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Förord 

Vi vill framförallt tacka vår handledare Jörgen Sparf för den vägledning och de råd som gjort denna 

uppsats genomförbar. Vi vill även rikta ett stort tack till de intervjupersoner som valt att ställa upp. 

Utan era åsikter och synvinklar hade denna uppsats inte kunnat genomföras.    
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Abstrakt 

Syftet med studien har varit att studera hur ungdomar uppfattar risken med dammbrott i Östersunds 

kommun, samt att få en förståelse för vilka faktorer som påverkar deras riskförståelse, och vad 

ungdomarna har för tillit till myndigheter. Det insamlade empiriska materialet gjordes genom 

fokusgruppsintervjuer, där gymnasieelever i Östersund kommun diskuterade och interagerade med 

varandra i olika frågor kring riskförståelse och tillit. Resultatet visar att ungdomarna har förståelse för 

innebörden av de konsekvenser ett dammbrott kan medföra, men tror att risken för ett eventuellt 

dammbrott i kommunen är minimal. Det framgår även att ungdomarnas risktänk är kopplat till deras 

intressen. Vidare är deras tillit till myndigheter svag, vilket kan bero på deras egna erfarenheter.  
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1. Inledning 
Idag står dammkraftverken för ungefär hälften av den producerade elen runt om i Sverige, som 

förser våra hushåll med el (Svenskenergi, 2015). Dammkraftverk är konstruerade av experter inom 

området. Tillgången till el i sin bostad är en självklarhet för medborgare i Sverige. Men hur skulle 

medborgare i berörda områden reagera ifall elproduktionen från kraftverken upphörde, och vad 

skulle kunna vara en anledning till att ett eller flera kraftverk förlorar kapaciteten att producera el? 

 

Enligt Beck (2005) finns det många undangömda risker som människor i dagens samhälle inte tänker 

på eller klassar som en risk för dem själva. Vissa risker som finns i dagens samhälle kanske inte ens är 

ett hot för individer som lever där idag, men kan bli ett hot för kommande generationer. Riskerna 

som finns i dagens samhälle behöver inte heller vara risker som alla individer delar. Begreppet risk är 

en tolkningsfråga vilket innebär att något som klassas som en risk hos en människa behöver inte vara 

det för en annan, eftersom individer inte har samma värderingar (Beck, 2005:39,44). Beck (2005) 

pratar om ”bumerangeffekten” vilket innebär att det människor har skapat och drar nytta av kommer 

förr eller senare slå tillbaka på människorna. Detta för att individerna inte förhållit sig till 

konsekvenserna av det man skapat, vilket kan leda till risker för framtida generationer (Beck, 

2005:52).  

 

Därför finner vi det intressant att studera ungdomars riskuppfattning, då de är framtidens 

generation. Vi tror att dagens ungdomar växer upp i ett samhälle där risker som exempelvis 

terrorattentat och naturkatastrofer är omtalade och välkända. Vilket kan bidra till att andra risker 

som finns i ens närområde glöms bort. För att förstå hur människor uppfattar risk är det intressant 

att studera individens riskförståelse (Olofsson & Öhman, 2009:277). Genom att studera riskförståelse 

får man en insikt i hur olika befolkningsgrupper ser på risk, detta gör det möjligt att anpassa 

exempelvis riskkommunikationen till den berörande gruppen i samhället (Ibid, 2009:277). 

 

Dammarna runt om i världen är konstruerade för att tillgodose människor med energiförsörjning och 

vatten, därför finns det ett stort behov av dessa. Inträffar ett dammbrott kan det leda till omfattande 

konsekvenser för infrastrukturen, ekonomi och människor bosatta i närområdet. Dock kan det 

glömmas bort att dammar utgör en risk, då andra risker i världen är mer omtalade som 

terrorattentat och naturkatastrofer (Seker, Kabdasli & Rudvan, 2003:89). 

 

Det har inträffat två större dammbrott i Sverige de senaste 50 åren. Det första dammbrottet ägde 

rum i Sysslebäck i Värmland år 1973, då höga flöden gjorde så att dammen översvämmandes och 

orsakade ett dödsfall. Det andra dammbrottet inträffade i dammen vid Nippikoski mellan Dalarna 
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och Hälsingland 1985, då nederbörd orsakade så att en utskovslucka inte kunde öppnas på grund av 

höga vattenflöden. Vilket resulterade i att ena sidan på dammen brast och spolades bort. I enbart 

Jämtland, där den här studien är genomförd, finns det idag drygt 1000 dammar, där 226 används till 

kraftproduktion (Länsstyrelsen, 2015).  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur ungdomars riskförståelse för dammbrott ser ut, 

samt att få en uppfattning om ungdomars tillit. För att konkretisera syftet har vi följande 

frågeställningar: 

 

• Hur uppfattar ungdomar risken med dammbrott i sitt närområde? 

 

• Vilka faktorer påverkar deras riskförståelse? 

 

• Har ungdomar tillit till myndigheter? 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt tar vi upp varför vi valt att skriva om ungdomars riskförståelse kopplat till ett 

eventuellt dammbrott längs med Indalsälven.  Vi tar även upp att Länsstyrelsen har krav på att 

Jämtlands kommuner ska ta fram beredskapsplaner, som ska vara färdigställda 2015. Men i första 

hand presenteras ett kort stycke om vad dammbrott innebär och hur det kan komma att påverka 

infrastrukturen. 

 

2.1 Definition av dammbrott 

Dammbrott kan uppstå av en rad olika faktorer såsom höga vattenflöden, att dammen brustit och 

vatten forsar okontrollerat, terrorattentat och jordbävningar etc. Förutom att dammbrott orsakar 

översvämningar, så kan dessa ha stor negativ påverkan på samhällsviktiga funktioner, skador på 

miljö, djurliv och människor kan gå förlorade (Länsstyrelsen, 2015). 

