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Sammanfattning 

Idag finns det tusentals verksamheter i Sverige som kräver tillstånd enligt miljöbalkens 9 kap 6 § då 
de klassas som miljöfarlig verksamhet. Vissa av verksamheterna omfattas också av 
Sevesolagstiftningen vilket innebär att åtgärder ska vidtas för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor. Vid sidan av de legala kraven väljer många företag att certifiera 
verksamheten enligt ledningssystemen ISO 14001 och OHSAS 18001, vilka ställer krav på 
verksamheten att arbeta med miljö och arbetsmiljö på ett strukturerat sätt. De legala kraven ovan 
samt ledningssystemen innebär att berörda företag ska arbeta med riskinventering samt 
kommunikation till externa intressenter. Nynas raffinaderi Nynäshamn är en verksamhet som 
omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken och Sevesolagen, samt innehar certifikat enligt ISO 
14001 och OHSAS 18001.  

Syftet med det här examensarbetet var att genom en enkätundersökning studera 
riskperceptionen, dvs. upplevelsen av risker, hos närboende till Nynas raffinaderi Nynäshamn. 
Även riskkommunikationen som sker mellan Nynas raffinaderi Nynäshamn och närboende till 
raffinaderiet undersöktes genom enkäten samt en intervju med Nynas, där de närboendes 
uppfattning om kommunikationens betydelse för den upplevda risken beaktades såväl som Nynas 
syn på kommunikationen.  

Enkäten skickade ut till 406 personer i Nynäshamn och gav svarsfrekvens på 37,4 %. Adresser togs 
fram slumpmässigt via hitta.se. Resultatet visade på signifikanta skillnader mellan samtliga 
jämförda grupper i enkätundersökning, utom mellan personer med olika avstånd till Nynas. Flest 
signifikanta skillnader fanns det i svaren mellan män och kvinnor. 

Slutsatserna var att män tillsammans med personer som är 50 år eller äldre och personer som 
skickade in sina svar innan den 1/3 då Nynas polisanmäldes för miljöbrott, i större utsträckning 
upplever riskkommunikationen som god jämfört med kvinnor, personer under 50 år samt personer 
som skickade in sina svar efter den 1/3. De största upplevda riskerna var utsläpp av farliga ämnen 
till luft, mark och vatten samt brand; det fanns också skillnader mellan män och kvinnors 
riskperception. Kvinnor tenderade att värdera risker högre än män. Vidare tillhandahåller Nynas en 
rad olika tjänster och aktiviteter för att sprida information till närboende. 

 



 

Abstract 

Today there are over a thousand companies in Sweden that are regulated by 9 kap 6 § miljöbalken 
as environmental hazardous companies. Some of these companies are also regulated by the 
Seveso directive to prevent and limit the consequences of a severe chemical accident. Beside these 
legal requirements some companies choose to implement the management systems ISO 14001 
and OHSAS 18001. These management systems require the company to work with environment, 
health and safety matters in a structured way. The requirements mean that companies are 
supposed to work with risk assessments and communication with external stakeholders. Nynas 
raffinaderi Nynäshamn is a regulated by 9 kap 6 § miljöbalken, the Seveso directive and holds 
certificate according to ISO 14001 and OHSAS 18001.  

The aim of this report was to study the risk perception among the neighbours to Nynas raffinaderi 
Nynäshamn. This was done through a survey that was sent out by mail. Risk communication from 
Nynas was also studied through the survey and through an interview with Nynas.  

The survey was sent out to 406 persons in Nynäshamn, and the answering frequency was 37,4 %. 
The addresses were generated randomly through the web site hitta.se. The result of the survey 
showed significant differences between all compared groups in the survey, except between 
persons with different distance to Nynas. There were most significant differences in the answers 
between men and women.  

The conclusions were that men, people at the age 50 and over and people that sent their survey 
before the 1st of march 2011 (Nynas was reported to the police for environmental crime and this 
was published by media), experienced Nynas risk communication more satisfying than women, 
people younger than age 50 and people who sent their survey after the 1st of march 2011. 
Furthermore Nynas is providing different services and activities for spreading information to 
neighbours; the biggest experienced risks are discharge of hazardous substances to air, soil and 
water plus fire; there are differences in risk perception between men and women, where women 
tends to value risks higher compared to men.  
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1 Inledning  
 
Riskkommunikation är ett ämne som berör många företag i Sverige idag, och kanske 
främst de företag med mer omfattande produktion och verksamheter i flera länder. 
Detta då fler människor påverkas av verksamheten samt att utsläpp eller andra 
störningar i produktionen kan få förödande konsekvenser för miljön eller för närboende 
till produktionsanläggningen. Vid en miljöolycka eller annan katastrof är det viktigt att 
företagen har en beredskapsplan, både för avhjälpande åtgärder samt för 
kommunikationsförfarandet från företaget ut till allmänheten. Ofta ligger fokus på 
riskkommunikation för en redan befintlig katastrof eller olycka, d.v.s. retroaktiv 
riskkommunikation, och hur man ska förklara uppkomsten av katastrofen samt vilka 
åtgärder som ska vidtas. En minst lika viktig riskkommunikation är den proaktiva, d.v.s. 
den riskkommunikation som avser att kontinuerligt informera och kommunicera de 
risker som verksamheten ger upphov till och som ständigt finns närvarande [1]. 
 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka riskperceptionen1

 

 hos närboende 
till Nynas raffinaderi Nynäshamn, samt den riskkommunikation som sker mellan Nynas 
raffinaderi Nynäshamn och närboende till raffinaderiet. Nynas är ett oljebolag som har 9 
produktionsanläggningar i Europa, Sydamerika och USA. Sammanlagt har Nynas ca 800 
anställda och är världsledande på den globala marknaden för nafteniska specialoljor och 
en av de största leverantörerna i Europa av bitumen [2]. Nafteniska specialoljor 
tillverkas genom att råolja reagerar med vätgas över en katalysatorbädd, och används 
bl.a. som miljövänlig olja i däck och i transformatorer [3]. Bitumen är en oljeprodukt 
som bl.a. används som bindemedel i asfalt [4].  

Underlaget till examensarbetet utgörs av en enkätundersökning som har besvarats av 
närboende till raffinaderiet samt information från Nynas gällande deras 
riskkommunikation till allmänhet och närboende. Följande frågeställningar behandlas i 
rapporten: 
 

• Upplever närboende till Nynas raffinaderi Nynäshamn att riskkommunikationen 
från Nynas är god? 

• Hur ser Nynas själva på sin riskkommunikation till allmänheten? 
• Vilka är de största upplevda riskerna hos närboende till ett raffinaderi? 
• Finns det skillnader i de upplevda riskerna mellan personer av olika kön, 

utbildningsnivåer, åldrar, familjeförhållanden, relation och avstånd till Nynas? 
Vidare kommer även skillnaden i upplevda risker mellan personer som skickade 
in sina svar innan den 1/3 2011 respektive efter den 1/3 2011 att behandlas. 
Detta då en polisanmälan mot Nynas för miljöbrott blev publicerad i många stora 
dags- och kvällstidningar den 1/3 2011.  

                                                        
1 Riskperception är ett begrepp om hur risker tolkas och uppfattas [6] 
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2 Bakgrund  
 
I Sverige finns det idag många verksamheter som faller in under miljöbalkens 9 kapitel 
6§ om miljöfarlig verksamhet [5]. Beroende bl.a. på omfattningen av verksamheten och 
produktionsvolymer finns det tre klassificeringsnivåer gällande miljöfarlig verksamhet. 
Den högsta klassificeringen är A följt av B och C, där en C-verksamhet bara är 
anmälningspliktig jämfört med tillståndspliktiga A- och B-verksamheter [6]. År 2004 var 
antalet tillståndspliktiga verksamheter i Sverige ca 6000 st., varav 500 st. var A-
verksamheter och 5500 var B-verksamheter [7]. Nynas Nynäshamn har ett tillstånd 
enligt 9 kap. miljöbalken från Miljödomstolen [8], vilket innebär att verksamheten har 
den högsta klassificeringen, A [9]. 
 
Vid tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter finns processer eller moment som 
utgör en risk för den närliggande miljön och människor som vistas eller bor där. Vissa 
verksamheter omfattas också av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen2

 

 [10]. Då 
det ställs höga krav från myndigheter om bl.a. egenkontroll och tillsyn vid de här 
typerna av verksamheter är riskmedvetenhet och arbete med riskreducering ofta 
prioriterade fokusområden för verksamhetsutövaren. En rad olika 
arbetsmiljöförordningar och föreskrifter ställer krav på riskanalyser och proaktivt 
arbete med risker, vilket bör resultera i hög riskmedvetenhet bland personal och 
företagsledningar hos de flesta företag i Sverige. Vissa företag väjer att införa ett 
arbetsmiljöledningssystem för verksamheten och certifiera det enligt standarden OHSAS 
18001 vilket ökar fokuseringen på arbetet med risker och riskreducering, men då främst 
ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ett vidare tillämpat ledningssystem är det som avser miljö 
och som många företag väljer att certifiera enligt standarden ISO 14001, som är ett 
internationellt miljöledningssystem. Cirka 4000 företag och andra organisationer i 
Sverige var 2007 certifierade enligt ISO 14001, och globalt sett fanns det under samma 
tidsperiod ca 130 000 certifierade företag och organisationer i 140 länder [11].  En 
revidering av ISO 14001 kommer att påbörjas under 2011, vilket innebär vissa 
förändringar jämfört med den version av standarden som utkom 2004. En förändring är 
att större vikt kommer att läggas på förbättrad extern kommunikation gällande 
miljöarbetet hos företag som är certifierade enligt ISO 14001 [12]. Även för de 
verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen kommer troligtvis hårdare krav på 
information till allmänheten att gälla efter 1 juni 2015, då direktivet ses över för att 
anpassas till ändringar i EU:s kemikalielagstiftning [13]. Det bör dock påpekas att det är 
kommunens ansvar att informera personer och allmänhet om de risker som föreligger 
hos verksamheter som omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesolagen [14]. 

Nynas raffinaderi Nynäshamns är certifierat enligt både OHSAS 18001 och ISO 14001 
[15], och verksamheten omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesolagen [16]. 
Klassningen som Sevesoanläggning bygger i huvudsak på lagringen av råolja och 
lättbensin. I Nynas riskanalys har bl.a. utsläpp från cisterner (bitumen, mm), utsläpp av 
petroleumprodukter utanför invallningar och utsläpp från systemet (svavelväte, vätgas, 
                                                        
2 Sevesodirektivet är ett EU-direktiv som har implementerats i den svenska lagstiftningen genom lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor [10]  
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mm) beaktats. Riskanalysen visar att konsekvensen på miljö och människor av riskerna 
är begränsade [17].    

2.1 Riskperception   
 
Tidigare forskning inom området för riskperception och attityder till verksamheter som 
kan anses medföra risker för den närliggande miljön och för boende i verksamhetens 
närområde behandlas bl.a. i Sjöbergs rapport om opinion och attityder till förvaring av 
använt kärnbränsle i den kommun där slutförvaret hamnar [18]. Sjöberg belyser 
skillnader mellan män och kvinnor i attityden till slutförvar av använt kärnbränsle, där 
kvinnor har en mindre positiva attityd. När det gäller upplevda risker för kommunen 
och personliga risker finns det även där en skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor 
upplever en större risk både för kommunen och för den egna personen. Vidare upplever 
män en större nytta för kommunen gällande slutförvar av kärnbränsle än vad kvinnor 
gör. Samma tydliga skillnad finns inte mellan olika åldersgrupper. Förvisso verkar de 
yngre männen och kvinnorna i Oskarshamn och Östhammar vara mest positiva till ett 
slutförvar i sina kommuner, men det är inte en lika tydlig fördelning för landet i stort 
[18]. Gällande diskussionen mellan SKB och kommunen samt informationen från SKB 
var både Oskarshamn och Östhammar nöjda. Vidare var misstankar om att myndigheter 
och SKB döljer viktig information ovanliga i Oskarshamn och Östhammar, men mer 
vanliga i Finspång och riket i övrigt. Dock fanns de här misstankarna hos en minoritet. 
 
Skillnad mellan män och kvinnors attityd till miljörelaterade frågor behandlas i Lindéns 
bok där en utvärdering av kampanjen ”Det naturliga steget” presenteras. Av kampanjen 
framgick att kvinnor är mer oroliga för miljöförstöring än män. Kvinnor är även mer 
pessimistiska inför framtiden än män gällande möjligheterna att förbättra miljön, där en 
möjlig förklaring till detta kan vara att kvinnor oftare än män uttrycker sin attityd 
känslomässigt starkare [19].  
 
Enander fann skillnader mellan män och kvinnor i den enkätundersökning som 
genomfördes 2001 gällande upplevd risk inom ett antal olika områden, bl.a. utsläpp av 
kemikalier. Kvinnorna som deltog i undersökningen tenderade att ange starkare 
upplevelse av risk jämfört med de män som deltog i undersökningen. Enander 
presenterar också utfallet från en undersökning bland män och kvinnor boende i inre 
beredskapszonen kring de svenska kärnkraftsverken Barsebäck och Ringhals. 
Undersökningen avsåg att granska oron för olika strålningskällor, och skillnader i attityd 
kunde påvisas mellan könen. Männen bedömde sina kunskaper i risk- och 
säkerhetsfrågor som bättre jämfört med kvinnorna, samt ansåg männen att de i högre 
utsträckning är tillräckligt informerade om risk- och säkerhetsrelaterade frågor. 
Männen ansåg också att de förstår informationen bättre jämfört med kvinnorna [20]. 
Liknande tendenser presenteras av McCright som menar att kvinnor är mindre 
självsäkra när det handlar om vetenskaplig kunskap och förmåga jämfört med män [21]. 
 
