett decennium sedan påpekade den för 
netnografins utveckling så betydelsefulle Robert V. Kozinets att många aspekter av 
människans sociala värld helt enkelt inte kan utforskas och förstås till fullo om man 
inte också utforskar internet (Kozinets 2011: 11).  
 
Över hälften av världens befolkning använder internet (Svenska dagbladet 2018) och 
enligt rapporten Svenskarna och internet 2018 hade cirka 88 procent av svenskarna 
tillgång till internet hemma 2011 och förra året var siffran hela 98 procent, där den 
snabbaste ökningen sedan 2014 skett hos de äldre än 75 år (Internetstiftelsen 2018: 10).  



15 
 

 
Internets utbredning och netnografins utveckling sker av naturliga skäl i viss 
samklang. När människors aktivitet och deras sociala interaktioner alltmer utspelar 
sig på nätet blir det allt viktigare att utforska denna arena för att förstå människans 
sociala liv. Därför tror vi att det är viktigt att använda netnografin när man försöker 
förstå hur människor upplever händelser i samhället. Att efter 57 år återuppta 
utsändandet av den här typen av samhällsinformation bör vara en sådan händelse där 
netnografin är lämplig för att, ur sitt unika perspektiv, belysa vilka känslor det väcker 
hos undersökta medborgare.    

Etik och General Data Protection Regulation  
Enligt den allmänna dataskyddsförordningen eller General Data Protection 
Regulation (GDPR) som började gälla den 25 maj förra året (2018) är alla uppgifter 
som kan knytas till en individ att betrakta som personuppgifter, vilket innebär att för 
de data (exempelvis kommentarer) som kan härröras till en specifik person krävs det 
att vi inhämtar medgivande, att de är behövliga för vårt arbete och att dessa data 
hanteras och senare raderas enligt vissa fastställda riktlinjer (Datainspektionen 2019a; 
2019b; 2019c).  
 
Genom en vanlig sökmotor på internet skulle någon enkelt kunna finna källan till 
exempelvis vissa citat, oavsett om källan valt att använda pseudonym eller inte 
(Kozinets 2015: 146). Det hela kompliceras ytterligare av det faktum att många 
människor har en online-pseudonym som innehåller delar av eller är nära förbunden 
med deras riktiga namn, det blir ett användarnamn de vårdar, värnar om och 
använder på många olika plattformar. Detta innebär i förlängningen att de i många 
fall till slut också avslöjar information som gör att deras pseudonym går att koppla till 
deras riktiga namn (Bruckman 2002: 221). 
 
Arten av vår forskningsansats innebär därför att vi valt att utesluta direkta citat och 
istället förmedla andemeningen i källornas kommentarer och i vissa fall, där vi lyfter 
fram enskilda citat, tagit oss friheten att skriva om dem på ett sätt som vi hoppas både 
skall göra de ursprungliga kommentarerna rättvisa och som också skall säkerställa att 
anonymiteten hos de som skrivit kommentarerna bevaras. Den här typen av 
anonymisering är lämplig om man vill skydda deltagarnas privatliv vid en 
netnografisk studie (Berg 2015: 132). För att försvåra identifieringen av källorna 
ytterligare anges inte heller vilka forum som studerats. Att anonymisera själva 
forumen är en metod som används när man i än högre grad vill värna deltagarnas 
integritet, bland annat av forskare som Tacket-Gibson (2008: 249).  

Tillvägagångssätt 
Vi utgick från ett antal sociala medier och sökte efter diskussioner som innehöll 
samtal om broschyren. Urvalet baserades på trådarnas relevans för vår frågeställning, 
dess tillgänglighet för allmänheten och deras storlek, det vill säga de som innehöll 
flest antal kommentarer. Valet föll slutligen på en tråd vardera från två olika forum. 
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De två forumen är av något olika karaktär och är valda just med detta i åtanke, 
eftersom det innebär en större chans att få en ökad variation av de ämnen människor 
fokuserar på. Syftet är alltså inte att göra en jämförelse mellan de två forumen, utan vi 
vill istället uppmärksamma att olika forum tenderar att attrahera olika användare och 
beroende på valda datakällor får man rimligen något olika svar. 
 
Båda forumen är svenska och öppna för allmänhetens beskådan, men för att själv 
kommentera inlägg och aktivt delta i diskussionerna krävs att man skapar ett 
användarkonto, något som dock inte var aktuellt för att kunna genomföra den här 
studien. Anledningen till att vi valde för allmänheten öppna forum är för att 
skribenterna där är medvetna om att vem som helst har möjlighet att läsa forumens 
alla kommentarer. Även om vi valt att omformulera ursprungsinläggen känns det 
ärligare mot användarna att studera offentliga inlägg än att hämta information på 
slutna forum. Vi har valt att skriva om ursprungsinläggen på ett sådant vis att vi 
återberättar vad vi läst och tolkat från originalskriften. Texterna som återges i 
analysen är alltså berättelser skrivna av oss, utifrån hur vi har uppfattat det 
ursprungliga inläggen. Vi presenterar inga direkta citat och de formuleringar och 
ordval vi presenterar är inte desamma som i ursprungsinläggen.  
 
En diskussionstråd på ett forum skapas genom att en användare rubriksätter en fråga 
eller ett konstaterande på plattformen. Andra användare kan då läsa vad 
trådskaparen skrivit och då även välja att kommentera dennes inlägg. Vidare kan man 
välja att kommentera andra enskilda inlägg, vilket gör att diskussioner och 
argumentationer kan föras oberoende av ursprungsfrågan, så länge samtalen inte 
avviker alltför mycket från huvudämnet. Det gör att diskussioner kan hålla på under 
en lång tidsperiod och bestå av ett stort antal inlägg. I den ena forumtråden vi 
studerade pågick diskussionen under tre och en halv månad och i tråden från det 
andra forumet pågick dialogen mellan användarna under fem veckor. Tillsammans 
genererade de strax under 500 inlägg varav det ena forumet stod för tre femtedelar av 
inläggen.  
 
Av de 500 inlägg vi läste var det ett antal återkommande ämnen som stack ut ur 
mängden. Kommentarerna inom dessa ämnen kunde antingen handla om utförligt 
beskrivna känslor de upplevde i samband med broschyren eller åsikter kring 
innehållet i broschyren. På något vis uppseendeväckande inlägg, exempelvis 
användare som uttrycker en oro för att bli förlöjligad på grund av sin hemberedskap 
eller användare som antyder att broschyren är skrämselpropaganda. Annat av 
intresse var kommentarer med intressanta tankar kring hemberedskap och 
reflektioner om resiliens från användarna. För studien samlades ett antal inlägg av 
intresse för att besvara frågeställningarna in och tematiserades till sex olika teman.  
 