 

2.2 Östersunds kommun: Beredskapsplan för dammbrott i Indalsälven 

Kommunerna i Jämtland har fått i uppdrag av Länsstyrelsen att ta fram beredskapsplaner för hur man 

ska evakuera vid ett dammbrott längs med Indalsälven. Sannolikheten att ett dammbrott skulle 

inträffa i Indalsälven är extremt liten men det går inte att utesluta, därmed måste kommunerna ha 

en beredskapsplan ifall de skulle inträffa. Beredskapsplanerna ska vara färdigställda i juni 2015, och 

under hösten 2015 kommer Länsstyrelsen under fyra veckor genomföra övningar med olika teman 

relaterat till dammbrott, där aktörer som bland annat kommunerna i Jämtland, Polisen, 

Räddningstjänsten och SOS med flera kommer att delta. Fokus är att öva dammbrott i 

inledningsfasen för att sedan 2017 öva dammbrott vid skarpt läge. I samband med uppdraget från 

länsstyrelsen projektanställdes Martina Larsson (en av uppsatsskrivarna), för att arbeta med att ta 

fram Östersunds kommuns beredskapsplan för dammbrott i Indalsälven. I det pågående arbetet med 

beredskapsplanen så tar Martina Larsson del av väsentlig och relevant information via Ragunda 

kommuns beredskapsplan för dammbrott, och via datorprogrammet geografiskt informationssystem 

(GIS), för att kunna genomföra beredskapsplan för Östersunds kommun. Samtidigt som 

projektanställningen startade så började även tankarna kring uppsatsen ta form, och kommunen 

tipsade då oss att skriva uppsatsen mot dem. I samråd med säkerhetschefen och 

säkerhetshandläggaren på Östersunds kommun kom vi fram till att vi skulle studera människors 

riskförståelse relaterat till dammbrott. Att studera människors riskförståelse skulle ge kommunen 

värdefull information i det fortsatta arbetet som bland annat består i att informera boende i 

riskområdet.  
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3. Tidigare forskning  
I en studie som gjordes i Kina har man analyserat dammbrottshändelser mellan 1954-2003 som visar 

tydliga tecken att mänskliga och klimatfaktorer påverkar och kan orsaka dammbrott med katastrofala 

konsekvenser som följd. För att kunna genomföra mätningarna och analysera materialet så använder 

man sig av klimatdiagram. Men hjälp av klimatdiagram kan man analysera den geografiska 

fördelningen av dammbrotts incidenter i Kina (He, Wang & Huang, 2008:398). 

 

Dammarna utgör bland annat en viktig roll i den ekonomiska utvecklingen. Vid ett dammbrott så kan 

stora ekonomiska förluster vara ett faktum, men även förlust av hus, jordbruksmark och människoliv. 

Under 1960-talet så inträffade många dammbrott i ett antal länder, som skördade tusentals 

människoliv och ledde till stora ekonomiska förluster. En av faktorerna till att de skedde många 

dammbrott under 1960-talet var för att dammarna var dåligt konstruerade och hade en låg standard. 

En stor satsning för att förebygga dammbrott har gjorts av den kinesiska regeringen för att förbättra 

dammsäkerheten, vilket resulterat i att antalet dammbrott avsevärt minskat (He et al, 2008:398). 

    

 Ett innovativt system som heter geografiskt informationssystem (GIS), är ett system som används för 

att kunna planera och kontrollera inför eventuella dammbrott. Systemet gör det möjligt att kartlägga 

området runt dammen, och viktig information kan avläsas som exempelvis markens lutning runt 

dammen och vilka bostäder som är belägna inom riskområdet. Riskområdet avser det området som 

kommer att påverkas av dammbrottet. GIS systemet gör de också möjligt att kunna avläsa vilka vägar 

som är farbara, och utifrån den informationen kan planering för evakuering göras för de människor 

som är bosatta i det drabbade området (Seker, Kabdasli & Rudvan, 2003:92). 

 

Tidigare forskning menar på att det är viktigt att kunna förebygga och skapa sig en bättre lägesbild av 

vilka områden som ligger i riskzonen för dammbrott. Genom kartsystemet GIS som är ett avancerat 

teknologisk system ges denna möjlighet. Då dammbrottets effekter kan visualiseras och en lägesbild 

av regioner som kan komma att drabbas identifieras, i och med att effekterna av ett dammbrott kan 

bidra med skador på infrastruktur, ekonomi och människoliv. Med det menar författarna att GIS 

systemet blivit ett oundvikligt verktyg vid beslutande processer (Seker et al, 2003:89).  

 

Att utveckla innovativa system är oerhört viktigt för det förebyggande arbete, för att kunna minimera 

dammbrottets konsekvenser. Men det är också relevant att ta reda på hur människor som drabbats 

av dammbrott eller som bor i närområdet, har för uppfattning och tankar kopplat till händelsen. I 

Polen har det gjorts en studie (2014) om hur människor uppfattade dammbrottet som skedde 2010 i 

dammen Klimkówka. Studien visar på att individer bosatta i området har delade uppfattningar om 
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den inträffade händelsen. En del individer ansåg att det var dammen som var orsaken till att floden 

blev översvämmad, medan andra påstod/påstår att det var dammen i sig som räddade dem, och 

gjorde att förödelsen minimerades (Wiejaczka, Piróg, Soja & Serwa, 2014:654). 

 

Majoriteten av de individer som deltagit i studien har trots det inträffade dammbrottet fortfarande 

förtroende för dess existens. Detta har sin grund i att människorna bosatta i området inte tappat sin 

tillit till arbetarna, de som byggt dammen samt dammens konstruktion (Wiejaczka et al, 2014:653). 