Enligt Hayes undersökning finns det signifikanta skillnader i vetenskapligt kunnande 
mellan män och kvinnor [22]. Undersökningen har gjorts bland män och kvinnor i sju 
länder vilken visar att män har ett större vetenskapligt kunnande i samtliga länder. 
Hayes påpekar dock att de signifikanta skillnaderna mellan könen är ganska små.  
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Riskkollegiet behandlar i en rapport från 1993 hur människor upplever risker och att 
skillnader finns mellan olika individer. I rapporten identifieras tre faktorer som 
påverkar riskbedömningar. Faktorerna är uppkomstmekanismer som hänförs till risken, 
typen av konsekvenser som hänförs till risken samt möjligheten att bemästra 
konsekvenserna. Vissa personer lägger störst vikt vid sannolikheten av en konsekvens, 
medan andra anser att typen konsekvensen eller dess omfattning är av störst betydelse. 
Många faktorer spelar in i våra värderingar av risker, där bl.a. personlig erfarenhet är en 
viktig faktor. Människor tenderar att uppleva riskkällor som man har personlig 
erfarenhet av som mindre riskfyllda jämfört med riskkällor där personlig erfarenhet 
saknas [23]. 
 
Kan de trender som uppvisas i attityder och riskperception hos män och kvinnor i ovan 
nämnda publikationer även uppvisas hos de män och kvinnor som bor i närheten av 
Nynas raffinaderi Nynäshamn?  
 

2.2 Riskkommunikation 
 
Forskning inom riskområdet har pågått i över 50 år där de första forskarna var 
geografer vid University of Chicago. I slutet av 60-talet började ingenjörer inom 
kärnkraften att fundera över människors oro över kärnkraft, vilket ledde till den första 
studien inom området och som utfördes vid University of California av Chauncey Starr. 
Studien visade att människor hellre tar frivilliga risker än påtvingade, även om de 
frivilliga riskerna är betydligt farligare [1].  
 
Under 1980-talet började forskare och konsulter att använda sig praktiskt av de 
teoretiska resultat som forskning inom området för riskperception hade genererat, där 
forskning främst hade drivits inom industrin. Fram till mitten av 90-talet använde sig 
industrin av en variant av riskkommunikation som går ut på att övertala allmänheten att 
den har fel medan industrin har rätt, s.k. ”uppifrån-och-ner”. Dock fungerade inte den 
här typen av kommunikation särskilt bra, då människor fortfarande inte accepterade 
vissa risker. Nu använder sig industrin, forskare och konsulter av riskkommunikation 
som är av dialogtyp, där den som skapar en risk och de som blir berörda diskuterar 
innebörden av risken (t.ex. industrianläggning och närboende) [1].  Inom industriell 
verksamhet identifieras ofta risker genom riskanalyser, där bedömningen i regel utgår 
från definitionen av risk som en kvantifierbar produkt av sannolikhet och konsekvens. 
Tre sätt att bedöma sannolikheter är empiriska skattningar (baserat på tidigare 
inträffade händelser), logiska system (med hjälp av felträdsanalys eller annan metod) 
samt expertbedömningar (subjektiva skattningar) [24].  
För verksamheter som identifierar risker enligt ovan nämnda modell och som väljer att 
kommunicera riskerna föreligger det vissa svårigheter. Ofta är riskanalyserna tekniskt 
inriktade vilket kan göra att de upplevs som svårförståeliga. Andra problem som kan 
uppstå vid kommunikation av risker från riskanalyser är [24]: 
 

- Statistiskt underlag för riskanalysen anses bristfälligt 
- Svårighet att åskådliggöra riskerna på ett bra sätt 
- Analyserna kan anses vara för ”ingenjörsmässiga” 
- Olika metoder kan ge olika resultat  
- Kvaliteten kan variera mellan riskanalyser 
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2.2.1 Tillit och förtroende  
 
En avgörande faktor för hur pass framgångsrik riskkommunikationen är mellan två 
parter, är att det finns tillit och förtroende på båda sidorna. Inte minst är det viktigt att 
det finns förtroende för den som står för kommunikationen. Förtroendet ligger hos 
mottagaren av kommunikationen och hos avsändaren av innehållet i kommunikationen 
ligger trovärdigheten. Om mottagaren känner att innehållet i det som kommuniceras är 
trovärdigt, kommer mottagaren troligtvis uppleva förtroende för avsändaren av 
innehållet [25]. Vidare är det enligt den s.k. ”asymmetriprincipen” lättare att förlora 
trovärdighet och tillit än att vinna den [26].  
 
I en analys utförd av Renn och Levine (1991) anges fem stycken parametrar som är 
kriterier för att en individ ska känna tillit. Alla fem parametrar måste uppfyllas, dock kan 
en svagare parameter kompenseras av en starkare parameter De här parametrarna är 
[26]:  
 

- Upplevd kompetens (kunskap kopplat till budskap) 
- Rättvisa (alla relevanta aspekter av ett synsätt beaktas och erkänns) 
- Objektivitet (inga personliga värderingar) 
- Förtroende (information sammanställs på ett objektivt sätt) 
- Konsistens (kunskap att förutsäga beteende och argument med hjälp av 

erfarenhet och tidigare kommunikation) 
 

2.2.2 Strategier för kommunikation 
 
Vid riskkommunikation finns det olika strategier som ett företag medvetet, eller 
omedvetet, väljer för att nå ut med information. Enligt Hedman [27] finns det fyra olika 
strategier, nämligen: 
 

- Musslans strategi 
- Lejonets strategi 
- Delfinens strategi 
- Svampens strategi 

 
Musslans strategi 
Den här strategin går ut på att informera allmänheten så lite som möjligt, och karaktären 
på strategin är defensiv. Musslans strategi kan bli förödande i en nödsituation då 
information till drabbade fördröjs och orsakar större lidande än nödvändigt.  
 
Lejonets strategi 
Lejonets strategi innebär att allmänheten ignoreras helt och hållet, antingen genom 
tystnad eller genom dementi. Om inget oförutsett inträffar, t.ex. en olycka, kan strategin 
fungera. Men så snart en olycka eller andra incidenter inträffar kan det bli problem, då 
krav på information till berörda parter kan ställas.  
 
 
 
 



7  

Delfinens strategi 
I den här strategin etableras en kontakt mellan den part som står för kommunikationen 
och den som tar emot informationen som kommuniceras ut. I början kan dialogen 
mellan de båda parterna vara relativt begränsad då kunskapsmässiga skillnader kan 
finnas. Men i takt med att diskussioner och dialoger fortlöper blir kommunikationen 
bättre mellan parterna.  
 
Svampens strategi 
Strategin innebär att samtliga aktörer i en kommunikationsprocess är villiga att ta emot 
och att ge så mycket information det bara är möjligt.  Strategin visar på ett väl 
fungerande samarbete mellan aktörerna, och då troligtvis inte bara på 
informationsområdet.  
 
Ofta är riskkommunikationen enkelriktad, d.v.s. liknar mer riskinformation än 
kommunikation. De strategier som är av det enkelriktade slaget är Lejonets strategi och 
till viss del även musslans strategi.  
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3 Metod 
 

3.1 Enkätstudie 
 
Rapporten bygger på en enkätstudie som gjordes i början av februari 2011 hos 
närboende till Nynas raffinaderi Nynäshamn. Syftet med enkätstudien var att få en 
objektiv bild av riskperceptionen hos de närboende gällande Nynas verksamhet, samt 
undersöka hur den befintliga riskkommunikationen från Nynas upplevdes bland de 
närboende.  
 
Den 8 februari 2011 skickades enkäten ut till 406 stycken personer i Nynäshamn, vilkas 
namn och adresser helt slumpvist valdes ut via webbsidan hitta.se [28]. 152 personer 
valde att delta i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 37,4 %.  
Tillsammans med enkäten skickades ett brev ut, där en förklaring av syftet med 
enkätundersökningen och tillvägagångssätt för ifyllande av enkäten framgick. Svaren 
från de personer som valdes ut går inte att koppla till något namn eller adress, vilket gör 
att svaren är helt anonyma.  
 
Enkäten bestod av 20 frågor där de första 7 frågorna var av en mer personlig karaktär. 
Detta för att kunna placera in den svarande i kategorier gällande kön, ålder, 
familjesituation mm. De första 7 frågorna var av kvantitativ art, d.v.s. ger svar på ålder 
och antal barn mm, medan resterande 13 frågor var av kvalitativ art.  
De kvalitativa frågorna var uppdelade i fyra stycken svarskategorier, nämligen 
”instämmer inte alls”, ”instämmer till viss del”, ”instämmer till stor del” och ”instämmer 
helt”.  Brevet samt enkäten som skickades ut återges i helhet i bilaga 1 och bilaga 2. 
 

3.2 Intervju 
 
En intervju genomfördes den 16:e februari 2011 via mailkorrespondens med Nynas 
[29]. Syftet med intervjun var att få information om den riskkommunikation som Nynas 
idag fokuserar på och vilka sätt som används för att få ut information till närboende vid 
Nynas raffinaderi Nynäshamn.  
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3.3 Statistisk metod 
 
För att undersöka om det är någon skillnad i riskperception och synen på 
riskkommunikation mellan kön, utbildningsnivå, ålder, relation till Nynas och avstånd 
till Nynas redovisas svarsfördelningarna för respektive grupp. Vidare har även en 
jämförelse gjorts mellan svar från före den 1/3 2011 och svar från efter den 1/3 2011. 
Detta pga. att Nynas polisanmäldes för miljöbrott av Länsstyrelsen i Stockholm den 25/2 
2011 då olja påträffats på hamnbotten utanför raffinaderiet [30]. Polisanmälan kan ha 
påverkat allmänhetens uppfattning om Nynas genom den nyhetsrapportering som följde 
i diverse dags- och kvällstidningar den 1/3 2011. 
 
Alla variabler utom frågan gällande vilken risk som upplevs vara den största på ett 
raffinaderi (inga risker, explosion, brand, utsläpp av farliga ämnen samt annan risk), 
mäter riskperception och synen på riskkommunikation med en ordinal fyrgradig 
självskattningskala med utfallen ”Instämmer inte alls”, ”Instämmer till viss del”, 
”Instämmer till stor del” och ”Instämmer helt”. Variabler med ordinal mätnivå innehar 
endast en ordningsstruktur och saknar egenskaper om avstånd och matematiska 
operationer. Därför är inte addition, subtraktion, division och multiplikation möjliga för 
ordinala variabler [31].  På grund av datas egenskaper har icke parametriska test 
använts för att verifiera signifikanta skillnader i riskperception och synen på 
riskkommunikation mellan grupperna. För jämförelsevariabler mellan två subgrupper 
(kön, ålder, barn och inkomna svar) beräknades Mann Whitney U-test [32] som är den 
icke-parametriska motsvarigheten för t-test mellan två oberoende grupper. För 
jämförelsevariabler med minst tre subgrupper (utbildningsnivå, relation till Nynas och 
avstånd till Nynas) har en icke- parametrisk variansanalys (Kruskall Wallis-test [32]) 
använts för att testa för skillnader mellan grupperna. I de fall där Kruskall Wallis-test 
visade på en signifikant skillnad mellan grupperna, beräknades parvisa test (Mann 
Whitney U-test) för att fastställa vilka grupper som skiljer sig åt.  
 
På frågan om vilken risk som uppfattas vara den största på ett raffinaderi kunde 
respondenterna ange ”Finns inga risker”, ”Explosion”, ”Brand”, ”Utsläpp av farliga ämnen” 
eller ”Annan risk”. Då denna variabel inte har en given ordningsstruktur mellan 
utfallskategorierna beräknades ett chitvå-test [32] för att statistiskt testa om det finns 
signifikanta skillnader mellan grupperna.  
 
P-värden < 0,05 ansågs signifikanta i denna studie. Statistiska analyser är utförda med 
Excel samt SPSS, version 17. 
 
Frågan om vilken risk som uppfattas vara den största på ett raffinaderi var en 
envalsfråga, men 18 respondenter angav 3 st. svarsalternativ och 11 respondenter 
angav 2 st. svarsalternativ.  För dessa respondenter slumpades ett svar fram med en 
likformig fördelning, utifrån deras angivna svar. Dessa beräkningar gjordes i Excel 
(Microsoft Office 2011). För jämförelsevariablerna utbildning, relation till Nynas samt 
avstånd till Nynas visade sig subgrupperna vara för små för statistiska analyser, vilket 
resulterade i en omkategorisering enligt följande: 
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Utbildning 
Ursprunglig kategorisering Ny kategorisering  
Grundskola/folkskola Grundskola (inkl folkskola/yrkesskola) 
Yrkesskola/verkstadsskola Grundskola (inkl folkskola/yrkesskola) 
Gymnasium 2 år Gymnasium 
Gymnasium 3 år (ej tekniskt) Gymnasium 
Tekniskt gymnasium 3-4 år  Gymnasium 
Universitet/högskola (3 år eller mindre) Högskola/Universitet 
Universitet/högskola (mer än 3 år) Högskola/Universitet 
 
Avstånd till Nynas 
Ursprunglig kategorisering Ny kategorisering  
0-1 km 0-1 km 
1-2 km 1-2 km 
2-5 km 2-5 km 
5-10 km 5 km eller längre 
10 km eller längre  5 km eller längre 
 
Relation till Nynas 
Ursprunglig kategorisering Ny kategorisering  
Ingen relation Ingen relation 
Bekanta är anställda där Bekanta är anställda där 
Familjemedlem/familjemedlemmar är 
anställda där 

Familjemedlem eller själv anställd 

Jag är anställd på Nynas Familjemedlem eller själv anställd 
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4 Resultat 
 
Tabell 1 behandlar antalet respondenter (n=) utifrån ålder (medelvärde och 
standardavvikelse), utbildning, hushållets sammansättning (vuxna och barn), avstånd 
mellan hushållet och Nynas, samt de svarandes relation till Nynas. Beskrivningen görs 
för män, kvinnor och för samtliga respondenter (både män och kvinnor).  
 