För att göra vårt data lättare att hantera och vidare analysera, användes Rennstam och 
Wästerfors metod för att analysera kvalitativt material som en vägvisare. Efter 
inhämtning sorterades materialet. Sorteringen görs för att skapa ordning och få en 
lättöverskådlig bild över hela materialet (Rennstam & Wästerfors 2015: 221, 231). 
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Rennstam och Wästerfors menar att detta bör göras redan vid materialinsamlingen för 
att från början säkerställa en viss överblickbarhet (2015: 222). I nära släktskap med den 
fenomenologiska metod Creswell beskriver skapades listor med signifikanta 
uttalanden som sedan grupperades i vad som kan betraktas som meningsbärande 
enheter (Creswell 2013: 193). Kommentarer som ansågs avvika kraftigt från ämnet 
eller i övrigt inte tillförde någonting för att besvara forskningsfrågorna sållades bort. 
 
Sorteringen av våra data gjorde vi genom att gruppera 58 inlägg till sex teman 
baserade på deras karaktär. Detta för att göra det lättare för oss att hantera och 
navigera i materialet. De tankar och meningsyttringar som ansågs utmärkande har 
efter sorteringen tematiserats i sina meningsbärande enheter för att därefter på så sätt 
kunna diskuteras och jämföras med varandra. Vi namngav inläggen med en bokstav 
beroende på vilket forum de kom ifrån, forum A respektive forum B, för att kunna 
visa hur vi återger en någorlunda jämnt fördelad bild av material från båda källorna. 
Vi numrerade likaså inläggen för att lättare kunna identifiera och diskutera specifika 
inlägg.  
 
Innan analysen började reducerades materialet. Med reducera kvalitativt material 
menas att välja ut och sålla bort vissa delar av det insamlade materialet för att 
koncentrera och skapa skärpa i innehållet. Detta steg i processen är aningen känsligt. 
Allt kvalitativt material kan sällan användas i presentationen och svårigheten ligger i 
att inte ta bort material som resulterar i en missvisande bild av materialet. Samtidigt 
kan allting inte inkluderas av praktiska skäl, exempelvis platsbrist (Rennstam & 
Wästerfors 2015: 228, 231).      
 
Innan analys av resultatet påbörjades skrevs inläggen om för att anonymisera 
ytterligare. Vi gick tillsammans igenom och läste ett inlägg i taget och diskuterade oss 
fram till en gemensam tolkning av vad skribenten väsentligen ville uttrycka. Efter 
detta återgav vi kärninnehållet med egna ord på ett sätt som vi hoppas ska 
överensstämma med ursprungskommentarens mening. 
 
Enligt Rennstam och Wästerfors ska forskaren slutligen argumentera för sitt material. 
Genom att argumentera för sitt material skapar författaren självständighet i 
förhållande till teorier och tidigare forskning som det refereras till i texten, och återger 
inte enbart vad som tidigare skrivits (Rennstam & Wästerfors 2015: 231-232).  
 
I ett senare skede knöts dessa teman först till Giddens riskprofil och sedan till de 
därpå följande anpassningsreaktionerna, vilket skapar en överblickbar bild av hur 
människor hanterar den information de fått genom utskickandet av broschyren. Efter 
detta ställdes datan mot teorier om experter och lekmän, social amplification of risks 
och vidare hur detta inverkar på tillit till expertsystem.     
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Metoddiskussion 
Vi tycker att netnografi som metod fungerade bra. Vi anser också att undersökningar 
av det här slaget också har potential att få mer ärliga eller kritiska svar, jämfört med 
sedvanliga intervjuer eller enkäter som kan uppfattas som vara av en mer 
uppfordrande karaktär än en observerande netnografi. Nackdelen är att man då 
istället inte alltid kan vara säker på att få svar på mer specifika frågeställningar. Ännu 
en nackdel med den här metoden, speciellt på öppna och anonyma forum, är att 
forskaren aldrig kan vara helt säker på en person bara har ett konto. En och samma 
person kan med andra ord utge sig för att vara flera olika personer i syfte att påverka 
debatten eller föra diskussionen i en viss riktning. Det kan till exempel röra sig om 
politisk propaganda, falska nyheter eller drev mot enskilda individer, såväl offentliga 
som privata. Detta kan leda till att det ser ut som om en majoritet i en diskussion är av 
en viss åsikt, trots att det i själva verket är en eller ett fåtal personers åsikt.  
 
När vi omformulerar kommentarer så förutsätter vi i viss mån, främst på ett 
omedvetet plan, att andra människor utgår från en liknande kulturell och språklig 
kontext som vi gör, men samtidigt förstår vi att så inte alltid kan vara fallet. Vi kan 
både tolka en ursprunglig kommentarer på ett annat sätt än avsändaren avsåg och 
dessutom tolka den på ett annat sätt än vad någon annan läsare skulle göra. Till detta 
kommer vår återgivning av innehållet i kommentaren som också nästa läsare kan 
tolka på ett sätt som skiljer sig från vad vi avser. Vi kan å andra sidan inte fullt ut 
gardera oss för detta eftersom vi är bundna just till vår egen uppfattning då all 
förståelse förutsätter en form av social och kulturell kontext.      
 
Vid konversationer på nätet kan inlägg ha blivit borttagna vilket kan medföra att det 
kan vara svårt att få en uppfattning om den puls och energi som samtalet haft när det 
fördes (Berg 2015: 82). Det finns också vetskap om att vissa kommentarer ibland blivit 
borttagna av moderatorer i de forum som här undersökts på grund av att de bryter 
mot forumens respektive stadgar och regler. Ofta kan man förutsätta att en sådan 
redigering sker för att upprätthålla någon sorts relevans för ämnet, vilket i det 
avseendet knappast inverkar skadligt på vår datainsamling, men samtidigt kan man 
inte vara säker på detta, och dessutom kan en borttagen kommentar ha påverkat 
stämningen i en tråd på ett sätt som kan vara avgörande för vilken väg den fortsatta 
diskussionen tagit. Vi var uppmärksammade på detta fenomen redan innan vi 
studerade forumen och var därför vaksamma på företeelsen. Vi märkte dock inte av 
några tendenser till detta.  
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Resultat och analys 
Här presenteras ett resultat med en löpande analys av datamaterialet i förhållande till 
teorierna. Vi har valt att slå ihop resultat och analys eftersom det rör sig om en 
netnografi med många och korta kommentarer som det annars skulle bli för monotont 
att läsa. Vi kommer att lyfta fram en mängd, av oss gjorda, beskrivningar av inlägg 
som vi hoppas ska återspegla vårt ursprungliga datamaterial. Vi kommer att pröva 
datamaterialet mot våra valda teorier genom att för varje punkt i Giddens riskprofil 
och anpassningsreaktioner göra jämförelser med de kommentarer vi samlat in. Sedan 
sker en genomgång av hur teorier om experter och lekmän samt Social Amplification 
of Risk stämmer överens med samma presenterade åsikter, varpå en diskussion av 
analysens resultat kan ta vid. Genom denna senare jämförelse kommer vi att kunna 
besvara forskningsfrågorna om vilka reaktioner människor ger uttryck för och vilka 
risker som lyfts fram och varför.  