I samma studie av Wiejaczka et al (2014) visar det sig att individer bosatta utanför dammens riskzon, 

ansåg att risken med ett dammbrott var väldigt hög. Detta skilde sig från personer bosatta inom 

riskzonen, de ansåg att risken med ett dammbrott var låg. Undersökningen påvisade även att ålder, 

kön samt utbildning hade en inverkan på hur individer klassade risken med dammbrott. Männen 

klassade risken som lägre än vad kvinnorna i undersökningen gjorde. Undersökningen visade även att 

äldre personer hade mer tillit till dammens hållbarhet än vad yngre personer påvisade. Detta för att 

de äldre personerna hade bott i området under en längre tid, hade bekanta som varit med under 

byggnationen av dammen, eller att de själva hade hjälpt till under byggandet. Även individer med 

högre utbildning var mer riskmedvetna om dammens existens. Undersökningen visade att individer 

med högre utbildning var mer övertygad om att dammen behövdes och hade mer tillit till att 

dammen hade en säker konstruktion (Wiejaczka et al, 2014:658). 

 

Forskning som gjorts inom riskperception och riskförståelse visar på hur olika människor uppfattar 

och förhåller sig till risk. Undersökningar har visat att den nuvarande kunskapen om riskperception 

kommer från flera olika vetenskapliga instanser. Den geografiska forskningen fokuserar på att förstå 

mänskliga beteenden i händelser som naturkatastrofer och teknologiska risker. Sociologiska och 

antropologiska studier visar på att riskperceptionen har sina rötter i sociala och kulturella faktorer. 

Sociologin hävdar även att individens riskperception kan påverkas av personer i ens närhet men även 

av respekterade offentliga tjänstemän, men riskperceptionen kan även ändras utefter individers 

beteenden (Slovic, 1987:281). 

 

I artikeln ”Young people making sense of risk” av Wall & Olofsson (2008), så använder sig författarna 

av begreppet sensemaking of risk, som kan översättas till riskförståelse. Studien syftar till att 

undersöka hur ungdomar skapar mening kring risk, och de genomförde fokusgruppsintervjuer med 

ungdomar som var bosatta i Stockholm och Jämtland. Det genomfördes även intervjuer med vuxna 

parallellt som ett komplement till fokusgruppsintervjuerna. Syftet med studien var att på en djupare 

nivå förstå unga människors riskförståelse genom att inkludera sammanhang och platsen där de bor 

(Wall & Olofsson, 2008:432).  
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Författarna vill med studien tillämpa ett sociologiskt perspektiv på synen av risk, då många 

riskuppfattningsstudier som gjorts har en psykologisk utgångspunkt, där fokus är att studera 

individens kognitiva processer, för att förklara individens förhållningssätt till risk (Wall & Olofsson, 

2008:432). Det lyfts i artikeln att det sociala sammanhanget i det vardagliga livet påverkar hur 

människor i fråga ser på risk.  Det är i interaktionen med andra människor som inställningen till bland 

annat risk skapas och som därefter knyts till personens egen omvärld. Även global påverkan som 

personerna utsätts för genom resor gör att utsattheten för risk kan drabba många flera än tidigare då 

allting hände ”långt bort” (Wall & Olofsson, 2008:433).  

 

Det är även intressant att lyfta att den parallella studien som gjordes med vuxna, där underlaget som 

användes var identiskt med det underlag som användes på ungdomarna, visade att samma mönster 

uppstod mellan de två målgrupperna. Storstad jämfört med mindre ort verkar vara det som påverkar 

individens riskförståelse i störst utsträckning och inte åldern i sig (Wall & Olofsson, 2008:431). 

 

Resultaten från intervjuerna antyder att meningsskapande av risk är ett givande sätt att fånga den 

dolda heterogeniteten om hur unga människor med liknande riskuppfattningar ger risk mening. 

Baserat på det empiriska materialet så uppfattar ungdomarna risk olika beroende på var de bor (Wall 

& Olofsson, 2008:432). 

 

Det framkommer att beroende på var ungdomarna var bosatta så pratade de om risker i två olika 

termer. Ungdomarna som var bosatta i Jämtland pratade om risker utifrån ett vi-perspektiv, där 

riskerna var knutna till det lokala området och kollektivet. I Stockholm så förhöll man sig till risk 

utifrån ett jag-perspektiv, där man pratade om hur man själv kunde påverkas av en risk där man 

befann sig, ett globaliserat tänk. Ett individualistiskt perspektiv identifierades hos ungdomarna 

bosatta i Stockholm (Wall & Olofsson, 2008: 437-439). Det fanns dock en del likheter mellan 

grupperna när diskussionen handlade om olika sorters risker. Här kom det bland annat fram att 

grupperna såg liknande risker gällande terrorism och risker för barn som växer upp utan sociala 

ramar och nätverk (Wall & Olofsson, 2008:438). 

 

Vidare så har forskning visat att skillnaden mellan experter och allmänhet är att de ser risker olika. 

Experter ser på risker som objektiva och analyserar dessa utifrån vad de anser är de verkliga riskerna. 

Allmänheten å andra sidan har en subjektiv syn på risker, där de förlitar sig på deras uppfattning om 

den specifika risken. Detta gör att det ofta blir känslomässigt laddat vilket leder till att de påstådda 

riskerna är hypotetiska och orimliga (Slovic, 1999:689-690). 
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Det visar sig även inom forskningen att lekmän har en bred uppfattning om vad en risk är, vilket gör 

att den innehar överväganden som osäkerhet, fruktan och en risk för framtida generationer. Medan 

experter inom området inte tar hänsyn till sådana överväganden, utan ser på riskbedömningar 

utifrån farlighet, där sannolikheten finns att det är en förväntad skada eller dödlighet (Slovic, 

1999:691).  

 

Ett skäl till att allmänheten avvisar experters bedömningar om risker är att de inte har förtroende för 

dem. Detta har att göra med att allmänheten och experter inte uppfattar världen likadant, då de inte 

delar samma upplevelser eller innehar samma sociala status (Slovic, 1999:697-698). Faktorer som 

kön, ras och uppväxt påverkar också individens förtroende för experter. Förtroendet är väldigt skört 

när det kommer till risker. Det tar en lång tid att bygga upp det, men det räcker med ett litet misstag 

så är hela det uppbyggda förtroendet raserat. Slovic nämner att kommunikation är en väldigt viktig 

del i skapandet av förtroendet och att det är ett enkelt sätt att få förtroende från allmänheten. Men 

menar att där kommunikationen inte existerar, finns heller inget förtroende (Ibid, 1999:697-698).  