Av de personer som svarade på enkäten var 87 kvinnor och 64 män. Av de svarande 
kvinnorna har 27,4 % universitet eller högskola i 3 år eller mindre som högsta 
utbildningsnivå, medan 26,6 % av männen har grundskola/folkskola som högsta 
utbildningsnivå. För de män som svarade på enkäten var medelåldern 66 år, medan för 
de svarande kvinnorna låg medelåldern på 59 år. För 72,7 % av de svarande var antalet 
vuxna i hushållet 2 stycken eller fler, och för 76,7 % av de svarande fanns det 0 barn i 
hushållet. Även på frågorna om avstånd till Nynas samt relation till Nynas var svaren hos 
majoriteten av männen och kvinnorna lika. Avståndet till Nynas för de flesta svarande 
var 2-5 km, samt att de flesta svarande inte hade någon relation till Nynas.  
 
Tabell 1. Respondenternas ålder, utbildning, levnadsförhållande, avstånd till Nynas samt relation till Nynas 

 Män 
n=64 

Kvinnor 
n=87 

Totalt 
n=1521 

Ålder, Medelvärde år (sd) (Ej svarat, n=15 ) 
65,88 år (13,673) 

(Ej svarat, n=20) 
59,21 år (14,072) 

(Ej svarat, n=361) 
62,03 år (14,234) 

 
Utbildning (Ej svarat, n=0) (Ej svarat, n=3) (Ej svarat, n=3) 

Grundskola/folkskola 26,6 % 22,6 % 24,2 % 
Yrkesskola/verkstadsskola 15,6 % 11,9 % 13,4 % 

Gymnasium 2 år 6,3 % 16,7 % 12,1 % 
Gymnasium 3 år (ej tekniskt) 7,8 % 9,5 % 8,7 % 
Tekniskt gymnasium 3-4 år 14,1 % 0 % 6,0 % 

Universitet eller högskola ≤ 3 år 17,2 % 27,4 % 22,8 % 
Universitet eller högskola > 3 år 12,5 % 11,9 % 12,8 % 

 
Antal vuxna i hushållet (Ej svarat, n=1) (Ej svarat, n=1) (Ej svarat, n=2) 

1 vuxen 19 % 33,7 % 27,3 % 
2 vuxna eller fler 81 % 66,3 % 72,7 % 

 
Antal barn i hushållet (Ej svarat, n=4) (Ej svarat, n=2) (Ej svarat, n=6) 

0 barn 88,3 % 69,4 % 76,7 % 
1 barn 5,0 % 18,8 % 13,0 % 
2 barn 3,3 % 9,4 % 7,5 % 
3 barn 3,3 % 2,4 % 2,7 % 

4 barn eller fler 0 % 0 % 0 % 
 

Hushållets avstånd till Nynas (Ej svarat, n=0) (Ej svarat, n=0) (Ej svarat, n=0) 
0-1 km 7,8 % 8,0 % 7,9 % 
1-2 km 26,6 % 35,6 % 31,6 % 
2-5 km 53,1 % 42,5 % 47,4 % 

5-10 km 9,4 % 5,7 % 7,2 % 
10 km eller längre 3,1 % 8,0 % 5,9 % 

 
Relation till Nynas (Ej svarat, n=0) (Ej svarat, n=1) (Ej svarat, n=1) 

Ingen 54,7 % 66,3 % 61,6 % 
Bekanta är anställda på Nynas 31,3 % 25,6 % 27,8 % 

Familjemedlem/familjemedlemmar är anställda på Nynas 9,4 % 8,1 % 8,6 % 
Jag är anställd på Nynas2 4,7 % 0 % 2,0 % 

 
11 person svarade inte på kön i enkäten. Samma person svarade inte heller på ålder.  
2Entreprenörer räknas som anställda i den här enkäten 
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4.1 Riskperception  

4.1.1 Kön och ålder 
 
Enkätundersökningen som gjordes bland närboende till Nynas innehöll frågor om 
riskperception samt riskkommunikation. Svaren och utfallet gällande riskperception 
presenteras i det här kapitlet medan riskkommunikation behandlas i nästkommande 
kapitel. Tabell 2 nedan visar samtliga resultat från undersökningen gällande skillnader i 
riskperception mellan män och kvinnor samt personer som är under 50 år och 50 år 
eller äldre.  
 
I fråga 2, 4 och 5 fanns det signifikanta skillnader i svaren mellan män och kvinnor (p-
värdet < 0,05), där kvinnor i större utsträckning instämmer helt i frågorna jämfört med 
män. I övriga frågor kunde inga statistiskt signifikanta skillnader påvisas i kategorin 
”Kön” eller i kategorin ”Ålder”.  
 
Tabell 2. Riskperception hos respondenter av olika kön och ålder 

 Kön p-värde Ålder p-värde 
Man Kvinna <50 år ≥50 år 

1. Vilken risk uppfattar du vara den största på ett raffinaderi? 
 (n=64) (n=83) 0,520 (n=22) (n=92) 0,204 

Det finns inga risker 6,3 % 2,4 % 

 

9,1 % 3,3 % 

 

Explosion 12,5 % 12,0 % 22,7 % 8,7 % 
Brand 37,5 % 39,8 % 31,8 % 40,2 % 
Utsläpp av farliga ämnen till luft, 
mark och vatten 39,1 % 44,6 % 31,8 % 45,7 % 
Annan risk 4,7 % 1,2 % 4,5 % 2,2 % 
2. Det finns personliga risker med att bo i närheten av ett raffinaderi 
 (n=64) (n=85) 0,039* (n=23) (n=92) 0,725 

Instämmer inte alls 20,3 % 10,6 %  17,4 % 12,0 %  
Instämmer till viss del 67,2 % 67,1 % 65,2 % 71,7 % 
Instämmer till stor del 7,8 % 12,9 % 13,0 % 10,9 % 
Instämmer helt 4,7 % 9,4 % 4,3 % 5,4 % 
3. Det finns risker för den närliggande miljön vid ett raffinaderi 
 (n=64) (n=83) 0,167 (n=23) (n=90) 0,803 

Instämmer inte alls 7,8 % 6,0 %  13,0 % 6,7 %  
Instämmer till viss del 50,0 % 42,2 % 39,1 % 44,4 % 
Instämmer till stor del 26,6 % 26,5 % 26,1 % 28,9 % 
Instämmer helt 15,6 % 25,3 % 21,7 % 20,0 % 
4. Jag är orolig för kommande generationer som bor nära ett raffinaderi. 
 (n=63) (n=83) 0,012* (n=23) (n=89) 0,571 

Instämmer inte alls 42,9 % 25,3 %  39,1 % 28,1 %  
Instämmer till viss del 42,9 % 49,4 % 39,1 % 53,9 % 
Instämmer till stor del 12,7 % 13,3 % 17,4 % 11,2 % 
Instämmer helt 1,6 % 12,0 % 4,3 % 6,7 % 
5. Jag upplever att det finns risker gällande utsläpp av miljöfarliga ämnen med de transporter som sker till och 
från Nynas raffinaderi Nynäshamn. 
 (n=64) (n=83) 0,036* (n=22) (n=91) 0,901 

Instämmer inte alls 10,9 % 4,8 %  13,6 % 6,6 %  
Instämmer till viss del 62,5 % 55,4 % 50,0 % 63,7 % 
Instämmer till stor del 17,2 % 19,3 % 18,2 % 15,4 % 
Instämmer helt 9,4 % 20,5 % 18,2 % 14,3 % 
6. Nyttan med Nynas raffinaderi Nynäshamn överväger riskerna som finns med verksamheten. 
 (n=63) (n=78) 0,158 (n=23) (n=86) 0,931 

Instämmer inte alls 11,1 % 11,5 %  8,7 % 12,8 %  
Instämmer till viss del 38,1 % 48,7 % 47,8 % 44,2 % 
Instämmer till stor del 30,2 % 29,5 % 34,8 % 25,6 % 
Instämmer helt 20,6 % 10,3 % 8,7 % 17,4 % 
 

* Signifikant skillnad (p-värdet < 0,05) 
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4.1.2 Utbildning och barn 
 
Tabell 3 nedan visar riskperceptionen hos personer med olika utbildningsbakgrund 
samt hos personer utan barn och med minst ett barn. De frågor som finns redovisade i 
tabellen nedan under kategorin ”Barn” är 2, 3 och 4. Dessa frågor är av en mer personlig 
karaktär och är intressanta att titta på ur ett familjeperspektiv.  
 
Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i svaren mellan de olika grupperna i 
kategorin ”Utbildning” eller mellan de olika grupperna i kategorin ”Barn”. 
 
Tabell 3. Riskperception hos respondenter med olika utbildning och familjeförhållanden 

 Utbildning p-värde Barn p-värde 

Grundskola Gymnasium 
Högskola/ 
Universitet Inga Minst ett 

1. Vilken risk uppfattar du vara den största på ett raffinaderi?  
  (n=55) (n=37) (n=53) 0,508  

  

Det finns inga risker 1,8 % 8,1 % 3,8 % 

 

Explosion 10,9 % 13,5 % 11,3 % 
Brand 41,8 % 43,2 % 32,1 % 
Utsläpp av farliga ämnen till luft, 
mark och vatten 40,0 % 35,1 % 50,9 % 
Annan risk 5,5 % 0 % 1,9 % 
2. Det finns personliga risker med att bo i närheten av ett raffinaderi. 
 (n=55) (n=39) (n=53) 0,565  (n=110) (n=34) 0,589  
Instämmer inte alls 14,5 % 23,1 % 9,4 %  16,4 % 11,8 %  
Instämmer till viss del 70,9 % 56,4 % 71,7 % 65,5 % 67,6 % 
Instämmer till stor del 10,9 % 10,3 % 11,3 % 10,0 % 14,7 % 
Instämmer helt 3,6 % 10,3 % 7,5 % 8,2 % 5,9 % 
3. Det finns risker för den närliggande miljön vid ett raffinaderi. 
 (n=54) (n=39) (n=52) 0,410  (n=109) (n=34) 0,866  
Instämmer inte alls 5,6 % 10,3 % 5,8 %  6,4 % 8,8 %  
Instämmer till viss del 55,6 % 38,5 % 40,4 % 45,9 % 38,2 % 
Instämmer till stor del 22,2 % 28,2 % 30,8 % 25,7 % 32,4 % 
Instämmer helt 16,7 % 23,1 % 23,1 % 22,0 % 20,6 % 
4. Jag är orolig för kommande generationer som bor nära ett raffinaderi. 
 (n=54) (n=38) (n=52) 0,587  (n=108) (n=34) 0,785  
Instämmer inte alls 29,6 % 44,7 % 28,8 %  34,3 % 29,4 %  
Instämmer till viss del 48,1 % 31,6 % 55,8 % 44,4 % 50,0 % 
Instämmer till stor del 14,8 % 18,4 % 7,7 % 13,0 % 14,7 % 
Instämmer helt 7,4 % 5,3 % 7,7 % 8,3 % 5,9 % 
5. Jag upplever att det finns risker gällande utsläpp av miljöfarliga ämnen med de transporter som sker till och från Nynas raffinaderi 
Nynäshamn. 
 (n=54) (n=40) (n=51) 0,213  

  

Instämmer inte alls 3,7 % 12,5 % 5,9 %  
Instämmer till viss del 63,0 % 60,0 % 54,9 % 
Instämmer till stor del 20,4 % 20,0 % 15,7 % 
Instämmer helt 13,0 % 7,5 % 23,5 % 
6. Nyttan med Nynas raffinaderi Nynäshamn överväger riskerna som finns med verksamheten. 
 (n=52) (n=38) (n=50) 0,281  

  

Instämmer inte alls 5,8 % 13,2 % 16,0 %  
Instämmer till viss del 50,0 % 34,2 % 46,0 % 
Instämmer till stor del 26,9 % 31,6 % 28,0 % 
Instämmer helt 17,3 % 21,1 % 10,0 % 
  

 



14  

 

4.1.3 Avstånd och relation till Nynas 
 
Tabell 4 över riskperceptionen hos personer med olika relation till Nynas samt med 
hushåll på olika avstånd från Nynas finns redovisad nedan. I fråga 6 ”Nyttan med Nynas 
raffinaderi Nynäshamn överväger riskerna som finns med verksamheten” fanns det 
statistiskt signifikant skillnad i svaren mellan grupperna i kategorin ”Relation till 
Nynas”. För att se vilka av de olika grupperna som skiljer sig åt gjordes parvisa test, vilka 
visade att det fanns signifikanta skillnader mellan ”Ingen” och ”Bekant är anställd” (p-
värde 0,020), ”Ingen” och ”Familj eller jag själv är anställd” (p-värde 0,033), medan det 
inte fanns signifikanta skillnader mellan ”Bekant är anställd” och ”Familj eller jag själv är 
anställd” (p-värde 0,584). 
 