Modernitetens riskprofil 
Giddens menar att riskerna och farorna i den moderna världen är av en annan art än 
tidigare, att konsekvenserna av teknologiska framgångar också innefattar både en 
ökad mängd hot på horisonten, och samtidigt också att vissa av dessa hot kan få 
ödesdigra konsekvenser (Giddens 1996: 120-121). Han ger oss sju punkter som påvisar 
den här moderna riskprofilen och vi skall nu se hur väl det som kommunicerats på 
forumen passar in på dessa, samt också om Giddens teori om anpassningsreaktioner 
kan förklara några av de känslor som uppstår när broschyren diskuteras. 

 
Riskernas globalisering med fokus på den ökande intensiteten  

De hot som diskuteras i de forum vi nagelfarit saknar i stort idéer om stora 
katastrofer, apokalyptiska skeenden som kraftigt förändrar eller omintetgör 
mänsklighetens existens. Giddens nämner kärnvapenkrig (Giddens 1996: 119) och krig 
är också ett återkommande ämne vi kan finna, men inte på ett sätt som är förenligt 
med undergången eller något slutgiltigt och permanent. 
 
Nedanstående två kommentarer från forum A kan ses som exempel på de 
diskussioner som förs kring ämnet krig. 
 
I inlägg (a13) skriver användaren att Ryssland provocerar och hetsar landet i diverse 
militära övningar och anledningen till utskick är att regeringen vill ha en 
motståndskraftigare befolkning för att landet inte ska fallera helt vid ett eventuellt 
angrepp.  
 
I inlägg (a14) menar användaren att Ryssland är ett litet problem i förhållande till 
inbördeskrig som är mer troligt. Hen poängterar att vi är svekfulla mot vår religion 
och fruktar att landets tidigare statsreligion kommer bli en minoritet. Hen uppmanar 
andra att fly landet och avslutar med en misogyn kommentar.  
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Även kommentarer på forum B tar upp Ryssland som skäl till att man valt att skicka 
ut broschyren på nytt, men då inte uttryckligen som vid en väpnad konflikt, istället 
görs referenser till det politiska klimatet.   
 
I inlägg (b08) anser medlemmen att Ryssland är den huvudsakliga anledningen till att 
allmänheten erhåller broschyren. 
 
I inlägg (b09) resonerar användaren om hur Ryssland ämnar skapa motsättningar 
inom Sverige och även försöker slå split mellan olika nationer inom den europeiska 
unionen. 

 
Riskernas globalisering med fokus på ett ökat antal kontingenta händelser 
Ett av de teman broschyren behandlar, kris, implicerar en uppmaning om att ha 
generell hemberedskap, som skapar förberedelse för många olika typer av 
samhällsstörningar, vilket också kan skapa en känsla av ovisshet.  
 
I inlägg (b05) uppger författaren oro inför tanken på förändrade livsbetingelser och 
upplever ett obehag i samband med att hen fruktar att någonting negativt är på väg 
att hända. Samt en fråga om anledningen till att informationen sänds ut till 
allmänheten i detta skede. 
 
I inlägg (b06) uttrycker en användare obehag inför framtiden och undrar, precis som 
föregående, vad som ligger bakom den valda tidpunkten för utskickandet av 
broschyren.  
 
Här ser vi två exempel på människor som uttrycker både oro och ovisshet i samband 
med utskicket av broschyren. Ovissheten visar sig i deras frågor om varför broschyren 
skickas ut just nu.  
 
Utvecklandet av institutionella riskmiljöer 
Vi får tre exempel på hur staden lyfts fram som en institutionell riskmiljö som byggs 
upp av komplexitet och därmed blir mer känslig än landsbygden vid en förändring i 
vardagen.  
 
I inlägg (a18) lyfter användaren fram vad hen upplever som en mycket stor skillnad i 
resiliens mellan stad och landsbygd, där staden förvisso kan ha en tämligen låg 
resiliens, men där många mindre byar och enskilt belägna hushåll har en mycket 
starkt utvecklad resiliens och ofta tvingas klara sig utan ström längre perioder, och 
därför har stor erfarenhet av just detta. Samma person påpekar också att det inte 
kräver några stora insatser, varken ekonomiska eller andra för att öka sin resiliens 
även som boende i en storstad.  
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I inlägg (a19) lyfts det fram hur människor på landsbygden i större utsträckning än de 
i städerna måste kunna lita på och hjälpa varandra i olika typer av uppkomna 
situationer.  
 
I inlägg (b18) skriver personen om storstadens beroenden, både med avseende på 
elektricitet, vatten och de förnödenheter som butiker tillhandahåller, vilka i sig är 
beroende av en fungerande infrastruktur. I det avseendet ses broschyren som 
någonting positivt. 

 
Risker som risker 
Genom ökad kunskap om risker blir det också allt tydligare var information eller 
kunskap saknas. I moderniteten förlitar vi oss inte i lika hög grad på högre makter, 
utan vi blir själva ansvariga för att vidta de mått och steg som krävs för att möta olika 
risker, men ju mer vi känner en risk desto tydligare framgår det också var det saknas 
kunskap. Ju mer allmänheten medvetandegörs om eventuella risker desto mer tydligt 
blir det var det saknas information och praktiskt handlande. Vi fann två inlägg där 
skribenterna uppmärksammat risken med att stå utan vatten och därför preppat med 
vatten. De har också insett risken som det medför, alltså att vatten kan bli dåligt om 
det står en längre tid.  
 
Skribenten i inlägg (a28) beskriver sin procedur med att byta ut det bunkrade vattnet 
hemma, för att få en rotation så inget vatten hinner bli ofräscht. Ett tydligt 
veckoschema beskrivs där vissa buteljer måste bytas ut tidigare än andra beroende på 
i vilken temperatur de är förvarade. 
 
Forummedlemmen bakom inlägg (a29) beskriver vikten av att byta ut sina vattenlager 
med jämna mellanrum och hen tipsar även om att man kan köpa vatten på burk med 
mycket lång hållbarhet. Det påpekas att just vid en samhällsstörning vore det extra 
olyckligt om man till på köpet skulle råka bli dålig av att dricka av sitt vattenlager. 

 
Spridd riskmedvetenhet 
Inte minst som resultat av utskickandet av broschyren om samhällets sårbarheter och 
de många olika risker det kan innebära är den spridda riskmedveten något som är 
tydligt i vår tid. Många anser att broschyrens innehåll är både viktigt och något som 
de resonerar om. 
 
En användare redogör för vad hen uppfattar som klyftig information, lyfter fram flera 
exempel ur broschyren, bland annat vikten av att vara vaksam på falsk information 
och att ha vissa typer av varor hemma, samt att befolkningen i stort bedöms kunna 
betrakta innehållet som en stor tillgång i inlägg (b25). 
 