 

Även Sjöberg (1999) anser att kommunikationen kan vara en anledning till att experter och lekmän 

har svårt att komma överens i frågor om vad som är en risk. I vissa fall så ser experter lekmännen 

som outbildade och dåligt informerade och tvärt om. Att lekmännen ser experter som att de säger 

att de vet mer än vad de gör, och att experterna är korrupta av den institution de jobbar för (Sjöberg, 

1999:5-6). Men det finns även andra anledningar till varför inte lekmän har tillit till experter. En 

anledning till detta är att individer i dagens samhälle har mer kunskap om risker än förut, och att 

risker idag har en tendens till att aldrig ta slut, eftersom nya risker hela tiden påträffas. En annan 

anledning är att under de senare åren funnits en trend av ökad misstro till experterna. Detta kan 

enligt Sjöberg (1999) blivit till ett fenomen vilket orsakat en större barriär mellan lekmän och 

experter (Ibid, 1999:5-6). 

 

Vidare så belyser Slovic (1999) att den utvecklade tekniken som samhället har bidragit till har förstört 

förtroendet hos allmänheten till experter. I och med att utvecklingen har gått framåt har nyheter om 

olika händelser fått mer uppmärksamhet på sociala medier och andra nyhetskanaler. Vidare har 

människor fått en större världsbild och kan enbart med ett par knapptryckningar ta del av händelser 

runt om i världen. Detta påverkar experterna negativt eftersom media har en tendens till att enbart 

förmedla ”dåliga” nyheter. Men det är inte enbart medias fel utan individer lägger större intresse till 

de negativa händelser som sker runt om i världen (Slovic, 1999:698). 
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Slovic menar på att risker tenderar att tolkas olika beroende på vad individer har för känslor till 

dessa. Ordet risk kan både ha positiva effekter på människor likadant som de även kan ha negativa 

effekter. Beroende på vad individer själva anser som risker har att göra med vad de själva har för 

ställningstagande till dessa. För det risker som ger en fördel i samhället har en tendens att ses som 

positivt av människan och vise versa. Till exempel kan kärnkraft ses som en sådan risk i och med att 

den upplevs som nödvändigt i världen för att den genererar elektricitet till människorna och på så 

sätt upplevs den som en lägre risk. Till skillnad från annat som individer inte anses vara till någon 

nytta, vilket gör dessa ting till högre risker (Slovic, 1999:694).  

 

Eftersom det finns ett stort antal dammar längs Indalsälven skulle det bli ett problem ifall det 

inträffar ett dammbrott. Kommunen i Östersund jobbar med att ta fram en beredskapsplan för 

händelse av ett dammbrott, vilket lyfte vårt intresse för denna undersökning. Eftersom det inte finns 

någon tidigare undersökningar inom detta område, fanns det därför ett behov av att ta reda på hur 

individer uppfattar risken med dammbrott. Idag finns de begränsad forskning gällande 

riskuppfattning (Sparf, 2014:17), därför är de ur den aspekt också intressant att gör en studie där 

ungdomars risk uppfattning gällande dammbrott genomförs. 
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4. Teoretisk referensram 
Denna studie syftar till att undersöka ungdomars riskförståelse kopplat till dammbrott. För att kunna 

genomföra en analys av resultatet har vi valt relevanta teorier som riskförståelse och tillits teori för 

att kunna förklara ungdomarnas uppfattningar kring det valda studie området.  

 

4.1 Riskförståelse 

Inom forskningens har det bildats två inriktningar som förklarar människors riskuppfattning. Den 

första är den psykologisk-psykometriska inriktningen, som handlar om individens riskperception. Där 

har det forskats på vilka psykologiska och mentala mekanismer som påverkar hur individen uppfattar 

risk. Den andra inriktningen visar hur individens riskuppfattning påverkas av sociala och kulturella 

aspekter, exempelvis påverkas riskuppfattning av begränsningar i individens sociala roller och av 

solidaritet gentemot grupptillhörighet (Sparf, 2014:16). 

 

För att förstå betydelsen av begreppet riskförståelse så behöver begreppet riskperception 

förtydligas. Riskperceptionsbegreppet är individorienterat och syftar till individens mentala hantering 

av risken, där man utgår från individuella förklaringar till individens riskuppfattning (Olofsson & 

Öhman, 2009:275). Däremot så påverkas individens riskförståelse av sociala och kulturella 

sammanhang, där omgivningen och samspelet med andra människor påverkar individens syn och 

hantering av risker (Ibid, 2009:275, 277). För att ytterligare förtydliga skillnaden mellan begreppen så 

exemplifierar Olofsson & Öhman (2009). 

 

”En individ kan uppge att risken med rökning är stor (riskperception), men att hon 

ändå tycker att risken är acceptabel eftersom det är många i hennes omgivning och 

bland hennes vänner som röker” (Olofsson & Öhman, 2009:276). 

 

Varje individ har därmed både en riskperception och en riskförståelse. Tidigare forskning har visat att 

individens riskperception ter sig relativt lika över större geografiska områden medan riskförståelsen 

däremot skiljer sig åt. Vilket tros bero på att individers riskperception påverkas av medias 

rapporteringar om diverse risker, medan riskförståelsen påverkas av fysiska och sociala sammanhang 

(Olofsson & Öhman, 2009:276). 

 

Det har diskuterats av forskare huruvida individens riskförståelse påverkas av ålder, och det råder 

delade meningar i frågan. Viss forskning menar att ålder inte påverkar, medan annan forskning visar 

på att ålder påverkar individens riskuppfattning (Wall, 2009:201). Dock så uppfattar ungdomar de 
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flesta risker som mindre allvarliga än vad vuxna gör, men när de gäller miljörelaterade risker så har 

forskning visat att ungdomar uppfattar riskerna allvarligare. (Ibid, 2009:201). 