Tabell 4. Riskperception hos respondenter med olika avstånd och relation till Nynas 

* Signifikant skillnad (p-värdet < 0,05) 

 Avstånd till Nynas p-värde Relation till Nynas p-värde 

0-1 km 1-2 km 2-5 km > 5 km Ingen 
Bekant är 
anställd 

Familj eller 
jag själv är 

anställd 
1. Vilken risk uppfattar du vara den största på ett raffinaderi? 
 (n=12) (n=46) (n=70) (n=20) 0,812  (n=90) (n=42) (n=15) 0,222  
Finns inga risker 0 % 2,2 % 5,7 % 5,0 % 

 

4,4 % 0 % 13,3 % 

 

Explosion 8,3 % 10,9 % 10,0 % 25,0 % 14,4 % 9,5 % 6,7 % 
Brand 41,7 % 43,5 % 38,6 % 25,0 % 38,9 % 33,3 % 46,7 % 
Utsläpp av farliga 
ämnen till luft, mark 
och vatten 50,0 % 41,3 % 41,4 % 45,0 % 41,1 % 52,4 % 26,7 % 
Annan risk 0 % 2,2 % 4,3 % 0 % 1,1 % 4,8 % 6,7 % 
2. Det finns personliga risker med att bo i närheten av ett raffinaderi. 
 (n=12) (n=47) (n=71) (n=20) 0,988  (n=91) (n=42) (n=16) 0,463  
Instämmer inte alls 8,3 % 14,9 % 15,5 % 15,0 % 

 

14,3 % 11,9 % 25,0 % 

 

Instämmer till viss del 75,0 % 66,0 % 66,2 % 70,0 % 68,1 % 69,0 % 62,5 % 
Instämmer till stor del 8,3 % 12,8 % 12,7 % 0 % 9,9 % 11,9 % 12,5 % 
Instämmer helt 8,3 % 6,4 % 5,6 % 15,0 % 7,7 % 7,1 % 0 % 
3. Det finns risker för den närliggande miljön vid ett raffinaderi. 
 (n=12) (n=47) (n=69) (n=20) 0,812  (n=89) (n=42) (n=16) 0,119  
Instämmer inte alls 8,3 % 6,4 % 7,2 % 5,0 % 

 

4,5 % 7,1 % 18,8 % 

 

Instämmer till viss del 33,3 % 42,6 % 47,8 % 55,0  % 49,4 % 35,7 % 56,3 % 
Instämmer till stor del 33,3 % 27,7 % 27,5 % 15,0 % 22,5 % 40,5 % 12,5 % 
Instämmer helt 25,0 % 23,4 % 17,4 % 25,0 % 23,6 % 16,7 % 12,5 % 
4. Jag är orolig för kommande generationer som bor nära ett raffinaderi. 
 (n=12) (n=46) (n=69) (n=20) 0,372  (n=88) (n=42) (n=16) 0,652  
Instämmer inte alls 25,0 % 28,3 % 37,7 % 30,0 %  36,4 % 23,8 % 37,5 %  
Instämmer till viss del 50,0 % 41,3 % 46,4 % 60,0 % 43,2 % 57,1 % 43,8 % 
Instämmer till stor del 8,3 % 23,9 % 10,1 % 0 % 12,5 % 14,3 % 12,5 % 
Instämmer helt 16,7 % 6,5 % 5,8 % 10,0 % 8,0 % 4,8 % 6,3 % 
5. Jag upplever att det finns risker gällande utsläpp av miljöfarliga ämnen med de transporter som sker till och från Nynas raffinaderi 
Nynäshamn. 
 (n=11) (n=47) (n=70) (n=20) 0,944  (n=90) (n=42) (n=15) 0,385  
Instämmer inte alls 9,1 % 2,1 % 8,6 % 15,0 %  10,0 % 0 % 13,3 %  
Instämmer till viss del 54,5 % 70,2 % 54,3 % 50,0 % 57,8 % 61,9 % 60,0 % 
Instämmer till stor del 18,2 % 12,8 % 24,3 % 10,0 % 12,2 % 28,6 % 26,7 % 
Instämmer helt 18,2 % 14,9 % 12,9 % 25,0 % 20,0 % 9,5 % 0 % 
6. Nyttan med Nynas raffinaderi Nynäshamn överväger riskerna som finns med verksamheten. 
 (n=11) (n=46) (n=66) (n=19) 0,427 (n=85) (n=41) (n=16) 0,017* 
Instämmer inte alls 0 % 13,0 % 10,6 % 15,8 %  16,5 % 4,9 % 0 %  
Instämmer till viss del 36,4 % 50,0 % 42,4 % 36,8 % 45,9 % 39,0 % 43,8 % 
Instämmer till stor del 45,5 % 21,7 % 28,8 % 42,1 % 27,1 % 36,6 % 25,0 % 
Instämmer helt 18,2 % 15,2 % 18,2 % 5,3 % 10,6 % 19,5 % 31,3 % 
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4.1.4 Inkomna svar  
 
Den 1/3 2011 gick bl.a. Dagens Nyheter [33] och Svenska Dagbladet [34] ut med 
nyheten att Nynas raffinaderi Nynäshamn polisanmälts av Länsstyrelsen i Stockholms 
Län för miljöbrott. Detta då ett utsläpp av olja upptäckts av ett konsultföretag i samband 
med en mätning som en del av tillståndsprövning enligt miljöbalken. Mellan 80 och 120 
ton oljeföroreningar påträffades på botten utanför Nynas anläggning i Nynäshamn [35].  
Samtliga enkätsvar gällande riskperception delades upp i grupperna ”Före 1/3” och 
”Efter 1/3” gällande inkomna svar (se tabell 5 nedan). Detta för att undersöka 
riskperceptionen hos de närboende som skickade in sina svar före respektive efter den 
1/3 2011, och om det finns signifikanta skillnader i svaren mellan grupperna. 
 
I fråga 2 ”Det finns personliga risker med att bo i närheten av ett raffinaderi” fanns 
det signifikanta skillnader mellan grupperna (p-värde < 0,05). De som skickade in sina 
svar efter den 1/3 instämmer helt i större utsträckning jämfört med de som skickade in 
sina svar före den 1/3.  
 
Tabell 5. Riskperception hos respondenter som skickade in svar före respektive efter den 1 mars 2011 

 Inkomna svar p-värde 
 Före 1/3 Efter 1/3 

1. Vilken risk uppfattar du vara den största på ett raffinaderi? 
 (n=134) (n=14) 0,323  
Finns inga risker 4,5 % 0 % 

 

Explosion 10,4 % 28,6 % 
Brand  38,8 % 35,7 % 
Utsläpp av farliga ämnen till luft, mark och vatten 43,3 % 35,7 % 
Annan risk  3,0 % 0 % 
2. Det finns personliga risker med att bo i närheten av ett raffinaderi. 
 (n=136) (n=14) 0,006* 
Instämmer inte alls 16,2 % 0 % 

 

Instämmer till viss del 68,4 % 57,1 % 
Instämmer till stor del 9,6 % 21,4 % 
Instämmer helt 5,9 % 21,4 % 
3. Det finns risker för den närliggande miljön vid ett raffinaderi. 
 (n=134) (n=14) 0,098  
Instämmer inte alls 7,5 % 0 % 

 

Instämmer till viss del 47,0 % 35,7 % 
Instämmer till stor del 26,1 % 28,6 % 
Instämmer helt 19,4 % 35,7 % 
4. Jag är orolig för kommande generationer som bor nära ett raffinaderi. 
 (n=133) (n=14) 0,065  
Instämmer inte alls 33,8 % 21,4 %  
Instämmer till viss del 48,1 % 35,7 % 
Instämmer till stor del 12,0 % 21,4 % 
Instämmer helt 6,0 % 21,4 % 
5. Jag upplever att det finns risker gällande utsläpp av miljöfarliga ämnen med de transporter som sker till och från Nynas raffinaderi Nynäshamn. 
 (n=135) (n=13) 0,103  
Instämmer inte alls 8,1 % 0 %  
Instämmer till viss del 59,3 % 53,8 % 
Instämmer till stor del 19,3 % 7,7 % 
Instämmer helt 13,3 % 38,5 % 
6. Nyttan med Nynas raffinaderi Nynäshamn överväger riskerna som finns med verksamheten. 
 (n=129) (n=13) 0,260 
Instämmer inte alls 10,9 % 15,4 %  
Instämmer till viss del 42,6 % 53,8 % 
Instämmer till stor del 30,2 % 23,1 % 
Instämmer helt 16,3 % 7,7 % 
 

* Signifikant skillnad (p-värdet < 0,05) 
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4.2 Riskkommunikation 
 

4.2.1 Kön och ålder 
 
Tabell 6 visar enkätsvar för kategorierna ”Kön” och ”Ålder” gällande 
riskkommunikation. Sammanlagt innehöll enkätundersökningen 7 stycken frågor 
relaterade till riskkommunikation. I fråga 1-4 fanns det signifikanta skillnader mellan 
grupperna ”Man” och ”Kvinna” i kategorin ”Kön”. Vidare fanns det signifikanta skillnader 
i fråga 2 och 6 mellan grupperna ”<50 år” och ”≥50 år” i kategorin ”Ålder”.  
 
Tabell 6. Uppfattning om Nynas riskkommunikation hos respondenter av olika kön och ålder 

 Kön p-värde Ålder p-värde 
Man Kvinna <50 år ≥50 år 

1. Jag har god kännedom om verksamheten på Nynas raffinaderi Nynäshamn. 
 (n=64) (n=83) 0,002* (n=23) (n=90) 0,966  
Instämmer inte alls 28,1 % 45,8 % 

 

43,5 % 42,2 % 

 

Instämmer till viss del 48,4 % 49,4 % 43,5 % 46,7 % 
Instämmer till stor del 14,1 % 1,2 % 4,3 % 7,8 % 
Instämmer helt 9,4 % 3,6 % 8,7 % 3,3 % 
2. Kommunikationen och informationen från Nynas raffinaderi Nynäshamn gällande deras verksamhet är god. 
 (n=64) (n=80) 0,001* (n=23) (n=87) 0,029* 
Instämmer inte alls 35,9 % 61,3 %  69,6 % 47,1 %  
Instämmer till viss del 45,3 % 32,5 % 30,4 % 39,1 % 
Instämmer till stor del 14,1 % 5,0 % 0 % 9,2 % 
Instämmer helt 4,7 % 1,3 % 0 % 4,6 % 
3. Nynas raffinaderi Nynäshamn är ett aktivt företag gällande information till allmänheten om deras risker med verksamheten. 
 (n=63) (n=81) 0,005* (n=23) (n=88) 0,060  
Instämmer inte alls 50,8 % 72,8 %  82,6 % 61,4 %  
Instämmer till viss del 36,5 % 22,2 % 13,0 % 29,5 % 
Instämmer till stor del 9,5 % 3,7 % 4,3 % 5,7 % 
Instämmer helt 3,2 % 1,2 % 0 % 3,4 % 
4. Nynas raffinaderi Nynäshamn bör informera allmänheten mer om de risker som finns med verksamheten. 
 (n=64) (n=85) 0,007* (n=23) (n=92) 0,285  
Instämmer inte alls 3,1 % 4,7 %  4,3 % 4,3 %  
Instämmer till viss del 48,4 % 28,2 % 30,4 % 42,4 % 
Instämmer till stor del 25,0 % 20,0 % 17,4 % 17,4 % 
Instämmer helt 23,4 % 47,1 % 47,8 % 35,9 % 
5. Det finns möjlighet för mig att delta i diskussioner och påverka vilken information jag vill ha av Nynas raffinaderi Nynäshamn gällande 
risker med deras verksamhet. 
 (n=63) (n=82) 0,184  (n=23) (n=88) 0,123  
Instämmer inte alls 61,9 % 73,2 %  60,9 % 72,7 %  
Instämmer till viss del 30,2 % 19,5 % 13,0 % 22,7 % 
Instämmer till stor del 6,3 % 4,9 % 21,7 % 2,3 % 
Instämmer helt 1,6 % 2,4 % 4,3 % 2,3 % 
6. Min uppfattning om riskerna med verksamheten på Nynas raffinaderi Nynäshamn skulle påverkas om mer information fanns tillgänglig 
från deras sida. 
 (n=64) (n=84) 0,093  (n=22) (n=92) 0,049* 
Instämmer inte alls 25,0 % 17,9 %  4,5 % 22,8 %  
Instämmer till viss del 42,2 % 38,1 % 36,4 % 41,3 % 
Instämmer till stor del 21,9 % 22,6 % 40,9 % 18,5 % 
Instämmer helt 10,9 % 21,4 % 18,2 % 17,4 % 
7. Min uppfattning om riskerna med verksamheten på Nynas raffinaderi Nynäshamn skulle påverkas om jag hade möjlighet att ställa frågor 
och föra en diskussion med personer som jobbar på Nynas raffinaderi Nynäshamn. 
 (n=64) (n=81) 0,233  (n=21) (n=90) 0,205  
Instämmer inte alls 34,4 % 28,4 %  14,3 % 36,7 %  
Instämmer till viss del 43,8 % 42,0 % 61,9 % 38,9 % 
Instämmer till stor del 15,6 % 16,0 % 14,3 % 15,6 % 
Instämmer helt 6,3 % 13,6 % 9,5 % 8,9 % 
 

* Signifikant skillnad (p-värdet < 0,05) 
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4.2.2 Utbildning  
 
Tabell 7 visar enkätsvar för kategorin ”Utbildning” med de olika grupperna 
”Grundskola”, ”Gymnasium” och ”Högskola/Universitet”. Det fanns signifikanta 
skillnader mellan grupperna i fråga 6 och 7, och för att se vilka av de olika grupperna 
som signifikant skiljer sig åt gjordes parvisa test.  
 