I inlägg (a24) uppger författaren att det är viktigt att delge allmänheten innehållet i 
broschyren. 
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I inlägg (a25) anser sig användaren vara av åsikten att broschyren innehåller många 
exempel på användbar information. 
 
En användare anser att broschyren har en bra mix av olika typer av information i 
inlägg (b19). 

 
Expertkunskapens begränsningar 
Draget till sin spets kan man tänka sig att en sådan medvetenhet resulterar i minskad 
tillit till dessa system. Det framkommer att vissa medlemmar har en nedsatt tilltro till 
system som regeringen, försvaret och liknande samhällsbärande institutioner. Här är 
det kanske inte främst expertkunskapens begränsningar som är i fokus, utan det 
faktum att man inte litar på det samhälle man är en del av. 
 
I inlägg (a15) befarar en användare att makthavarnas analys är att ett inbördeskrig 
riskerar att bryta ut i landet och ställer sig frågan om det är hela eller delar av 
Europeiska unionen som håller på att falla samman. Hen misstänker att makthavarna 
vet det men inte vill delge befolkningen.  
 
Inlägg (b20) präglas av tydligt rasistiska åsikter och användaren beskriver att det 
positiva med den utsända broschyren är att makthavare identifierar vad som är den 
överhängande faran och att armén inte klarar av att hålla befolkningen trygg utan 
varje medborgare måste stå på egna ben vid händelse av krig.  
 
Giddens formulerade sin riskprofil för moderniteten redan 1990 och samhället har 
naturligtvis förändras sedan dess, men vi kan se att mycket av det han beskrev är 
tillämpligt även idag. Vi har nya typer av hot mot vår infrastruktur, vi använder 
internet och elektroniska betalmedel i en allt högre omfattning, samtidigt som olika 
nät samverkar med olika nationer och aktörer på global nivå. Gemensamt nu och då 
är människans behov av tillit till olika expertsystem, komplexiteten ökar och olika 
kommunikativa strukturer i samhället sammanflätas allt mer, vilket också gör 
systemen mindre överblickbara för individen, varpå tilliten måste stärkas ytterligare 
för bibehållet förtroende för expertsystemen.    
 
Ett av de bärande begreppen i Giddens teori om anpassningsreaktioner är ontologisk 
trygghet, alltså känslan av att kunna förlita sig på omvärlden, att vara trygg i att 
framtiden är koherent med nutiden och att livet i sig känns begripligt och pålitligt. 
Riskprofilen för moderniteten tvingar in människor i ett förhållningssätt, man måste 
reagera på den ontologiska omgivning man erfar att man existerar i. Oavsett om 
världen är beskaffad på ett visst sätt och individen lever efter givna förutsättningar, 
eller om stora förändringar sker så krävs det en reaktion, en anpassning till de 
förutsättningar som ges. Giddens hjälper oss att förstå hur en sådan respons kan 
förstås, han talar om anpassningsreaktioner, hur människor agerar när de 
konfronteras med tanken på de risker som ingår i riskprofilen.  
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Anpassningsreaktioner 
Pragmatiskt accepterande beskrev Giddens som en koncentration på överlevnad och 
att inte dra sig tillbaka från de vardagliga uppgifterna och problemen. Att förbise 
hotet leder i sin tur till ängslan och bedövning. Han menar att reaktionen kan visa sig 
genom inslag av kluvenhet mellan pessimism och hopp (Giddens 1996: 128).  
 
I inlägg (a04) uppger användaren känna sig nollställd vad känslor beträffar och 
hänvisar till reella privata problem som överskuggar informationen som finns i 
broschyren. 
 
Kommentaren ovan beskriver tydligt hur författaren fokuserar på de vardagliga 
uppgifterna och de nuvarande problemen som hen står inför. 
 
Inlägget (a01) handlar om beskrivningen av en ångestladdad berättelse om den känsla 
som uppstod när personen först såg broschyren.  
 
Det senaste inlägget exemplifierar vad rubbad ontologisk trygghet kan resultera i. 
Kommentaren passar också väl in i Giddens anpassningsreaktion nummer ett, den 
som han kallar pragmatiskt accepterande, i och med att den ger uttryck för stor 
ängslan och en vilja att vända sig bort från hela det upplevda problemet, en känsla av 
att inte orka med det. Samtidigt efterlyser personen uppgifter om hur andra uppfattat 
broschyren och hur de känner, något som påvisar en viss grad av engagemang.  
 
I inlägg (b05) uppger användaren oro inför tanken på förändrade livsbetingelser och 
upplever ett obehag i samband med att hen fruktar att någonting negativt är på väg 
att hända. Samt en fråga om anledningen till att informationen sänds ut till 
allmänheten i detta skede.  
 
Båda kommentarerna ovan visar hur oron förefaller vara en kraftigare reaktion än 
eventuellt praktiskt handlande. 

 
Bibehållen optimism präglas av en tro på samhällets förmåga att möta allsköns 
problem som kan uppkomma. Man förlitar sig på både sociala och teknologiska 
lösningar för att hantera samhällsutmaningar. Det är dessutom en reaktion präglad av 
positivitet vilket också gör den tilldragande (Giddens 1996: 128-129).  
 
I inlägg (a21) beskriver användaren, med en underton av att Sverige är ett tryggt land, 
att hen tycker att det är en enastående idé att skicka ut broschyren för att klargöra att 
oförutsedda händelser kan inträffa här också.  
 
I inlägg (a22) hyllar användaren initiativet med broschyren och tror att befolkningen 
kommer ha nytta av att ha läst igenom den vid händelse av kris. Alltså att 
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medvetenheten om vilka händelser som kan inträffa och vilka konsekvenser de kan 
leda till gör att befolkningen kommer hantera en eventuell kris på ett bättre sätt. Hen 
ger fler exempel på varför det är bra att ha en personlig kännedom om händelser och 
egen beredskap. Personen klargör dock att det råder en osäkerhet kring huruvida 
hushållet självt ska agera proaktivt och preppa själva.  
 
I inlägg (b25) redogör användaren för vad hen uppfattar som klyftig information, 
lyfter fram flera exempel ur broschyren, bland annat vikten av att vara vaksam på 
falsk information och att ha vissa typer av varor hemma. Befolkningen i stort bedöms 
kunna betrakta innehållet som en stor tillgång. 
 
En användare vill påpeka att innehållet i broschyren även kan vara till stor nytta vid 
samhällsstörningar såsom strömavbrott i inlägg (b10).  
 
Det som slår en främst efter att läsa ovanstående inlägg är den stora positivitet många 
användare ger uttryck för när det kommer till broschyren. Tillit och tron på samhällets 
förmåga verkar vara stor i den här gruppen. 