 

Riskförståelse öppnar upp för ett bredare perspektiv där man ges möjligheten att studera gruppers 

riskförståelse och hur normer och värderingar som existerar i en grupp påverkar individens 

riskförståelse (Olofsson & Öhman, 2009:277). Även den geografiska platsen påverkar individens 

riskförståelse, en plats kan få individen att uppleva fler risker och vise versa. Var man är bosatt 

påverkar ens syn på hur man förstår risker, riskförståelsen skiljer sig exempelvis åt om man bor i 

storstad, på landet eller i en förort och om man bor i Sverige eller ett annat land (Ibid, 2009:275). Att 

studera riskförståelse möjliggör även till att förstå olika befolkningsgruppers syn på risker (Ibid, 

2009:277). 

 

4.2 Tillitsteori 

Giddens (1996) belyser tillit till abstrakta system och tillit till experterna i sin bok modernitetens 

följder. Gällande tilliten till abstrakta system så lyfter Giddens innebörden och vikten av trovärdighet 

beträffande expertsystem och symboliska medel. Giddens talar om två typer av trovärdighet, 

trovärdighet som skapas mellan individer som känt varandra en längre tid och där man ser den andra 

som pålitlig. Det andra är trovärdighet till olika system i samhället som på något sätt har ansvar för 

andra individer inom det. Dessa system har inte lekmän någon kontakt med överhuvudtaget, men är 

ändå tvungna att tillförse deras tillit till eftersom systemen på något sätt har ansvar för människorna i 

samhället (Giddens, 1996:84). 

 

Giddens (1996) hävdar att vi idag inte kan bortse från experternas kunskap. Det är som en följd av 

den moderna världen, till skillnad från förr i tiden, då individer var oberoende av varandra och på ett 

eller annat sätt klarade sig själva. I den moderna världen är vi en del av de abstrakta systemen vare 

sig vi vill eller inte. Där individer är utsatta för risker som kärnvapenkrig och ekologiska katastrofer 

som vi människor skapat själva (Giddens, 1996:85). Detta har medfört att kontakter med experter 

eller deras företrädare i de moderna samhällena är viktiga. Kontakten mellan lekmän och experter är 

viktigt ur den aspekt att kontinuerlig kontakt kan skapa liknande karaktär av trovärdighet mellan 

parterna som de gör mellan vänner. I möten mellan lekmän och experter som sker mer sällan ställs 

det högre krav på trovärdighet (Ibid, 1996:85).  

 

Lekmän har en tveksam inställning till vetenskap och tekniskt kunnande. Detta har att göra med att 

det finns okunskap hos lekmännen inom detta område, vilket leder till att lekmännen inte delar 
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experters åsikter. För okunskapen om viss teknisk vetenskap ersätts av att individer blir mer 

försiktiga och börjar visa sig skeptiska. Vilket leder till att individer skapar sig en attityd till 

experterna, av att de blir mer fientliga för att okunskapen skapar en rädsla hos lekmännen (Giddens, 

1996:89). 

 

Även Zinn påstår att forskare hävdar att även människors känslor ligger till grund för hur individer ger 

sin tillit eller inte. Individens erfarenhetsbaserade kunskap och vilka känslor individen har till ett visst 

område, har en betydelse för deras bedömningar om tilliten ska ges till experter (Zinn, 2008:443). 

Eftersom lekmännen inte har tillgång till viss information och kunskap om vissa områden som 

experter innehar, måste lekmännen se till sina egna erfarenheter och känslor ifall de kan lita på olika 

beslutsfattare (Ibid, 2008:443). 

 

Det moderna samhället som individer lever i idag, gör att människor inte kan fly undan de moderna 

institutionerna. Detta har lett till att individer är tvungna att välja vilka de ska ge sin tillit till eller inte 

(Giddens, 1996:89-90). Denna valmöjlighet ligger till grund för individers erfarenheter, ifall de känner 

sig bekväma eller visar rädsla. Erfarenheterna som individer har med sig är starkt påverkade av vad 

det finns för tillit till experter och de abstrakta systemen. Men även den nya kunskapen som individer 

får av andra källor i samhället, t.ex. massmedia, påverkar hur tilliten skall fördelas (Ibid, 1996:89-90). 

 

Utifrån det perspektivet kan man dra den slutsatsen att tillit och sårbarhet skapar en logisk relation 

till ordet risk. För att om en individ skall kunna känna tillit till någonting i en sårbar situation måste 

det logiskt sätt finnas en risk där sårbarheten har sin källa (Misztal, 2011:363). Tillit i sig kan vara en 

säker känsla i vissa sammanhang där individer känner sig osäkra, men det har även sin baksida där 

tilliten kan göra individer mer sårbara. För med tillit förlitar individer sig och ger över ansvaret till 

någon annan, vilket leder till både en framsida samt en baksida. Antingen att en lösning på 

sårbarheten utfärdas eller att fler risker uppstår så att individen blir ännu mer sårbar (Ibid, 

2011:363). 
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5. Metod 

5.1 Insamling av empiri – intervjuer 

Fokusgruppmetoden har visat sig vara väldigt användningsbar då metoden kartlägger vad människor 

tycker och tänker om ett specifikt ämne. Valet av fokusgruppsintervjuer var för att uppsatsskrivarna 

ville få en bredare förståelse i varför ungdomarna har den uppfattningen de har angående de ställda 

frågorna. Samt att med denna metod synliggöra flera perspektiv på de ämnena som diskuteras, och 

att samspelet mellan deltagarna bidrar till att ny kunskap utvecklas. Personerna som deltog i 

fokusgruppsdiskussionerna var inte specifikt utvalda av uppsatsskrivarna. Dock så var åldersgruppen 

ungdomar utvalda eftersom intresset var att få en insyn i vad målgruppen hade för tankar och 

kunskap kring det ämne som skulle undersökas.  (Dahlin-Ivanoff, 2011:71-72). 