Tabell 7. Uppfattning om Nynas riskkommunikation hos respondenter med olika utbildning 

 Utbildning p-värde 

Grundskola Gymnasium 
Högskola/ 
Universitet 

1. Jag har god kännedom om verksamheten på Nynas raffinaderi Nynäshamn. 
 (n=53) (n=40) (n=52) 0,539  
Instämmer inte alls 43,4 % 32,5 % 36,5 % 

 

Instämmer till viss del 45,3 % 52,5 % 50,0 % 
Instämmer till stor del 5,7 % 5,0 % 9,6 % 
Instämmer helt 5,7 % 10,0 % 3,8 % 
2. Kommunikationen och informationen från Nynas raffinaderi Nynäshamn gällande deras verksamhet är god. 
 (n=54) (n=39) (n=49) 0,339  
Instämmer inte alls 46,3 % 38,5 % 61,2 %  
Instämmer till viss del 44,4 % 51,3 % 22,4 % 
Instämmer till stor del 7,4 % 10,3 % 10,2 % 
Instämmer helt 1,9 % 0 % 6,1 % 
3. Nynas raffinaderi Nynäshamn är ett aktivt företag gällande information till allmänheten om deras risker med verksamheten. 
 (n=54) (n=38) (n=50) 0,136  
Instämmer inte alls 57,4 % 55,3 % 76,0 %  
Instämmer till viss del 38,9 % 31,6 % 14,0 % 
Instämmer till stor del 1,9 % 13,2 % 6,0 % 
Instämmer helt 1,9 % 0 % 4,0 % 
4. Nynas raffinaderi Nynäshamn bör informera allmänheten mer om de risker som finns med verksamheten. 
 (n=55) (n=40) (n=52) 0,881  
Instämmer inte alls 5,5 % 2,5 % 3,8 %  
Instämmer till viss del 36,4 % 42,5 % 34,6 % 
Instämmer till stor del 20,0 % 22,5 % 25,0 % 
Instämmer helt 38,2 % 32,5 % 36,5 % 
5. Det finns möjlighet för mig att delta i diskussioner och påverka vilken information jag vill ha av Nynas raffinaderi Nynäshamn gällande 
risker med deras verksamhet. 
 (n=54) (n=40) (n=49) 0,153  
Instämmer inte alls 74,1 % 55,0 % 73,5 %  
Instämmer till viss del 18,5 % 37,5 % 18,4 % 
Instämmer till stor del 3,7 % 7,5 % 6,1 % 
Instämmer helt 3,7 % 0 % 2,0 % 
6. Min uppfattning om riskerna med verksamheten på Nynas raffinaderi Nynäshamn skulle påverkas om mer information fanns tillgänglig 
från deras sida. 
 (n=55) (n=40) (n=51) 0,045* 
Instämmer inte alls 27,3 % 22,5 % 13,7 %  
Instämmer till viss del 30,9 % 55,0 % 37,3 % 
Instämmer till stor del 25,5 % 15,0 % 23,5 % 
Instämmer helt 16,4 % 7,5 % 25,5 % 
7. Min uppfattning om riskerna med verksamheten på Nynas raffinaderi Nynäshamn skulle påverkas om jag hade möjlighet att ställa frågor 
och föra en diskussion med personer som jobbar på Nynas raffinaderi Nynäshamn. 
 (n=54) (n=39) (n=50) 0,046* 
Instämmer inte alls 40,7 % 33,3 % 22,0 %  
Instämmer till viss del 35,2 % 51,3 % 40,0 % 
Instämmer till stor del 16,7 % 7,7 % 22,0 % 
Instämmer helt 7,4 % 7,7 % 16,0 % 
  

* Signifikant skillnad (p-värdet < 0,05) 
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De parvisa testen för fråga 6 visade att det fanns signifikant skillnad i svaren mellan 
grupperna ”Gymnasium” och ”Högskola/Universitet” (p-värde 0,011).  
 
De parvisa testen för fråga 7 visade att det fanns signifikant skillnad i svaren mellan 
grupperna ”Grundskola” och ”Högskola/Universitet”. Detta då p-värdet mellan de båda 
grupperna var 0,030. Även mellan grupperna ”Gymnasium” och ”Högskola/Universitet” 
fanns signifikant skillnad i svaren, där p-värdet var 0,038. 
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4.2.3 Avstånd och relation till Nynas  
 
Enkätsvar gällande riskkommunikation med avseende på närboendes avstånd och 
relation till Nynas behandlas i tabell 8 nedan. Signifikant skillnad i enkätsvaren fanns i 
fråga 1 och 3 för kategorin ”Relation till Nynas”. För att veta vilka av grupperna i 
kategorin ”Relation till Nynas” som skiljer sig signifikant åt gjordes parvisa test.  
 
Tabell 8. Uppfattning om Nynas riskkommunikation hos respondenter med olika avstånd och relation till 
Nynas 

* Signifikant skillnad (p-värdet < 0,05) 

 Avstånd till Nynas p-värde Relation till Nynas p-värde 

0-1 km 1-2 km 2-5 km > 5 km Ingen 
Bekant är 
anställd 

Familj eller 
jag själv är 

anställd 
1. Jag har god kännedom om verksamheten på Nynas raffinaderi Nynäshamn. 
 (n=12) (n=46) (n=70) (n=20) 0,305  (n=89) (n=42) (n=16) 0,000* 
Instämmer inte alls 16,7 % 45,7 % 35,7 % 40,0 % 

 

51,7 % 21,4 % 0 % 

 

Instämmer till viss del 66,7 % 43,5 % 50,0 % 50,0 % 41,6 % 64,3 % 56,3 % 
Instämmer till stor del 0 % 8,7 % 5,7 % 10,0 % 5,6 % 9,5 % 6,3 % 
Instämmer helt 16,7 % 2,2 % 8,6 % 0 % 1,1 % 4,8 % 37,5 % 
2. Kommunikationen och informationen från Nynas raffinaderi Nynäshamn gällande deras verksamhet är god. 
 (n=12) (n=46) (n=69) (n=18) 0,817  (n=86) (n=42) (n=16) 0,101  
Instämmer inte alls 58,3 % 45,7 % 50,7 % 50,0 % 

 

55,8 % 45,2 % 25,0 % 

 

Instämmer till viss del 41,7 % 45,7 % 31,9 % 38,9 % 31,4 % 45,2 % 56,3 % 
Instämmer till stor del 0 % 8,7 % 13,0 % 5,6 % 10,5 % 7,1 % 12,5 % 
Instämmer helt 0 % 0 % 4,3 % 5,6 % 2,3 % 2,4 % 6,3 % 
3. Nynas raffinaderi Nynäshamn är ett aktivt företag gällande information till allmänheten om deras risker med verksamheten. 
 (n=12) (n=46) (n=68) (n=19) 0,800  (n=86) (n=42) (n=16) 0,034* 
Instämmer inte alls 75,0 % 60,9 % 63,2 % 63,2 % 

 

68,6 % 61,9 % 37,5 % 

 

Instämmer till viss del 25,0 % 32,6 % 26,5 % 26,3  % 23,3 % 35,7 % 37,5 % 
Instämmer till stor del 0 % 6,5 % 5,9 % 10,5 % 7,0 % 0 % 18,8 % 
Instämmer helt 0 % 0 % 4,4 % 0 % 1,2 % 2,4 % 6,3 % 
4. Nynas raffinaderi Nynäshamn bör informera allmänheten mer om de risker som finns med verksamheten. 
 (n=12) (n=48) (n=70) (n=20) 0,779  (n=91) (n=42) (n=16) 0,362  
Instämmer inte alls 8,3 % 2,1 % 5,7 % 0 %  1,1 % 9,5 % 6,3 %  
Instämmer till viss del 33,3 % 39,6 % 37,1 % 35,0 % 38,5 % 33,3 % 43,8 % 
Instämmer till stor del 8,3 % 25,0 % 22,9 % 20,0 % 19,8 % 31,0 % 12,5 % 
Instämmer helt 50,0 % 33,3 % 34,3 % 45,0 % 40,7 % 26,2 % 37,5 % 
5. Det finns möjlighet för mig att delta i diskussioner och påverka vilken information jag vill ha av Nynas raffinaderi Nynäshamn gällande 
risker med deras verksamhet. 
 (n=12) (n=46) (n=69) (n=19) 0,483  (n=87) (n=42) (n=16) 0,188  
Instämmer inte alls 75,0 % 76,1 % 62,3 % 68,4 %  73,6 % 59,5 % 62,5 %  
Instämmer till viss del 25,0 % 15,2 % 29,0 % 26,3 % 21,8 % 28,6 % 25,0 % 
Instämmer till stor del 0 % 6,5 % 5,8 % 5,3 % 3,4 % 9,5 % 6,3 % 
Instämmer helt 0 % 2,2 % 2,9 % 0 % 1,1 % 2,4 % 6,3 % 
6. Min uppfattning om riskerna med verksamheten på Nynas raffinaderi Nynäshamn skulle påverkas om mer information fanns tillgänglig 
från deras sida. 
 (n=12) (n=48) (n=70) (n=19) 0,148  (n=90) (n=42) (n=16) 0,243  
Instämmer inte alls 33,3 % 22,9 % 20,0 % 10,5 %  21,1 % 16,7 % 31,3 %  
Instämmer till viss del 25,0 % 50,0 % 37,1 % 36,8 % 35,6 % 47,6 % 43,8 % 
Instämmer till stor del 33,3 % 14,6 % 27,1 % 15,8 % 20,0 % 28,6 % 18,8 % 
Instämmer helt 8,3 % 12,5 % 15,7 % 36,8 % 23,3 % 7,1 % 6,3 % 
7. Min uppfattning om riskerna med verksamheten på Nynas raffinaderi Nynäshamn skulle påverkas om jag hade möjlighet att ställa frågor 
och föra en diskussion med personer som jobbar på Nynas raffinaderi Nynäshamn. 
 
 (n=12) (n=47) (n=68) (n=19) 

 
0,110 (n=87) (n=42) (n=16) 

 
0,725 

Instämmer inte alls 41,7 % 34,0 % 32,4 % 15,8 %  31,0 % 31,0 % 37,5 %  
Instämmer till viss del 16,7 % 46,8 % 45,6 % 36,8 % 42,5 % 40,5 % 43,8 % 
Instämmer till stor del 33,3 % 10,6 % 14,7 % 21,1 % 10,3 % 28,6 % 12,5 % 
Instämmer helt 8,3 % 8,5 % 7,4 % 26,3 % 16,1 % 0 % 6,3 % 
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De parvisa testen för fråga 1 visade att de fanns signifikant skillnad i svaren mellan 
grupperna ”Ingen” och ”Bekant anställd”. P-värdet mellan de båda grupperna var 0,001. 
Även mellan grupperna ”Ingen” och ”Familj eller jag själv är anställd” fanns det 
signifikant skillnad i svaren, där p-värdet var 0,000. Vidare fanns det även signifikant 
skillnad i svaren mellan grupperna ”Bekant anställd” och ”Familj eller jag själv är 
anställd”. P-värdet beräknades till 0,003 mellan de båda grupperna. 
 
De parvisa testen för fråga 3 visade att de fanns signifikant skillnad i svaren mellan 
grupperna ”Ingen” och ”Familj eller jag själv är anställd”. Detta då p-värdet var 0,011. 
Även mellan grupperna ”Bekant anställd” och ”Familj eller jag själv är anställd” fanns det 
signifikant skillnad i svaren, där p-värdet var 0,035. 
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4.2.4 Inkomna svar  
 
Tabell 9 behandlar enkätsvar gällande riskkommunikation för enkäter som skickades in 
före respektive efter den 1 mars 2011, då flera dags- och kvällstidningar skrev om 
polisanmälan mot Nynas gällande miljöbrott (vidare information om polisanmälan finns 
under 4.1.4 Inkomna svar). 
 
Det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna i fråga 2, 4 och 5. 
 
Tabell 9. Uppfattning om Nynas riskkommunikation hos respondenter som skickade in svar före respektive 
efter den 1 mars 2011 

 Inkomna svar p-värde 
 

Före 1/3 Efter 1/3 
1. Jag har god kännedom om verksamheten på Nynas raffinaderi Nynäshamn. 
 (n=135) (n=13) 0,982  
Instämmer inte alls 37 % 46,2 % 

 

Instämmer till viss del 51,1 % 30,8 % 
Instämmer till stor del 6,7 % 7,7 % 
Instämmer helt 5,2 % 15,4 % 
2. Kommunikationen och informationen från Nynas raffinaderi Nynäshamn gällande deras verksamhet är god. 
 (n=132) (n=13) 0,030* 
Instämmer inte alls 47,0 % 76,9 % 

 

Instämmer till viss del 39,4 % 23,1 % 
Instämmer till stor del 10,6 % 0 % 
Instämmer helt 3,0 % 0 % 
3. Nynas raffinaderi Nynäshamn är ett aktivt företag gällande information till allmänheten om deras risker med verksamheten. 
 (n=132) (n=13) 0,238  
Instämmer inte alls 62,1 % 76,9 % 

 

Instämmer till viss del 28,8 % 23,1 % 
Instämmer till stor del 6,8 % 0 % 
Instämmer helt 2,3 % 0 % 
4. Nynas raffinaderi Nynäshamn bör informera allmänheten mer om de risker som finns med verksamheten. 
 (n=136) (n=14) 0,033* 
Instämmer inte alls 4,4 % 0 %  
Instämmer till viss del 39,0 % 21,4 % 
Instämmer till stor del 22,8 % 14,3 % 
Instämmer helt 33,8 % 64,3 % 
5. Det finns möjlighet för mig att delta i diskussioner och påverka vilken information jag vill ha av Nynas raffinaderi Nynäshamn 
gällande risker med deras verksamhet. 
 (n=133) (n=13) 0,012* 
Instämmer inte alls 65,4 % 100 %  
Instämmer till viss del 26,3 % 0 % 
Instämmer till stor del 6,0 % 0 % 
Instämmer helt 2,3 % 0 % 
6. Min uppfattning om riskerna med verksamheten på Nynas raffinaderi Nynäshamn skulle påverkas om mer information fanns 
tillgänglig från deras sida. 
 (n=136) (n=13) 0,060  
Instämmer inte alls 22,1 % 7,7 %  
Instämmer till viss del 41,2 % 30,8 % 
Instämmer till stor del 21,3 % 30,8 % 
Instämmer helt 15,4 % 30,8 % 
7. Min uppfattning om riskerna med verksamheten på Nynas raffinaderi Nynäshamn skulle påverkas om jag hade möjlighet att 
ställa frågor och föra en diskussion med personer som jobbar på Nynas raffinaderi Nynäshamn. 
 (n=133) (n=13) 0,119  
Instämmer inte alls 33,1 % 15,4 %  
Instämmer till viss del 42,1 % 46,2 % 
Instämmer till stor del 15,8 % 15,4 % 
Instämmer helt 9,0 % 23,1 % 
 
* Signifikant skillnad (p-värdet < 0,05) 
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4.3 Intervju 
 
Nedan följer en sammanfattning av Nynas redogörelse gällande deras 
riskkommunikation.  
 