 
I cynisk pessimism är det ödesdigra hotet i fokus även om det inte alltid innefattar en 
tro på total undergång. Humor och världströtthet kommer in som strategier för att 
dämpa tungsinnet. Det kan också förekomma skillnader mellan cynismen och 
pessimismen där den senare kan förminska förmågan till handlande, och den förra 
kan utgöra det humoristiska inslag som mildrar pessimismens svärta. Inom den här 
kategorin finns också en viss nostalgisk känsla och en sorg inför upphörandet av forna 
tiders sätt att leva (Giddens 1996: 129).  
 
I inlägg (b28) beklagar sig en användare över att det i dagens samhälle anses ofräscht 
att var patriot och skriver att landets flagga ses som en främlingsfientlig symbol som 
endast lämpar sig vid idrottsliga evenemang och att ord som följer i texten: “du gamla 
du fria” för vissa tolkas som stötande.  
 
I inlägg (b29) beklagar sig en användare över samhällets syn på patriotismen, som 
upplevs ha blivit någonting skamligt som inte ligger i tiden. Hen skriver vidare att det 
är konstigt att MSB syftar till att samhället måste enas och hjälpas åt, då hen antyder 
att hens generation blivit skolad i att patriotism är någonting negativt.  
 
Uppgivenheten är påtagligt utbredd och det verkar finnas ett påtagligt mått av saknad 
av ett Sverige som det uppfattas ha varit förr i tiden. De som kommenterar ser ut att 
ha tröttnat på sin egen samtid, något som kan utmynna i passivitet.  
 
I inlägg (a27) nämner en användare att de är ganska bra förberedda för en eventuell 
kris, åtminstone i matväg och tillagning, när det kommer till vatten menar 
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användaren att de inte har några reserver alls på grund av att hen skulle bli hånad av 
partnern om hen skulle förbereda med en egen vattenreserv.   
 
Kommentaren om risken för att bli hånad av sin partner om man bunkrar vatten är 
intressant, både för att den kan ses som en enklare form av humoristiskt uttryck inför 
de problem man ställs inför om man vill följa broschyren, men även om den faktiskt 
ger uttryck för ett reellt problem människor känner.  

 
I radikalt engagemang samlas en vilja till motstånd mot det upplevda hotet. Man vill 
antingen minska eller avhjälpa faran och kategorin präglas av optimism, även om det 
i första hand är kamp man tenderar att sätta i första rummet, snarare än en djupare 
analys av den uppkomna situationen (Giddens 1996: 130). 
 
I inlägg (a13) skriver användaren att Ryssland provocerar och hetsar landet i diverse 
militära övningar och anledningen till utskick är att regeringen vill ha en 
motståndskraftigare befolkning för att landet inte ska fallera helt vid ett eventuellt 
angrepp.  
 
Kommentaren exemplifierar väldigt bra en reaktion som visar på motstånd till det 
upplevda hotet. Att ha, och uppmana till, motståndskraft visar på en sorts optimism 
och en önskan om att andra ska visa samma engagemang, det är även en förutsättning 
för att avhjälpa faran vid ett militärt angrepp.  
 
I Inlägg (a26) reflekterar en användare över att det i samhället anses som något 
skamligt att bekymra sig för en eventuell kris. Hen skriver vidare att man av 
omgivningen ses som en negativ och dyster person om man preppar inför en oväntad 
händelse. Hen ser det som en omogen och ansvarslös norm som finns i samhället och 
poängterar att det krävs en egen beredskap i vårt sårbara samhälle.  
 
Att känna att man själv kommer att uppfattas som en negativ och dyster person om 
man förbereder sig är starkt förbundet med hur den här personen ser på de normer 
som råder i samhället. Intressant att notera är att den här personen inte bara följer den 
upplevda normen, utan istället påpekar att den är destruktiv och att vi istället måste 
höja beredskapen i en orolig tid. Ett engagemang eller en kamp kan föras på flera 
plan, och engagemanget mot den upplevda normen får också visst stöd av den 
tidigare kommentaren som gav uttryck för att inte vilja bygga upp ett lager av 
dricksvatten eftersom det kunde leda till hån från partnern.  
 
I inlägg (b01) var ett tydligt uttryck patriotism, där personen beskriver en stor glädje 
över att orden om att Sverige inte ger upp utan alltid utgår från att alla uppgifter om 
att motståndet skall upphöra är falska. 
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I inlägg (b02) skriver en användare att hen blev glad över att det gamla välkända 
citatet var med även i den här utgåvan.  
 
Citat om att aldrig ge upp förutsätter en optimistisk syn på den egna förmågan och 
det kan därför sägas gälla även för de användare som har en positiv inställning till 
formuleringen. Här kan det finnas utrymme för ett visst mått av nostalgi, men 
optimismen placerar dessa människor i Giddens kategori fyra, radikalt engagemang, 
snarare än i kategori tre, cynisk pessimism. 

 

Experter och lekmän 
Teorin om experter och lekmän menar alltså att experter tenderar att skatta risker 
annorlunda än lekmän. Experterna fokuserar mer på statistik och sannolikhet medan 
lekmän har en tendens att skatta risker utefter vilka konsekvenser risken kan medföra, 
om risken är välkänd eller inte samt om risken är kontrollerbar eller inte (Slovic 1987: 
281).  
 
I inlägg (a15) befarar en användare att makthavarnas analys är att ett inbördeskrig 
riskerar att bryta ut i landet och ställer sig frågan om det är hela eller delar av 
Europeiska unionen som håller på att falla samman. Hen misstänker att makthavarna 
vet det men inte vill delge befolkningen.  
 
Den expertis som ligger bakom informationen i broschyren lyfter flera olika scenarion, 
allt från strömavbrott till falsk information eller ett väpnat angrepp och generell 
hemberedskap, men ingenstans lyfter de fram inbördeskrig som en trolig utveckling 
eller ett rimligt scenario. Dock finns det flera inlägg som väljer att fokusera på dessa 
egenskapade risker, som också ofta innehåller teorier om att någon undanhåller 
information eller att samhället står inför randen av ett sammanbrott. Det finns 
uppenbarligen en diskrepans mellan hur experterna som ligger bakom broschyren 
och hur enskilda lekmän uppfattar de risker samhället står inför.     
 
I inlägg (b12) anser en medlem att det hela rör sig om att injaga fruktan hos 
befolkningen i syfte att öka välviljan till tanken på NATO. 
 
En återkommande tanke är att broschyren antingen är någon form av avledande 
propaganda, att den syftar till att få landets befolkning att fokusera mer på utrikes- än 
på inrikespolitik, men också att det är ett strategiskt utskick som skall skrämma 
människor att bli mer välvilligt inställda till ett framtida NATO-medlemskap för 
Sveriges del.  
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Social amplification of risk 
SAR har sin utgångspunkt i att all information som förmedlas består av signaler. 
Signaler som vid kommunikation omkodas av både mottagaren och sändare för att 
kunna tolkas, vilket kan leda till att vissa signaler förstärks, försvagas eller förvrängs. 
Beroende på bland annat sociala och kulturella faktorer hos sändaren och mottagaren 
så blir filtreringen annorlunda (Kasperson et al. 1988: 180). Denna filtrering kan 
resultera i att en risk kan upplevas som mer allvarlig för vissa personer än för andra 
och att viss information avlägsnas i och med att det sker en överföring.  
  