 

5.1.1 Urval 

När man gör urval vid kvalitativa undersökningar så finns det inga specifika regler på hur urvalet ska 

gå tillväga som det gör vid kvantitativa undersökningar. Dock så är forskningsfrågan avgörande för 

vilken grupp eller grupper människor forskaren vill intervjua (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:42).  

 

Vi har riktat in oss på målgruppen ungdomar i åldersgruppen 17-20 i Östersunds kommun, där två 

typer av urval gjordes. Delvis använde vi oss av ett målstyrt urval (Bryman, 2011:350), där vi 

bestämde vilka organisationer vi ville studera. Genom att vi tog kontakt med rektorer på Jämtlands 

gymnasium och fritidsledare på fritidsgården i Lit så gjordes ett aktivt val vilka organisationer som 

skulle intervjuas. Men då vi själva inte valde eller kunde påverka vilka intervjupersonerna var, så 

användes inte ett målstyrt urval till viss del (Ibid, 2011:350). Andra urvalstypen som gjordes var 

självselektion, då ungdomarna själva fick välja om de ville delta i fokusgruppsintervjuerna eller inte 

(Halvorsen, 1992:100).   

 

När det görs en kvalitativ undersökning så diskuteras det hur många grupper som ska undersökas 

innan empirisk mättnad uppnås. Faktorer som resurser och tid påverkar hur många gruppintervjuer 

man väljer att genomföra, alldeles för många intervjuer/grupper innebär slöseri med tid. Vi valde att 

undersöka tre grupper med 7-8 deltagare i varje, och ansåg därefter att vi fått in de svar vi behövde 

för studiens relevans. Att genomföra flera fokusgruppsintervjuer hade inte gett oss mer användbar 

information. Vi ansåg därmed att vi uppnåt empirisk mättnad (Bryman, 2011:450-451). 
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Vid val av intervjupersoner och gruppsammansättning är det viktigt och nödvändigt att studera 

heterogenitet och homogenitet inom gruppen, Gällande homogenitet så måste gruppdeltagarna ha 

någonting gemensamt, ålder, kön och socioekonomiska faktorer rekommenderas av forskaren. Som 

även nämnts i förgående stycke. Homogeniteten i två av grupperna var att de studerar tillsammans 

och är i samma åldersgrupp. Homogeniteten i den sista gruppen var att det brukar tillbringa tid på 

fritidsgården i Lit tillsammans (Dahlin-Ivanoff, 2011:76). Beträffande heterogenitet så belyser de 

mångfalden inom gruppen, vilket är viktig att betrakta då skillnader inom den utvalda målgruppen 

också är relevant för studien. De sammansatta grupperna hade en väldigt liten heterogenitet. Detta 

för att ungdomarna i de olika grupperna tycktes ha samma intressen, liknande uppväxt samt att de 

överlag delade samma åsikter (Ibid, 2011:76). 

 

När fokusgruppsintervjuer ska genomföras diskuteras det ifall gruppmedlemmarna bör känna 

varandra eller om de är en fördel att dem inte känner varandra. Faktum är att det finns blandade 

känslor om denna fråga bland forskare. Vissa forskare anser att det finns fördelar då människor 

känner varandra, genom det kan de relatera till deras gemensamma liv och öppet diskutera sina 

åsikter, vilket skapar en trygg miljö. Medan andra forskare anser att det påverkar gruppklimatet 

negativt då några känner varandra sedan tidigare. Det kan hindra deltagarna till att tala fritt och 

hämma interaktionen mellan samtliga deltagare, och de finns risk för att gruppmedlemmar utesluts 

från diskussionen om några deltagare känner varandra sedan innan. Det lyfts även att om deltagarna 

inte känner varandra kan de dela med sig av sina upplevelser mer fritt och öppet (Dahlin-Ivanoff, 

2011:77). Anmärkningsvärt för fokusgruppsintervjuerna som gjordes, var att det fanns en lättnad hos 

deltagarna att det redan kände varandra. Då de redan var bekväma i varandras sällskap, och 

eftersom det var vana att tillbringa tid i samma rum så skapades snabbt en trygg miljö hos deltagarna 

(Ibid, 2011:77). 

 

5.1.2 Empiriskt urval 

När vi skulle göra vår avgränsning möttes vi av ett hinder. Vår första grundtanke var att avgränsa oss 

till området Lit som ligger i Östersund kommun, då vi var intresserade av att studera människors 

riskförståelse bosatta i Lit. Anledningen till det valda området är att Lit är ett område som kommer 

att drabbas av höga vattenflöden vid ett eventuellt dammbrott. Då vi inte hittade de målgrupper vi 

ville studera i Lit, så fick vi tänka om. Vår nya tanke kring avgränsningen blev att istället avgränsa oss 

till målgruppen ungdomar i åldersgruppen 17-20 i Östersunds kommun. 

 

Studien berör riskförståelse hos ungdomar i Östersund kommun, som studerar eller har studerat vid 

 18 



 
 
Jämtlands gymnasium, med inriktningarna lantbruk, natur, fordon, bygg eller mekaniker. Vi har 

avgränsat oss till Jämtlands gymnasium med inriktning på fordonslinjen och till en fritidsgård belägen 

i Lit. Värt att lyfta fram är att ungdomarna på fritidsgården i Lit studerar på Jämtlands gymnasium 

eller har gjort det. Att avgränsningen blev fordonslinjen är av en ren slump, då vi som författare tagit 

kontakt med samtliga rektorer på Jämtlands gymnasium som i sin tur vidarebefordrat informationen 

om studien till lärare på de olika programmen. Därefter visade en lärare intresse för studien och 

bidrog med elever som visade intresse av att delta. Att vi valde fritidsgården i Lit var ingen slump, 

utan ett aktivt val av oss då vi intresserade oss för hur unga vuxna som tillbringar tid i Lit har för 

förståelse kring dammbrott, då Lit skulle bli ett utsatt område vid ett eventuellt dammbrott. 