Nynas har publicerat och gjort verksamhetens säkerhetsrapport och en 
informationsbroschyr tillgänglig via företagets hemsida. Informationsbroschyren har 
tagits fram tillsammans med kommunen, då det är kommunen som är 
informationsansvarig enligt den s.k. Sevesolagen. Vidare är informationsbroschyren 
tillgänglig i Nynäshamns bibliotek samt via receptionen vid Nynas raffinaderi i 
Nynäshamn. På företagets hemsida finns ytterligare information gällande HSSE-policy, 
produktsäkerhet, mål och utfall, ledningssystem, mm. 
 
Under 2003 anordnade Nynas raffinaderi Nynäshamn öppet hus, och tanken är att 
anordna ett nytt öppet hus under 2012. Under 2007 deltog Nynas i en informationsdag 
som AGA höll i gällande planeringen av LNG-terminalen3

Nynas har tillsammans med Nynäshamns kommun, AGA, NCC och Stockholms hamnar en 
permanent utställning på Folkets hus i Nynäshamn. I utställningen finns information om 
Nynas tillgänglig för allmänheten.  

 i Nynäshamn.  

 
Nynas svarar kontinuerligt på frågor från olika intressenter, t.ex. allmänheten och 
Nynäshamns Posten, och genom den goda kontakten med Nynäshamns kommun blir 
allmänheten informerade om störningar som kan t.ex. orsaka luktproblem eller om 
övningar ska anordnas med polis eller räddningstjänst. Även andra kommuner och 
verksamheter blir informerade av Nynas vid olika störningar.  
 
Arbete med riskanalyser är ständigt pågående arbete på Nynas, där både tekniska (hårda) 
risker och psykosociala (mjuka) risker identifieras och värderas. Riskkommunikation 
utifrån riskanalyser är en svår uppgift, där tekniska resonemang kan vara svåra att förstå 
samt att bedömningar av sannolikhet och konsekvens varierar mellan olika individer. 
Vidare är det en balansgång vid kommunikation av det här slaget. Den publika 
informationen ska inte underlätta olika former av sabotage genom att t.ex. beskriva exakt 
hur största möjliga skada kan åstadkommas på anläggningarna.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
 
3 LNG-terminalen avser en naturgasterminal där naturgas i flytande form, LNG, ska förvaras för att sedan 
distribueras ut till användare [36] 
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5 Diskussion  
 
Resultatet i den här rapporten bygger på en enkätundersökning som gjordes bland 
närboende till Nynas raffinaderi i Nynäshamn. Urvalet av personer som enkäten 
skickades till togs fram slumpmässigt på www.hitta.se via sökningar på postnummer. 
Svaren på enkäterna var helt anonyma och går inte att spåra till personer eller adresser. 
Då Nynäshamn är en relativt liten kommun kan anonymitet i en sådan här 
enkätundersökning vara önskvärd bland de svarande och vara avgörande för 
svarsfrekvensen.  
 
Genom ovan nämnda förfarande togs det ingen hänsyn till kön eller ålder hos de som 
valdes ut för att svara på enkäten. Fördelningen mellan män och kvinnor i 
undersökningen var 43 % (män) respektive 57 % (kvinnor). Medelåldern hos de 
svarande låg på 62 år, vilket kan anses vara en relativt hög medelålder. Antingen var 
medelåldern hos de slumpmässigt utvalda personerna hög eller valde yngre personer att 
inte delta i enkätundersökningen. Eventuellt kunde ett annat förfarande ha valts vid 
framtagandet av adresser för enkätutskicken, där åldern på de personer som valts ut för 
undersökningen registreras. Genom ett sådant förfarande skulle en redovisning kunna 
göras där medelåldern på de utvalda personerna presenteras jämfört med medelåldern 
på de deltagande personerna. En sådan redovisning skulle kunna bidra med ytterligare 
information till undersökningen.  
 
Resultatet från enkätundersökningen visar på signifikant skillnader i svaren mellan 
vissa av de grupper som enkätundersökningen delades upp i. Det finns även andra 
intressanta aspekter i svaren från enkätundersökningen, men som inte skiljer sig 
signifikant åt. Nedan har diskussionen gällande resultatet delats upp i områdena 
riskperception respektive riskkommunikation. 
 



24  

5.1.1 Riskperception 
 
Det finns flera intressanta aspekter i den här undersökningen gällande riskperceptionen 
hos män och kvinnor. I hälften av frågorna fanns det signifikanta skillnader mellan män 
och kvinnor, där en större andel av de svarande männen inte upplevde risker jämfört 
med andelen svarande kvinnor. I följande frågor fanns det signifikanta skillnader mellan 
män och kvinnor:  
 

- Det finns personliga risker med att bo i närheten av ett raffinaderi 
- Jag är orolig för kommande generationer som bor nära ett raffinaderi 
- Jag upplever att det finns risker gällande utsläpp av miljöfarliga ämnen med de 

transporter som sker till och från Nynas raffinaderi Nynäshamn 
 
Det finns ett flertal olika publikationer där likadana skillnader i riskperceptionen hos 
män och kvinnor redovisas bl.a. hos Slovic [37] och Steger och Witt [38]. Även här visar 
olika undersökningar att män har en tendens att värdera risker lägre än kvinnor. De 
frågor där det fanns signifikanta skillnader handlande om personliga risker för 
närboende vid ett raffinaderi, oro för kommande generationer som bor nära ett 
raffinaderi samt risker med transporter av miljöfarliga ämnen till och från Nynas.  
På frågan gällande personliga risker instämde 20,3 % av männen inte alls jämfört med 
10,6 % av kvinnorna. På samma fråga svarade 4,7 % av männen att de instämmer helt 
jämfört med 9,4 % av kvinnorna. Det här visar att kvinnor upplever större personliga 
risker med att bo nära ett raffinaderi jämfört med män. 
 
På frågan gällande oro för kommande generationer instämde 42,9 % av männen inte alls 
jämfört med 25,3 % av kvinnorna. 1,6 % av männen instämde helt jämfört med 12,0 % 
av kvinnorna. Det är en stor skillnad mellan män och kvinnor i den här frågan, där en 
betydligt större andel av kvinnorna instämmer helt jämfört med männen. Detta kan vara 
ett resultat av mäns tendenser att värdera risker lägre än kvinnor, som också Slovic [37] 
och Witt [38] visar i sina undersökningar. En annan möjlig orsak till resultatet behandlas 
i en rapport av Nicklasson et al och innebär att kvinnor tenderar att tänka mer på 
familjesituationen i många frågor [39]. Vidare fanns det skillnader, dock ej signifikanta, 
mellan män och kvinnor i frågan gällande nyttan med Nynas jämfört med 
verksamhetens risker. 20,6 % av männen instämde helt i att nyttan överväger riskerna 
med verksamheten på Nynas jämfört med 10,3 % av kvinnorna.  
 
Resultaten ovan gällande riskperception hos män och kvinnor visar att män inte 
upplever lika stora personliga risker eller lika stor oro för kommande generationer som 
kvinnor, samt att nyttan med Nynas verksamhet överväger riskerna. Det här resultatet 
stämmer överens med resultatet i Sjöbergs rapport om opinion och attityder till 
förvaring av använt kärnbränsle i den kommun där slutförvaret hamnar [18]. Sjöbergs 
rapport visar på skillnader mellan män och kvinnor gällande upplevda personliga risker 
med ett slutförvar av använt kärnbränsle, där kvinnor har en mindre positiv attityd. 
Kvinnor upplever en större risk, både för kommunen, och för den egna personen. Vidare 
upplever män en större nytta för kommunen gällande slutförvar av kärnbränsle än vad 
kvinnor gör.  Sjöbergs rapport visar också att det inte finns samma tydliga skillnad 
mellan olika åldersgrupper, som mellan män och kvinnor. Inte heller i den här 
undersökningen kunde signifikanta skillnader påvisas mellan olika åldersgrupper, d.v.s. 
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mellan personer yngre än 50 år och personer som är 50 år eller äldre. Det är möjligt att 
det finns större skillnader i yngre åldersspann, men då medelåldern för de svarande på 
enkätundersökningen var relativt hög (62 år) blev antalet personer under 50 år för få 
för att utgöra egna grupper.  
 
En annan kategori som är intressant att titta närmare på är den som delar in de 
svarande efter deras relation till Nynas. För den här kategorin fanns det signifikanta 
skillnader mellan de personer som inte har någon relation till Nynas och de som har 
bekanta anställda, samt mellan de som inte har någon relation till Nynas och de som har 
familj eller själva är anställda på Nynas. De signifikanta skillnaderna fanns i frågan om 
nyttan men Nynas överväger riskerna som finns i verksamheten. De som inte har någon 
relation till Nynas tycker i mindre omfattning än övriga grupper att nyttan överväger 
riskerna. Den grupp som har störst andel personer som tycker att nyttan överväger 
riskerna är de som själva är anställda eller har familj som är anställda. En trolig 
förklaring till detta kan vara att de personer som är anställda eller har familj som är 
anställda har bättre inblick i verksamheten och är mer beroende av företaget än de som 
inte har någon relation till Nynas.  
 
Den 25/2 2011 blev Nynas polisanmälda av Länsstyrelsen i Stockholm för miljöbrott. 
Detta då en extern part i samband med en besiktning upptäckte olja i hamnen utanför 
Nynas raffinaderi i Nynäshamn. Polisanmälan blev offentlig i samband med 
enkätundersökningen vilket kan ha påverkat utfallet av studien. För att se om så var 
fallet granskades svar som kommit in före respektive efter den 1/3 2011 då flera 
tidningar skrev om anmälan. Det finns ganska stora osäkerheter med jämförelsen, då 
vissa enkäter kan ha fyllts i före den 1/3 men inte skickats in förrän efter den 1/3. Det är 
även väldigt få enkätsvar från efter den 1/3 (13 stycken) jämfört med före (135 
stycken). Detta gör jämförelsen högst osäker, men en diskussion om utfallet är ändock 
intressant. 
 
Det finns signifikanta skillnader mellan svaren som skickades in före respektive den 1/3 
2011 gällande upplevda personliga risker. Av de personer som skickade in svaren före 
den 1/3 instämde 16,2 % inte alls i att det finns personliga risker jämfört med 0 % av de 
som skickade in svaren efter den 1/3. Vidare svarade 5,9 % av de som skickade in 
svaren innan den 1/3 att de instämmer helt jämfört med 21,4 % av de som skickade in 
svaren efter den 1/3. Här finns det med andra ord en signifikant skillnad som visar att 
personer som skickade in svaren efter polisanmälan tycker att det finns personliga 
risker med att bo nära ett raffinaderi jämfört med de som svarade innan polisanmälan. 
Skillnaden kan bero på att det misstänkta miljöbrottet uppdagades, men denna hypotes 
ser inte ut att gälla vid en närmare granskning av frågan gällande den största risken på 
ett raffinaderi. Här finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna, samt att en större 
andel, 43,3 %, av de som svarade före den 1/3 upplever utsläpp av farliga ämnen till bl.a. 
vatten som den största risken på ett raffinaderi jämfört med 35,7 % av de som svarade 
efter den 1/3. Återigen bör antalet svarande i respektive grupp beaktas vid jämförelsen, 
vilket innebär en stor osäkerhetsfaktor.  
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5.1.2 Riskkommunikation  
 
Enkätundersökningens utfall gällande riskkommunikation visar på fler signifikanta 
skillnader mellan olika grupper jämfört med frågorna gällande riskperception för 
samma grupper. Mellan män och kvinnor fanns det signifikanta skillnader i följande 
frågor: 
 

- Jag har god kännedom om verksamheten på Nynas raffinaderi Nynäshamn. 
- Kommunikationen och informationen från Nynas raffinaderi Nynäshamn gällande 

deras verksamhet är god. 
- Nynas raffinaderi Nynäshamn är ett aktivt företag gällande information till 

allmänheten om deras risker med verksamheten 
- Nynas raffinaderi Nynäshamn bör informera allmänheten mer om de risker som 

finns med verksamheten. 
 