I inlägg (a13) skriver användaren att Ryssland provocerar och hetsar landet i diverse 
militära övningar och anledningen till utskick är att regeringen vill ha en 
motståndskraftigare befolkning för att landet inte ska fallera helt vid ett eventuellt 
angrepp.  
 
I inlägg (a14) menar användaren att Ryssland är ett litet problem i förhållande till 
inbördeskrig som är mer troligt. Hen poängterar att vi är svekfulla mot vår religion 
och fruktar att landets tidigare statsreligion kommer bli en minoritet. Hen uppmanar 
andra att fly landet och avslutar med en misogyn kommentar.  
 
I inlägg (a15) befarar en användare att makthavarnas analys är att ett inbördeskrig 
riskerar att bryta ut i landet och ställer sig frågan om det är hela eller delar av 
Europeiska unionen som håller på att falla samman. Hen misstänker att makthavarna 
vet det men inte vill delge befolkningen.  
 
Sett ur den mediabild, inte minst den som rådde under tiden för broschyrens 
utskickande, som visade på ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i östersjöområdet, 
lyfter skribenten av inlägg (a13) den adekvata tanken om ett allt aktivare Ryssland. 
Det som sker i följande kommentarer är dock anmärkningsvärt. Först lyfter skribenten 
av inlägg (a14) fram hur Ryssland inte alls är ett speciellt stort problem, i alla fall inte 
jämfört med det stundande inbördeskriget samtidigt som hen också för fram en teori 
om att kristendomen kommer att bli en minoritet i landet (som alltså (a13) inte 
nämnde), varpå skribent av inlägg (a15) avlutar med att eskalera hela resonemanget 
till att Europa kommer att kollapsa, och att det även är någonting som de styrande 
känner till men hemlighåller.    
 
I inlägg (b07) påstår sig en användare inte har fått broschyren, varpå en annan 
användare påstår att informationen i broschyren kan sammanfattas som att Sverige 
inte längre har någon beredskap och att ansvarig utgivares enda uppgift är att 
uppmana folket att det är var man för sig själv vid händelse av kris eller krig. Med 
anledning av detta skriver en tredje användare till den första att den andre 
skribentens information är missvisande och att informationen går att hitta online och 
hen länkar även till den korrekta informationen.  
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Ur det här inlägget får vi ett exempel på hur denna filtrering kan uppenbara sig. Efter 
att en person påstår sig inte ha fått broschyren och frågar de andra i forumet vad den 
handlar om så agerar en annan skribent hjälpsamt och ger sin förklaring på vad den 
innebär. Som synes stämmer den inte överens med vad avsändaren faktiskt menar. 
Hade en tredje person inte gått in och påpekat att svaret på ursprungsfrågan i fallet 
var missledande hade personen som inte fått hem broschyren skapat sin egen tolkning 
av det som skrevs och helt enkelt kunnat tro att det var vad broschyren handlade om.  

Diskussion  
Under denna rubrik kommer vi att vidare diskutera den tidigare gjorda analysen, 
reflektera kring teorins samband till vårt resultat och besvara frågeställningen. 

Syn på samtiden 
Vid vår analys av de två forumen kunde vi inte med tydlighet se att kriterierna för 
Giddens riskprofil uppfyllts med hänseende till punkt ett, riskernas globalisering med 
fokus på den ökade intensiteten. Giddens skriver om hotet av ett kärnvapenkrig och 
de konflikter som medlemmarna på dessa två forum tar upp är oftast av mindre 
storslagen art, och vid en väpnad konflikt nämns inte just kärnvapen. Förutom 
kärnvapenkrig skulle sådana här händelser exempelvis kunna utgöras av tanken på 
haverier inom kärnkraftsanläggningar, pandemier eller global uppvärmning med 
osäker utgång för mänskligheten som art, men några sådana tendenser har vi inte 
kunnat identifiera i vårt datamaterial.  
 
Dock kan punkt två, riskernas globalisering med fokus på det ökande antalet 
kontingenta händelser, anses vara uppfylld då flera användare uttrycker oro och 
osäkerhet inför framtiden. Här kan det dock vara värt att uppmärksamma läsaren på 
skillnaden mellan ett faktiskt ökat antal kontingenta händelser och upplevelsen av att 
de ökat, där det endast är den senare som våra kommentatorer har möjlighet att ge 
uttryck för.  
 
Riskerna från den människoskapade miljön är ingen fråga som får särskilt stor 
uppmärksamhet i vårt datamaterial. Den här risken sammanfattar mänsklig åverkan 
på naturen, både sådant vi kan se en mer tydlig effekt av men också sådant som kan 
visa sig problematiskt längre fram. Eventuellt extremt väder är också en av de 
händelser broschyren uppfordrar befolkningen att de bör förbereda sig inför. Det är 
dock ingenting som diskuteras utförligt i de undersökta forumen.  
 
Vad det gäller institutionella riskmiljöer är det stadens sårbarheter som lyfts fram och 
att man i många mindre byar tvingats till en högre resiliens genom att man inte kan 
förlita sig på de system som finns, exempelvis att elnätet skall vara driftsäkert och 
robust. Det som är värt att uppmärksamma här är naturligtvis att samhällets tjänster 
inte anses som pålitliga, och när människor mött denna opålitlighet genom egna 
erfarenheter skapas naturliga incitament för att säkerställa att vardagen kan fungera 
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ändå. Här finns en inneboende konflikt i samhällsbyggandet, ju säkrare 
samhällstjänster desto mindre förberedd befolkning, och en väl förberedd befolkning 
blir det genom att de upplever att samhället inte kan uppfylla sin del av 
samhällskontraktet. En rimlig medelväg bör vara att samhället i högsta möjliga mån 
arbetar för att uppfylla sina åtaganden samtidigt som man ändå informerar 
befolkningen om och hur de kan förbereda sig om det ändå skulle uppstå avbrott i 
tjänsterna.    
 
Spridd riskmedvetenhet är en spännande punkt i Giddens lista eftersom broschyren 
också handlar om att medvetandegöra allmänheten om risker i vardagen, just för att 
skydda människor från dessa samtidigt som en förhöjd resiliens i samhället erhålls. 
Här skulle man kunna argumentera för att det också skapar en oro, vilket det också 
gör hos vissa, men samtidigt är de flesta positivt inställda till broschyren, både i 
MSB:s undersökning och i vår egen. Vilken nivå av fördelat ansvar som är mest 
lämplig i ett samhälle är inte något som den här studien intresserar sig för. 
 