 

5.2 Etiska förhållningssätt  

Vid genomförandet av den kvalitativa intervjuundersökningen tänkte vi igenom de etiska frågorna 

som bör övervägas. Efter överväganden bestämdes att enbart två av de etiska förhållningsätten 

skulle uppfyllas fullt ut, medans de andra två enbart skulle vara i åtanke vid genomförandet av 

studien (Kvale & Brinkmann, 2014:105). 

Utifrån dessa fyra områden har vi valt att fokusera på informerat samtycke och konfidentialitet i vår 

uppsats. Orsaken till att inte konsekvenser eller forskarens roll användes var för att konsekvenser 

inte ansågs som relevant. Detta för att studiens ämne inte har en personlig skada på 

gruppdeltagarna. Inte heller ställdes det personliga frågor eller påfrestande frågor vilka kunde ha lett 

till att intervjupersonerna påfrestas psykiskt av dem (Kvale & Brinkmann, 2014:110). Forskarens roll 

ansågs inte heller relevant för studien. Detta för att ena uppsatsskrivaren är projektanställd på 

Östersunds kommun vilka uppsatsen skrivs emot, vilket kan leda till att vi förlorar oberoendet och 

blir färgade av instanser utifrån. Dock så anser vi att detta inte varit något problem, eftersom allt 

material enbart cirkulerat mellan oss själva (Kvale & Brinkmann, 2014:111-112). 

Eftersom vi valde att använda oss av fokusgruppsintervjuer, med urvalsgruppen ungdomar tog vi 

kontakt med samtliga rektorer på gymnasieskolor i Östersund samt en fritidsgård i Lit. Via mail 

presenterade vi vilka vi var, vad studien handlar om samt hur vårt tillvägagångsätt såg ut. Vi fick svar 

från en lärare att hen hade 15 stycken ungdomar som var intresserade av att delta. Det bestämdes 

även en intervju med 7 stycken ungdomar på fritidsgården i Lit, där en fritidsledare hade frågat runt 

ifall det fanns ett intresse hos ungdomarna att delta. Innan intervjun startades talade vi än en gång 

om syftet med studien och upplägget med intervjun, det gjordes även klart för deltagarna att 

gruppintervjun var frivillig och att dem hade rätten att lämna rummet under pågående intervju utan 

att förklara dess anledning (Kvale & Brinkmann, 2014:107). 
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När det kommer till konfidentialiteten i gruppintervjuerna talade vi om för deltagare att alla personer 

i de olika grupperna kommer att vara anonyma. Uppsatsskrivarna berättade även om hur det 

insamlade materialet och hur empirin skulle användas. En överenskommelse med intervjudeltagarna 

gjordes om godkännande att uttalanden i form av citat får användas i publikationen. Nackdelen med 

anonymiteten är att personerna som deltar i fokusgrupperna är anonyma för personer utifrån men 

dock inte anonyma för varandra i gruppen. Men detta ansågs inte vara något problem utifrån 

intervjudeltagarnas synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2014:109). 

 

5.3 Transkribering 

Vi genomförde tre stycken fokusgruppsintervjuer med 7-8 deltagare i vardera grupp, och det tog 

mellan 45- 60 minuter. Den första fokusgruppintervjun transkriberades direkt efter genomförandet, 

medan dem två intervjuerna som genomfördes samma dag, transkriberades dagarna efter. Vi valde 

att transkribera alla intervjuer tillsammans. Vid transiteringen valde vi att transkribera ordagrant, vi 

skrev exempelvis ut slang. Vårt val att transkribera fokusgruppsintervjuerna så fort som möjligt 

berodde på att vi ansåg de enklare att göra det omgående då det var färskt i minnet (Öberg, 

2011:66). (Kvale & Brinkmann, 2009:193-194). 

 

5.4 Analysmetod fokusgruppsintervjuer 

 Vi valde att analysera det insamlade materialet utifrån meningskoncentrering. Valet av metod 

grundar sig i att vi ansåg det relevant för studiens syfte att bryta ner det som sagts, för att finna olika 

teman som är relevanta för studien. Uppsatsskrivarna läste igenom det insamlade materialet för att 

skapa sig en helhetsbild av vad som sagts under fokusgruppsintervjuerna. För att sedan sammanfatta 

det relevanta materialet till kortare meningar. Genomförandet av meningskoncentrering utformades 

av de fem olika stegen, detta gick till så att varje intervju lyssnades igenom och allt som sades under 

intervjun skrevs ned ordagrant. När allt var nedskrivet lästes materialet igenom för att sedan hitta 

olika meningsenheter som ungdomarna i intervjuerna hade sagt. Efter det hittades olika 

dominerande teman i meningsenheterna utifrån ungdomarna synvinkel. När detta var gjort ställdes 

det olika frågor utifrån studiens syfte till meningsenheterna. För att i det sista steget beskriva hela 

intervjun sammanfattad med olika centrala teman (Kvale & Brinkmann, 2009:221-222). 
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5.5 Metodologiska reflektioner 

Det svåra med att försöka få ihop deltagare till fokusgruppsintervjuerna var urvalet av deltagare. 

Första tanken var att enbart göra ett målstyrt urval, vilket innebär att välja organisation och det 

personer man vill intervjua, som har en anknytning och gemenskap till det specifika 

forskningsområdet (Bryman, 2011:350). I detta fall anknytning till området Lit. Detta visade sig vara 

svårare än förväntat, eftersom Lit som samhälle innefattar få organisationer eller andra 

samhällsgrupper. I och med svårigheten med att få tag i intervjupersoner bosatta i Lit, ändrades 

upplägget med studien. Istället tog vi kontakt med samtliga gymnasieskolors rektorer i Östersund, 

vilka vidarebefordrade frågan till lärare som bidrog med elever till intervjuerna.  