I frågan om kännedom om Nynas verksamhet upplevde männen att de hade god 
kännedom i större utsträckning jämfört med kvinnorna. Liknande tendenser har 
observerats i andra undersökningar och publikationer, bl.a. av McCright [21]  och Hayes 
[22]. Männen tyckte också i större utsträckning jämfört med kvinnorna att 
kommunikationen och informationen från Nynas är god, samt att Nynas är ett aktivt 
företag gällande riskinformation till allmänheten. Vid en närmare titt på frågan om 
Nynas bör informera allmänheten mer om de risker som finns med deras verksamhet 
svarade 47,1 % av kvinnorna att de instämde helt jämfört med 23,4 % av männen. Det 
här visar att männen i större utsträckning upplever att riskkommunikationen är god 
från Nynas sida jämfört med vad kvinnorna tycker, samt att de har bättre kännedom om 
Nynas verksamhet jämfört med kvinnorna. Resultatet kan bero på att fler män arbetar 
på Nynas eller har intresse av Nynas verksamhet, och på så sätt har de tagit del av mer 
information om Nynas och verksamheten. Då människor tenderar att uppleva riskkällor 
som man har personlig erfarenhet av som mindre riskfyllda jämfört med riskkällor där 
personlig erfarenhet saknas [23], kan detta vara anledningen till att männen inte 
upplever lika stora risker med Nynas verksamhet jämfört med kvinnor. Kanske kan 
sambandet mellan riskkommunikation och riskperception också vara det omvända, där 
en grupps riskperception speglar samma grupps syn på riskkommunikation.  
 
Den upplevda riskkommunikationen hos de personer som skickade in svaren före den 
1/3 2011 respektive efter den 1/3 skiljer sig signifikant åt i vissa frågor. De personerna 
som skickade in sina svar före den 1/3 tycker i större utsträckning jämfört med de 
personer som skickade in svaren efter den 1/3 att kommunikationen och informationen 
från Nynas är god. Vidare svarade 4,4 % av de personer som skickade in svaren före den 
1/3 att de inte alls instämmer på frågan om Nynas bör informera allmänheten mer om 
de risker som föreligger med verksamheten. För personer som skickade in svaren efter 
den 1/3 svarade 0 % att de inte alls instämmer. Här finns signifikanta skillnader i svaren 
mellan de båda grupperna som visar att personer som skickade in svar efter den 1/3 
2011 tycker i större utsträckning att riskkommunikationen kan bli bättre från Nynas 
sida. Den största skillnaden mellan grupperna finns i frågan ”Det finns möjlighet för mig 
att delta i diskussioner och påverka vilken information jag vill ha av Nynas raffinaderi 
Nynäshamn gällande risker med deras verksamhet”. Här svarade 100 % av personerna 
som skickade in sina svar efter den 1/3 att de inte alls instämmer, jämfört med 65,4 % 
av de som skickade in svaren före den 1/3. Då det finns signifikanta skillnader i svaren 
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mellan de båda grupperna kan inte polisanmälans påverkan uteslutas. Samtidigt kan 
samma resonemang föras i frågan om riskkommunikation som i frågan om 
riskperception, där antalet svarande efter den 1/3 är betydligt färre än före den 1/3 
samt att osäkerheten gällande när personen fyllde i enkäten och faktiskt skickade in 
enkäten är betydlig.  
 
Enligt Hedman finns det olika strategier för kommunikation, nämligen musslans, 
lejonets, delfinens och svampens strategi [27]. Enkätundersökningen visar att män och 
kvinnor upplever Nynas riskkommunikation olika med den skillnaden att män i större 
utsträckning tycker att Nynas är aktiva i sitt kommunikationsarbete. Det här kan 
innebära att Nynas bör använda sig av olika strategier för att nå ut med sin information 
till både män och kvinnor. Män kanske nöjer sig med musslans strategi medan kvinnor 
kräver mer utbyte i form av delfinens eller svampens strategi. 
 

5.1.2.1 Tillit och förtroende 
 
Enligt Hedquist bygger en framgångsrik riskkommunikation mellan två parter på att det 
finns tillit och förtroende på båda sidorna. För den part i en riskkommunikationsprocess 
som förmedlar information är det viktigt att det finns trovärdighet i det som 
kommuniceras, för att på så sätt bygga upp ett förtroende hos mottagaren [25].  
 
Resultatet från enkätundersökningen visar att majoriteten bland de närboende till 
Nynas raffinaderi Nynäshamn inte alls instämmer eller instämmer till viss del i 
påståendet att kommunikationen från Nynas är god. Vidare instämmer majoriteten av 
de svarande helt eller till stor del i att Nynas bör informera allmänheten mer om de 
risker som finns med verksamheten. Trots detta indikerar intervjun med Nynas att flera 
åtgärder vidtas för att informera allmänheten. Detta skulle kunna vara en indikation på 
att information inte når ut till allmänheten i tillräckligt stor utsträckning, i alla fall inte 
ur allmänhetens perspektiv. Det är därför viktigt att information förmedlas på flera olika 
sätt för att nå ut till så stor del av allmänheten som möjligt. 
 
Majoriteten av de närboende upplever inte heller att deras uppfattning om riskerna med 
Nynas verksamhet skulle påverkas om mer information fanns tillgänglig eller om 
möjligheten fanns att ställa frågor eller föra en diskussion med personer som jobbar på 
Nynas. Detta kan tolkas som att förtroendet eller tilliten för Nynas är låg bland de 
närboende, vilket bör resultera i åtgärder från Nynas. För att kunna bygga upp 
förtroendet måste det finnas trovärdighet i det som kommuniceras, och här bör man 
lägga stort fokus. I intervjun med Nynas framkom att öppet hus planeras under 2012. 
Detta är ett arrangemang som skulle kunna utgöra en viktig del i att bygga upp 
förtroende. Detta är synnerligen viktigt nu eftersom enkätstudien tyder på att 
förtroendet har minskat, dels i samband med den polisanmälan som skedde den 25/2 
2011. Ett förtroende kan snabbt raseras, vilket skulle kunna ske i samband med ett 
misstänkt miljöbrott, och det är lättare att förlora trovärdighet och tillit än att vinna den 
[26]. Det är därför viktigt att Nynas fortsätter att lyssna på vad som efterfrågas från bl.a. 
närboende gällande riskkommunikation och annan information från företaget, och på så 
sätt anpassa det som kommuniceras ut efter intressenters önskemål. Den information 
som tas fram utifrån önskemålen kan med fördel utarbetas och granskas av en extern 
part för att visa på objektivitet i det som kommuniceras ut.  
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Det är dock anmärkningsvärt att majoriteten av de närboende i enkätstudien upplever 
att deras uppfattning om risken med Nynas inte skulle förändras även om mer 
information fanns tillgänglig. Samtidigt anser majoriteten av de närboende i 
undersökningen att Nynas bör informera allmänheten mer om de risker som finns med 
verksamheten och det är också något som rimligen bör förbättra kommunikationen med 
allmänheten. 
 

5.1.3 Intervju 
 
Enkätundersökningen som den här rapporten bygger på visar att majoriteten av de 
deltagande männen och kvinnorna svarade ”instämmer inte alls” samt ”instämmer till 
viss del” på de frågor som handlade om hur god Nynas riskkommunikation ansågs vara. 
Resultatet kan tolkas som att Nynas behöver bli mer aktiva i den externa 
riskkommunikationen till externa intressenter som närboende. Enligt Nynas raffinaderi 
Nynäshamn finns det forum för riskkommunikation, bl.a. på Folkets hus i Nynäshamn. 
Vidare planerar Nynas att anordna ett öppet hus på raffinaderiet i Nynäshamn under 
2012. Initiativen är goda och Nynas verkar lägga stor vikt vid att finnas tillgängliga för 
allmänheten, bl.a. genom att svara på frågor och informera allmänheten om störningar 
och övningar i den lokala pressen samt via kommunen. 
 
Varför tycker då inte majoriteten av de svarande männen och kvinnorna att 
riskkommunikationen från Nynas sida är väldigt god? Kan det bero på att gemene man 
inte är medveten om att informationen finns tillgänglig? Här finns det flera olika 
tillvägagångssätt att göra folk medvetna om de aktiviteter som pågår, bl.a. genom att 
dela ut informationsblad till hushållen, annonsera i lokala pressen, informera genom 
kampanjer ute på stadens gator och torg, mm.  
 
Arbetet med riskkommunikation till allmänheten är inte enkelt, vilket Nynas poängterar 
i intervjun. Riskanalyser kan bli tunga och tekniskt orienterade dokument som 
allmänheten kan ha svårt att förstå och ta till sig [24]. Detta medför att riskanalyser 
behöver förenklas innan resultatet presenteras och de största riskerna redovisas. 
Enkätundersökningen visar att de flesta svarande har en ganska tydlig åsikt vad gäller 
den största risken på ett raffinaderi, där majoriteten av de svarande tycker att brand och 
utsläpp av farliga ämnen är de största riskerna. En idé för Nynas skulle kunna vara att 
fokusera riskkommunikationen på de här upplevda riskerna hos de närboende och 
berätta hur det förebyggande arbetet med riskreducering ser ut och vilka 
säkerhetsåtgärder som är vidtagna. Detta skulle kunna medföra att bilden av Nynas 
riskkommunikation, men även den upplevda riskperceptionen, hos de närboende 
ändras till det bättre.  
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5.1.4 Fortsatt forskning 
 
Ett intressant uppslag till fortsatt forskning skulle vara att undersöka riskperceptionen 
och den upplevda riskkommunikationen bland närboende till Nynas efter vidtagande av 
korrigerande åtgärder för att förbättra kommunikationen (se vidare under 5.1.2.1). 
Skulle ett sådant förfarande bidra till att förbättra förtroendet hos närboende och hjälpa 
till att bygga upp trovärdigheten, eller behövs ytterligare åtgärder från Nynas sida? 
 
Då tillit och förtroende snabbt kan raseras och tar tid att bygga upp skulle det också vara 
av intresse att följa utvecklingen över tid. Detta är information som skulle kunna vara till 
praktisk nytta för andra företag som arbetar med återuppbyggande av förtroende. 
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6 Slutsatser 
 
Riskkommunikationen från Nynas upplevs på olika sätt mellan olika grupper hos de 
närboende till raffinaderiet. Män upplever i större utsträckning att 
riskkommunikationen är god jämfört med kvinnor. Detsamma gäller för personer som 
är 50 år eller äldre jämfört med personer som är yngre är 50 år. Här upplever personer 
som är 50 år eller äldre i större utsträckning att riskkommunikationen är god jämfört 
med personer som är yngre än 50 år. Vidare finns det signifikanta skillnader mellan de 
svar som inkom före den 1/3 och de svar som inkom efter den 1/3. De personer som 
skickade in sina svar före den 1/3 tycker i större utsträckning att riskkommunikationen 
från Nynas är god jämfört med de personer som skickade in sina svar efter den 1/3.  
 
Enligt Nynas finns det en rad olika aktiviteter för att sprida information till närboende 
och andra intressenter till företaget. På Folkets hus i Nynäshamn finns det en permanent 
utställning där allmänheten kan ta del av information om Nynas verksamhet. Även via 
Nynas hemsida finns det information att hämta för allmänheten, samt att planer finns på 
att anordna öppet hus där gemen man kan besöka Nynas och få inblick i verksamheten. 
 
De största upplevda riskerna för ett raffinaderi är utsläpp av farliga ämnen till luft, mark 
och vatten samt brand enligt undersökning som den här rapporten bygger på. 
 
Enligt enkätundersökningen finns det skillnader mellan män och kvinnors 
riskperception, där kvinnor tenderar att värdera risker högre än män. Detta kunde 
påvisas i frågor gällande personliga risker för personer som bor nära ett raffinaderi, 
risker för kommande generationer som bor nära ett raffinaderi samt risker gällande 
utsläpp av miljöfarliga ämnen med transporter som sker till och från Nynas.  
 
 
 
 



31  

7 Referenser 
 
[1] Lidskog, R. Nohrstedt, S A. Warg, L-E. (2000). Risker, kommunikation och medier. 
Lund: Författarna och Studentlitteratur. ISBN 91-44-01334-5, sid 32-36 
 
[2] Nynas hemsida. (2011). Hämtad den 11 oktober 2011 från 
http://www.nynas.com/default____3.aspx?epslanguage=SV  
 
[3] Lidström, S. (2009). Hämtad den 23 oktober 2011 från 
http://www.aga.se/international/web/lg/se/like35agase.nsf/docbyalias/cust_high_nyn
as  
 
[4] Asfaltskolans hemsida. (2011). Hämtad den 23 oktober 2011 från 
http://www.asfaltskolan.se/Allmantomasfalt.htm   
 
[5] SFS 1998:808. Miljöbalk. Stockholm: Miljödepartementet.   
 
[6] SFS 1998:899. Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
Stockholm: Miljödepartementet.  
 
[7] Miljöbalkskommittén. (2004). Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation: 
delbetänkande/av Miljöbalkskommittén. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 
ISBN 91-38-22118-7, sid 39  
 
[8] Mål nr M 2293-07. DELDOM 2009-12-18 meddelad i Nacka Strand. Stockholm: Nacka 
tingsrätt.  
 