När medlemmarna diskuterar risker som risker så är det främst problem med lagrat 
vatten som lyfts fram. De är osäkra på hur lång hållbarhet de kan förvänta sig och de 
resonerar kring olika lagringsformer med avseende på ljus och temperatur. Det är 
intressant att se hur människor resonerar sig fram till ny kunskap om risker, här om 
vattnets hållbarhet, som inte nämns i broschyren, och hur deras nya kunskaper i sig 
presenterar nya risker för dem som de vill lösa. Samma situation uppstår vid en 
mängd olika tillfällen när någon tillskansar sig ny kunskap om en risk. Om någon 
exempelvis kommer på att införskaffandet av ett sprit- eller gaskök är en bra 
förberedelse för att kunna värma mat så inställer sig snart frågor om olika typer av 
bränsle som behövs och i vilka miljöer det är säkert att använda sådana kök. 
 
Det är värt att notera hur nära riskmedvetenheten är förbunden med problemet med 
risker som risker. Varje riskinformation erbjuder en inneboende problemställning till 
mottagaren där denne kan välja att ignorera eller handla. Varje handling ger i sig 
upphov till nya risker och den lösningsorienterade människan fortsätter att parera 
nästa situation. Huruvida det här i längden inducerar en ängslan eller en känsla av 
egenmakt hos medborgaren torde vara beroende av djupt individuella faktorer. 
Samtidigt kan man misstänka att oavsett vilka känslor riskinformation på 
samhällsnivå bär med sig så resulterar det i en generell höjd resiliens i ett samhälle.  
 
Slutligen är det dock svårt att över huvud taget resonera kring företeelser som är 
beroende av samhällets inneboende kontingens. Om en ekonomisk satsning på 
riskinformation exempelvis hade investerats i andra samhällsbyggande åtgärder, 
exempelvis för att öka möjligheterna för delaktighet i samhället genom föreningsliv, 
så är det mycket svårt att jämföra resultatet av dessa satsningar eftersom de är 
kontingenta. Resiliens kan skapas på många olika vis och en avvägning efter bästa 
förmåga utifrån givna resurser är vad makthavare har att förhålla sig till.        
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Vad gäller expertkunskapens begränsningar kan vi se att vissa som kommenterar i 
forumen har ett lågt förtroende för själva samhället, men att de i lägre grad kritiserar 
själva expertsystemen. Här kan man dock fundera på hur flera samverkande 
tillitsreducerande faktorer skulle kunna samspela. Man kan tänka sig en effekt som vi 
kallar intersektionell tillitsförlust där personer som både känner sig utestängda från 
processen som värderar en risk, och som även ser att experter och lekmän inte är 
överens i frågan om vilken grupp eller vilken risk som bör uppmärksammas mest, 
också känner ett kraftigare sänkt förtroende. Om man till detta lägger den tredje 
faktorn, lågt förtroende för kunskapen i tillgångspunkten, så skulle en intersektionell 
samverkan kunna riskera att rendera en medborgare väldigt avogt inställd till 
samhället och de expertsystem det är uppbyggt av. 
 
Om nutidens modernitet utgörs av ett samhälle som är än mer komplext än det 
Giddens talade om, och om vi således är än mer beroende av expertsystem, och till 
slut i förlängningen ännu mer beroende av tillit till dessa system, än vad vi var som 
samhälle för 30 år sedan, då skulle man kunna hävda att behovet hos samhällets 
beslutsfattare och makthavare att öka tilliten troligen är förhöjt.  
 
Trots att Giddens riskprofil kan ses som till åren kommen hittar vi i materialet bevis 
på att den än idag är tillämpbar. I och med att hans teori om anpassningsreaktioner 
tar avstamp i hans syn på samhället, borde även teorin om anpassningsreaktioner 
vara aktuell att använda för att hjälpa till att besvara uppsatsens frågeställning. 

Reaktion på samtiden 
Hos två av medlemmarna var reaktionen oro påtagligt kraftigare än reaktionen 
praktiskt handlande. Samtidigt är det inte bara passivitet vi ser, vilket också stämmer 
med den ambivalens inför hotet som Giddens talar om i sin anpassningsreaktion 
pragmatiskt accepterande. Det är också svårt att veta hur dessa individer kommer att 
agera längre fram, kanske är en sådan oro i förlängningen starkare förbunden med 
handling än med permanent avståndstagande eller flykt från vad som uppfattas som 
oroande. Hur en fördröjd reaktion ser ut blir avgörande för vilken kategorisering som 
är mest lämplig för individen. Om handling uteblir och pessimism inför framtiden 
växer starkare kan dessa två migrera till Giddens kategori tre, cynisk pessimism.   
 
Anpassningsreaktionen bibehållen optimism utgör en tydlig skara i vårt material. 
Många uttrycker spontant glädje eller andra positiva omdömen om broschyren, 
medan andra kommer till hjälp och tipsar, både om själva broschyren i sig men även 
om annat, när andra användare kommer med frågor eller berättar att de känner oro 
och osäkerhet inför framtiden. De som platsar här är också de som verkar ha närmast 
till broschyrens innehåll, de lyfter samma frågor och uppehåller sig också vid saker 
som strömavbrott och rusar inte iväg lika mycket i tanken och börjar spekulera om 
exempelvis inbördeskrig eller andra mer extrema situationer. Giddens menar att även 
religiösa ideal passar in här, men förutom en profetia om kristendomens reträtt har 
inga religiösa frågor alls dryftats på de forum vi undersökt. Här ryms dock positivitet, 
inte minst till teknologi, och ett rationellt förhållningssätt. Det är nog främst det 
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senare som tydligast utmärkt de användare vi hittat. Man vill hjälpa till, man tror på 
framtiden och man anser samhället följer en logisk och väl fungerande inslagen väg.  
 
Den cyniska pessimismen bottnar i en likgiltighet inför samtiden och vi har noterat 
flera exempel på hur människor helt sonika verkar ha gett upp. De säger sig sakna 
framtidstro inför det mesta. Vi kan skönja en nostalgisk saknad, både för vad man 
upplever som en mer eller mindre förbjuden känsla av patriotism och för ett land man 
tänker sig var bättre förr. Cynismen blir hos Giddens den förlösande faktorn, den som 
kan hjälpa pessimisten att ta sig ur, eller i alla fall mildra, handlingsförlamningens 
passiviserande grepp. Men hos den undersökta gruppen upplever vi att pessimismen 
får en mer framträdande roll än cynismen.      
 
Slutligen har vi det radikala engagemanget, den grupp som präglas av protest. Vi ser 
det hos de som identifierar konkreta hot som Ryssland och som tolkar broschyren 
som ett svar på det för att öka befolkningens motståndskraft. Vi ser det också hos den 
individ som vill höja beredskapen och som protesterat mot den upplevda normen att 
det inte lämpar sig att vara en som sysslar med förberedelser inför en eventuell kris. 
Giddens påpekar att den här kategorin också innefattar en i grunden optimistisk 
inställning, att motstånd kan övervinnas, men också att det radikala engagemanget 
bär på en viss övervikt av kamp framför rationell analys.  
 
I analysen dök normer upp vid två olika tillfällen. Om det ses som normbrytande att 
förbereda sig enligt MSB:s uppmaningar så kan det leda till minskad resiliens hos 
dessa grupper. I alla fall jämfört med den grad som annars hade kunnat uppnås. I ett 
längre perspektiv kan man förstås tänka sig att ett ökat preppande påverkar de 
normer som råder i samhället så att ett högre mått av förberedelse också normaliseras 
i en sådan omfattning att problemet upphör.  
 
När det kommer till den första forskningsfrågan, vilka reaktioner människor ger 
uttryck för på sociala medier efter att ha tagit del av broschyren, så kan vi inte se att 
reaktionerna vi noterat i vårt insamlade datamaterial är präglade av en norm som är 
avståndstagande mot tanken på förberedelse. Förvisso uttrycks det en oro och en 
osäkerhet inför hur man bör tolka informationen, men samtidigt reagerar många 
positivt. Faktum är att reaktionerna på broschyren täcker upp alla Giddens 
anpassningsreaktioner. Människor är olika och reagerar eller anpassar sig olika när de 
ställs inför nya utmaningar i vardagen. Pessimismen och de negativa utsagor som den 
för med sig är utmärkande, men en samlad bedömning ger att det positiva i den 
bibehållna optimismen är en större och, inte minst tack vare sin förmåga till rationella 
argument, starkare kraft hos användarna på de forum vi besökt.  
 
De reaktioner som människor ger uttryck för på sociala medier efter att ha tagit del av 
broschyren är företrädesvis positiva med inslag av hjälpsamhet, även om det också 
förekommer mer dystopiska framställningar av samhällets förutsättningar. Likaså är 
de flesta reaktioner förknippade med handlande också förknippade med snarare 
positiva än negativa känslor. 
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Upplevda risker  
Vad social riskförstärkning anbelangar så kan det resultera i att samhället får ett sänkt 
förtroende för den process i samhället som avser bedöma och behandla en eventuell 
risk. Som vi kan se av kommentarerna så är skillnader i uppfattade risker inte bara 
något som finns mellan experter och lekmän utan också något som återfinns mellan 
olika lekmän i allmänheten. Det är heller ingenting som förvånar då både lekmän och 
experter existerar i sina respektive kontexter och har olika bakgrunder, både 
kulturellt, ekonomiskt och socialt. Även om en expert använder liknande verktyg som 
en annan så finns det alltid fler faktorer som spelar in när man behandlar data rörande 
företeelser på en samhällelig nivå. Bland lekmän, som inte nyttjar några professionella 
verktyg, torde divergenser vara ännu mer påtagliga.  
 
Det kan vara svårt, även för en skicklig expert på risker, att bedöma en fråga inom ett 
ämne denne inte fullt ut själv behärskar. Det är ofta svårt att ta hänsyn till de små 
detaljer som kan vara mycket viktiga för andra människor som har andra perspektiv 
än en själv. Genom att använda flera olika verktyg för att öka sin kunskap kan 
experten närma sig full förståelse för den andres position, men det måste alltid handla 
om att minska klyftan, inte om att överbrygga den. Man kan räkna objektivt på en risk 
men den kan bara upplevas subjektivt.   
 
Som vi läst tidigare kan intressegrupper som ställs mot varandra ge sken av att 
experter inte kan enas om vad som är rätt och fel vilket kan leda till misstroende från 
allmänheten för själva riskvärderingsprocessen. Eftersom upplevelsen av en alltför låg 
kunskap hos expertisen, när allmänheten möter denna via en tillgångspunkt, också 
kan leda till sänkt tillit så finns det all anledning att vara uppmärksam på hur 
information mottas och tolkas när man kommunicerar risker. Vi anser att broschyren 
utgör en sådan tillgångspunkt till experternas kunskap, men vi har också noterat att få 
upplever att kunskapen är för låg. Bortsett från att vissa misstänker att det finns en 
dold agenda bakom det faktum att den skickas ut så upplever vi att många är positiva 
till innehållet.  
 
Parallellt med att den sociala riskförstärkningen pågår, och tilliten till expertsystemen 
är beroende av kunskapsnivån, påverkas både allmänhet och experter även på andra 
sätt, bland annat beroende av vad media väljer att rapportera kring en specifik risk. 
Den här faktorn adderar ytterligare ett lager av komplexitet till en process som det 
redan är svårt att ha full kännedom om.    
 
En del av riskerna som lyfts fram i broschyren diskuteras också i forumtrådarna om 
broschyren, likaså adderas en del risker som användarna själva identifierat. Teorin om 
experters och lekmäns förmåga att skatta risker annorlunda ser vi delvis prov på här. 
Risker som strömavbrott, falsk information, vattenbrist och krig behandlas i 
broschyren och diskuteras samtidigt bland medlemmarna. Likväl har risker som 
inbördeskrig, rysk invasion och politisk påverkan också lyfts i diskussionstrådarna. 
Detta fenomen kan förklaras med hjälp av teorin om social riskförstärkning. En 
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diskussion som exemplifierar detta handlade om hur Ryssland hade agerat vid en 
tidigare militärövning och detta ledde vidare till en kommentar som påstod att 
makthavarnas analys är att ett inbördeskrig riskerar bryta ut i Sverige. Efter det kom 
frågan om delar av eller hela EU kommer falla samman och slutligen en misstanke om 
landets styre känner till detta utan att underrätta folket. Signaler från en sändare 
avkodas, filtreras, bearbetas och sätts in i sammanhang av en mottagare.  
 
För att ge svar på forskningsfrågan om vilka risker som lyfts fram på sociala medier i 
samband med broschyren och varför de lyfts fram kan vi se att risker som lyfts skiljer 
sig till viss del från de som förekommer i broschyren. Dock väljer användare att även 
tala om de risker som MSB anser att befolkningen bör fokusera på. Dessa är 
företrädesvis infrastrukturella avbrott som i sin tur kan påverka tillgång till 
elektricitet, uppvärmning, ljus, kommunikation och betalmedel, till följd av 
extremväder såsom översvämningar och skogsbränder. Följderna av riskerna som 
användarna tar upp, alltså de som MSB inte berör i broschyren, kan bli samma. 
Riskerna som inbördeskrig och intern politisk påverkan är i sig däremot av en 
aningen skild karaktär.  
 
Anledning till att just dessa risker lyfts fram bör ha många olika anledningar, men en 
anledning vi identifierat är hur den sociala riskförstärkningen påverkar människors 
riskuppfattning genom en rad interpersonella steg beroende av både sändare, 
mottagare och de processer som ingår i kommunikationen dem emellan. Det här gör 
det svårt för en sändare av riskinformation att kunna vara säker på att signalerna i 
kommunikationen tolkas på det sätt som avsetts. Det har dock konstaterats ovan att 
de allra flesta anser att broschyren Om krisen eller kriget kommer har ett neutralt och 
användbart innehåll.  
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