[9] Avdelningen för miljö, Enheten för miljöskydd. (2009). Industri. Hämtad den 10 
september 2011 från 
http://projektwebbar.ab.lst.se/templates/InformationPage____2471.asp  
 
[10] Narges T. (2009). Seveso. Hämtad den 11 februari 2011 från 
http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Farlig-verksamhet/Seveso/  
 
[11] Almgren, R. Brorson, T. Enell, M. (2008). Miljöarbetet stärker affärerna. Uppsala: 
Författarna och Uppsala Publishing House. ISBN 978-91-7005-365-8  
 
[12] Axenborg, O. (2010). Nyhetsbrev från SIS, Swedish Standards Institute nr 4 2010. 
Hämtad den 28 november 2010 från http://e2.relationbrand.com/sis/_ledning-
Ledningssystem_september_2010/mail.asp?ckey=0&mkey=0&mail=@#a3  
 
[13] M-plus nr 1. (2011). Produceras av Miljöaktuellts redaktion. ISSN 1402-7577  
 
[14] SFS 1999:381. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. Stockholm: Försvarsdepartementet.  
 

http://www.nynas.com/default____3.aspx?epslanguage=SV�
http://www.aga.se/international/web/lg/se/like35agase.nsf/docbyalias/cust_high_nynas�
http://www.aga.se/international/web/lg/se/like35agase.nsf/docbyalias/cust_high_nynas�
http://www.asfaltskolan.se/Allmantomasfalt.htm�
http://projektwebbar.ab.lst.se/templates/InformationPage____2471.asp�
http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Farlig-verksamhet/Seveso/�
http://e2.relationbrand.com/sis/_ledning-Ledningssystem_september_2010/mail.asp?ckey=0&mkey=0&mail=@#a3�
http://e2.relationbrand.com/sis/_ledning-Ledningssystem_september_2010/mail.asp?ckey=0&mkey=0&mail=@#a3�


32  

[15] Nynas hemsida. (2010). Ledningssystem. Hämtad den 28 november 2010 från 
http://www.nynas.se/templates/Page____5098.aspx?epslanguage=SV  
 
[16] Nynas hemsida. (2010). Raffinaderiet i Nynäshamn. Hämtad den 12 februari 2011  
från http://www.nynas.com/templates/Page____10459.aspx?epslanguage=SV  
 
[17] Södertörns brandförsvarsförbund. (2007). Kommunal plan för räddningsinsats. 
Hämtad den 23 oktober 2011 från 
http://www.sbff.se/upload/Dokument/PM%20701%20kommunal%20plan%20för%2
0räddningsinsats.pdf  
 
[18] Sjöberg, L. (2006). Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle. 
Stockholm: Centrum för Riskforskning Handelshögskolan i Stockholm. ISSN 1402-3091  
 
[19] Lindén, A-L. (1994). Människa och miljö. Stockholm: Carlsson Bokförlag. ISBN 
91778-797-7. Sid 49-50  
 
[20] Enander, A. (2005). Människors förhållningssätt till risker, olyckor och kriser. 
Karlstad: Räddningsverket. ISBN 91-7253-278-5. Sid 15, 37-38  
 
[21] McCright, A M. (2010). The effects of gender on climate change knowledge and 
concern in the American public. Population and environment, 32(1), 66-87.  
  
[22] Hayes, B C. (2011). Gender, Scientific Knowledge, and Attitudes toward the 
Environment: A Cross-National Analysis. Political Research Quarterly, 54(3), 657-671.  
 
[23] Riskkollegiet. (1993). Upplevd risk – Information från Riskkollegiet.  
Stockholm: Riskkollegiets skriftserie. ISSN 1102-1772  
 
[24] Davidsson, G. Haeffler, L. Ljundman, B. Frantzich, H. (2003). Handbok för riskanalys. 
Karlstad: Räddningsverket. ISBN 91-7253-178-9, sid 22-23, 71 
 
[25] Hedquist, R. (2002). Trovärdighet – en förutsättning för förtroende.  
Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar. ISSN 1401-2383, sid 7.  
 
[26] Lidskog, R. Nohrstedt, S A. Warg, L-E. (2000). Risker, kommunikation och medier. 
Lund: Författarna och Studentlitteratur. ISBN 91-44-01334-5, sid 57-61 
 
[27] Hedman, L. (1999). Att kommunicera risker. Karlstad: Räddningsverket (Risk- och 
miljöavdelningen). ISBN 91-7253-021-9 
 
[28] Hitta.se hemsida. (2011). Hämtad den 31 augusti 2011 från www.hitta.se  
 
[29] Intervju med Nynas, Manufacturing, Refinery Nynashamn HSE Group. 
Mailkorrespondens den 16 februari 2011 kl 12:52  
 
[30] Paulsson, L. (2011). Nynas anmält för miljöbrott. Hämtad den 7 juli 2011 från 
http://di.se/Default.aspx?pid=228898__ArticlePageProvider&epslanguage=sv  
 

http://www.nynas.se/templates/Page____5098.aspx?epslanguage=SV�
http://www.nynas.com/templates/Page____10459.aspx?epslanguage=SV�
http://www.sbff.se/upload/Dokument/PM%20701%20kommunal%20plan%20för%20räddningsinsats.pdf�
http://www.sbff.se/upload/Dokument/PM%20701%20kommunal%20plan%20för%20räddningsinsats.pdf�
http://www.hitta.se/�
http://di.se/Default.aspx?pid=228898__ArticlePageProvider&epslanguage=sv�


33  

[31] Svensson, E. (2005). Val och konsekvens, datamaterialets egenskaper bestämmer 
den statistiska verktygslådan. Läkartidningen. 102 (17), 1331-1337.  
 
[32] Altman, D G. (1990). Practial Statistics for medical research. London: Chapman & 
Hall/CRC. ISBN 9780412276309  
 
[33] Herlitz, G. (2011). Nynas anmäls för miljöbrott. Hämtad den 9 augusti 2011 från 
http://www.dn.se/ekonomi/nynas-anmals-for-miljobrott  
 
[34] Samuelsson, L. (2011). Nynas anmäls för miljöbrott. Hämtad den 9 augusti 2011 
från http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nynas-anmals-for-miljobrott_5975783.svd  
 
[35] Klefbom, E. (2011). Oljebolag polisanmäls för miljöbrott. Hämtad den 9 augusti 2011 
från http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.371458/oljebolag-polisanmals-for-miljobrott  
 
[36] Svensson, L. (2008). LNG-terminal i Nynäshamn. Hämtad den 5 mars 2011 från 
http://www.industrinyheter.se/2008/11/lng-terminal-i-nynashamn  
 
[37] Slovic, P. (1999). Trust, Emotion, Sex, Politics, and Science: Surveying the Risk-
Assessment Battlefield. Risk analysis, 19(4), 689-701.  
 
[38] Steger, M.A.E., Witt, S.L. (1989). Gender Differences in Environmental Orientations: 
A Comparison of Publics and Activists in Canada and the U. S. The Western Political 
Quarterly, 42(4), 627-649.  
 
[39] Nicklasson, M. Sundqvist, G. Elam, M. (2008). ”En säker plats för kärnavfall”.  
Göteborg: Göteborgs universitet. ISBN 91-975442-4-8 
 

http://www.dn.se/ekonomi/nynas-anmals-for-miljobrott�
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nynas-anmals-for-miljobrott_5975783.svd�
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.371458/oljebolag-polisanmals-for-miljobrott�
http://www.industrinyheter.se/2008/11/lng-terminal-i-nynashamn�


34  

8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Brev till enkätundersökning  

 
Hej! 
 
Mitt namn är Fredrik Rosengren och jag läser magisterprogrammet ”Miljöriskanalys” på 
Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö. Min sista kurs på utbildningen är ett examensarbete där jag har valt att 
studera hur närboende till Nynas raffinaderi Nynäshamn upplever de risker som finns med raffinaderiet 
och dess verksamhet. Jag ska även studera den befintliga kommunikation gällande risker som finns mellan 
raffinaderiet och närboende. Jag har valt att skicka ut en enkät för att få in information till studien.  
 
Det är viktigt att du fyller i enkäten individuellt, då det är dina personliga åsikter som är av intresse. 
Enkätundersökningen är helt anonym, d.v.s. dina svar kommer inte att kunna spåras tillbaka till dig. 
 
Du anger dina svar som kryss (x) till höger om ett alternativ för varje fråga. Ett par frågor besvarar du 
med årtal eller en kort text.  Bifogat finns ett förbetalt svarskuvert så det är bara att lägga i din ifyllda 
enkät i kuvertet och lägga på posten utan att frankera. 
 
Det tar ca 5–10 minuter att svara på frågorna och dina svar har stor betydelse för mitt examensarbete.  
 
Jag uppskattar verkligen din hjälp! 
 
Tack! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Fredrik Rosengren 
 
 
 
 
Om du har frågor kan du maila mig på följande adress: fr22bc@student.lnu.se, eller telefon på 070-261 73 
06. 
 
Rapporten beräknas vara klar framåt hösten 2011. Självklart går det bra att mejla mig för att få en elektronisk 
kopia. 

  
 

 
 
 
 
 

 

Institutionen för naturvetenskap  
2011-01-17  

mailto:fr22bc@student.lnu.se�
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8.2 Bilaga 2 – Enkätundersökning  
 

Uppfattning om risker och riskkommunikation bland närboende till Nynas 
raffinaderi Nynäshamn 

Enkätundersökning  

 
Nummer Fråga Svar    
1. Jag är: Man:___________ 

Kvinna:________ 
 

2. Jag är född: År:______________  
3.  Min högsta avslutade utbildning: Grundskola/folkskola: _______ 

Yrkesskola/verkstadsskola:________ 
Gymnasium 2 år:_________ 
Gymnasium 3 år (ej tekniskt):______ 
Tekniskt gymnasium 3-4 år:________ 
Universitet eller högskola (3 år eller 
mindre):_____________ 
Universitet eller högskola (mer än 3 
år):________________ 

4. Hur många vuxna är ni i hushållet? 1 vuxen:___________ 
2 vuxna eller fler:____________ 

5. Hur många barn är ni i hushållet? 0 barn:___________ 
1 barn:___________ 
2 barn:___________ 
3 barn:___________ 
4 barn eller fler:___________ 

6.  Hur långt ifrån Nynas raffinaderi 
Nynäshamn bor du? 

0-1 km:____________ 
1-2 km:____________ 
2-5 km:____________ 
5-10 km:___________ 
10 km eller längre:_____________ 

7. Vilken relation har du till Nynas 
raffinaderi Nynäshamn? 

Ingen:___________ 
Bekanta är anställda där:__________ 
Familjemedlem/familjemedlemmar är 
anställda där:_______________ 
Jag är anställd på Nynäs. (entreprenörer 
och underentreprenörer räknas som 
anställda i den här enkäten):_________ 

8. Vilken risk uppfattar du vara den 
största på ett raffinaderi? 

Finns inga risker:_________ 
Explosion:_________ 
Brand:_________ 
Utsläpp av farliga ämnen till luft, mark och 
vatten:___________ 
Annan risk (ange 
vilken):_______________________________ 
________________________________________ 

9. Det finns personliga risker med att 
bo i närheten av ett raffinaderi. 

Instämmer inte alls:_______ 
Instämmer till viss del:_______ 
Instämmer till stor del:_______ 
Instämmer helt:_______ 
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10. Det finns risker för den 
närliggande miljön vid ett 
raffinaderi. 

Instämmer inte alls:_______ 
Instämmer till viss del:_______ 
Instämmer till stor del:_______ 
Instämmer helt:_______ 

11. Jag är orolig för kommande 
generationer som bor nära ett 
raffinaderi. 

Instämmer inte alls:_______ 
Instämmer till viss del:_______ 
Instämmer till stor del:_______ 
Instämmer helt:_______ 

12. Jag har god kännedom om 
verksamheten på Nynas raffinaderi 
Nynäshamn. 

Instämmer inte alls:_______ 
Instämmer till viss del:_______ 
Instämmer till stor del:_______ 
Instämmer helt:_______ 

13. Kommunikationen och 
informationen från Nynas 
raffinaderi Nynäshamn gällande 
deras verksamhet är god. 

Instämmer inte alls:_______ 
Instämmer till viss del:_______ 
Instämmer till stor del:_______ 
Instämmer helt:_______ 

14. Nynas raffinaderi Nynäshamn är 
ett aktivt företag gällande 
information till allmänheten om 
deras risker med verksamheten. 

Instämmer inte alls:_______ 
Instämmer till viss del:_______ 
Instämmer till stor del:_______ 
Instämmer helt:_______ 

15. Jag upplever att det finns risker 
gällande utsläpp av miljöfarliga 
ämnen med de transporter som 
sker till och från Nynas raffinaderi 
Nynäshamn. 

Instämmer inte alls:_______ 
Instämmer till viss del:_______ 
Instämmer till stor del:_______ 
Instämmer helt:_______ 

16. Nynas raffinaderi Nynäshamn bör 
informera allmänheten mer om de 
risker som finns med 
verksamheten. 

Instämmer inte alls:_______ 
Instämmer till viss del:_______ 
Instämmer till stor del:_______ 
Instämmer helt:_______ 

17.  Nyttan med Nynas raffinaderi 
Nynäshamn överväger riskerna 
som finns med verksamheten. 

Instämmer inte alls:_______ 
Instämmer till viss del:_______ 
Instämmer till stor del:_______ 
Instämmer helt:_______ 

18. Det finns möjlighet för mig att 
delta i diskussioner och påverka 
vilken information jag vill ha av 
Nynas raffinaderi Nynäshamn 
gällande risker med deras 
verksamhet. 

Instämmer inte alls:_______ 
Instämmer till viss del:_______ 
Instämmer till stor del:_______ 
Instämmer helt:_______ 

19. Min uppfattning om riskerna med 
verksamheten på Nynas raffinaderi 
Nynäshamn skulle påverkas om 
mer information fanns tillgänglig 
från deras sida. 

Instämmer inte alls:_______ 
Instämmer till viss del:_______ 
Instämmer till stor del:_______ 
Instämmer helt:_______ 

20. Min uppfattning om riskerna med 
verksamheten på Nynas raffinaderi 
Nynäshamn skulle påverkas om jag 
hade möjlighet att ställa frågor och 
föra en diskussion med personer 
som jobbar på Nynas raffinaderi 
Nynäshamn. 

Instämmer inte alls:_______ 
Instämmer till viss del:_______ 
Instämmer till stor del:_______ 
Instämmer helt:_______ 



  

Kalmar Växjö 
 
 
391 82 Kalmar 
Tel 0480-446200 
info.nv@lnu.se  
Lnu.se 
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