 

Användningen av metoden fokusgruppsintervjuer i studien visade sig vara svårare än förväntat. För 

det första var det komplicerat att intervjua gymnasieleverna eftersom de redan hade sina specifika 

roller i klassen. Det fanns individer i klassen som hade status, vilka andra elever såg upp till. Detta var 

anmärkningsvärt under intervjuerna eftersom de hade en tendens till att ta över diskussionerna. 

Samt att vissa elever och deras uttalanden fick medhåll från de övriga deltagarna. Vilket ledde till att 

moderatorn för fokusgruppsdiskussionerna fick formulera om frågorna, för att få övriga deltagare att 

komma med egna funderingar. En annan märkbar svårighet med att intervjua gymnasielever, var att 

deras svar genomsyrades av det som deltagarna studerade till. Även detta ledde till att följdfrågor 

fick ställas med olika inriktningar för att komma ifrån programrelaterade diskussioner till mer 

allmänna diskussioner. 

 

Eftersom heterogeniteten var liten i de olika fokusgrupperna, berodde på att grupperna inte var 

tillräckligt blandade. Det uppsatsskrivarna kunde ha gjort för att bredda heterogeniteten i grupperna 

var att de kunde ha blandat olika ungdomar från olika klasser och gymnasieskolor. Detta kanske hade 

gjort så att skillnaderna mellan personerna i grupperna hade blivit större eftersom de går olika 

program, att de kanske har olika åsikter och värderingar (Dahlin-Ivanoff, 2011:76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 



 
 
 

6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från de tre fokusgruppsintervjuer som genomförts. För att få en 

bredare förståelse i hur svaren blev i varje fokusgruppsintervju, har vi valt att dela upp dem och 

presentera varje fokusgrupp var för sig.  

 

6.1 Fokusgruppsintervju 1 

Den första fokusgruppsintervjun bestod av åtta män som studerar på fordonslinjen på Jämtlands 

gymnasium. Fyra av intervjupersonerna är bosatta långt ifrån vattnet, två uppger att deras 

föräldrahem ligger nära vattnet men att dem själva idag bor långt ifrån vattnet. Mer specifikt så bor 

dem i centrala Östersund och på Frösön. De två resterande intervjupersonerna är bosatta relativt 

nära vattnet, mer specifikt Dvärsätt alldeles nära älven och i Lit. 

 

Gruppdeltagarna har en riskförståelse som är stark relaterad till fordonsrisker, t.ex. att bli överkörd 

och att själv köra lastbil och truck. Vi frågade ifall dem kunde fundera på någonting ”större”, en mer 

omfattande händelse som skulle kunna inträffa och påverka Östersund, och får följande svar; 

 

”Det märks när om de händer något” (Man 1). 

 

“Ungefär så tänker jag med” (Man 2). 

 

“De finns bättre saker att lägga energi på” (Man 3). 

 

Kunskapen i gruppen gällande dammarnas funktion visar på en tydlig och gemensam förståelse, där 

man förstår att dammkraftverken finns till för att producera el. Dock så är det många som anser att 

kraftverksdammarna är dåligt konstruerade av den anledningen att det inte finns några laxtrappor 

inbyggda så att fisken kan vandra fritt. 

 

”Att få ut el är kraftverkets funktion, men det är fruktansvärt dåligt att det inte byggdes några 

laxtrappor” (Man 1). 

 

I diskussionen kring om man tror att ett dammbrott skulle kunna inträffa och hur det i sådana fall 

skulle påverka Östersund kommun, råder de även här en tydlig och gemensam uppfattning. Man tror 
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inte att de finns en risk för dammbrott längs med Indalsälven. Men diskuterar att ifall det inträffar 

kommer det förmodligen att påverka Östersund. 

 

”Det skulle bli en jäkla energisvacka. Det lär de ju bli, inte bara i Östersund utan också i hela Jämtland 

med omnejd, sedan ner till Sundsvall” (Man 4). 

 

Det diskuteras sedan vidare i gruppen om hur ens riskuppfattning skiljer sig åt beroende på vart man 

bor och är uppväxt. Detta kan illustreras utifrån citatet nedan. En intervjuperson boende i Lit säger 

följande 

 

”Stranden skulle försvinna men annars så är det lugnt” (Man 5). 

 

medan en intervjuperson som bo ovanför kraftverket säger; 

 

”Jag bor ovanför kraftverket så för mig skulle det bara bli mindre vatten” (Man 6). 

 

När vi kommer in på tillitsfrågor så märks det tydligt att det finns delade meningar i gruppen 

huruvida man känner förtroende och tillit till svenska myndigheter. En sak som är tydlig är att ingen 

av intervjupersoner svarar att de har full tillit till myndigheter. Utav svaren skapas två läger inom 

gruppen. Där ena gruppen säger att man hoppas på att man får hjälp av myndigheter, t.ex. av polisen 

vid ett rån. Medan andra gruppen svarar att de inte tror att de kommer få någon hjälp.  

 

”Jag tror inte man får någon hjälp av polisen, men kanske av Försäkringskassan” (Man 4). 

 

Sedan vänder diskussion till huruvida man får hjälp i efterhand av myndigheter efter ett rån. Även 

där framgår de delade meningar.  

 

”Självrisken kostar ju lika mycket som den är värd” (Man 3). 

 

Vi intresserar oss sedan av om de vet vad myndigheter arbetar med, och då specifikt i frågan om de 

vet vad kommunen gör. Det framkommer att gruppens kunskap om vad kommunen arbetar med är 

diffust, och de som intervjupersoner var mest mån om att få fram, var att de är missnöjda med 

kommunen då de anser att de förstör landsbygden. Moderator frågar nyfiket varifrån man har fått 

kunskapen om kommunen. Då svarade en intervjuperson följande och de andra instämmer. 
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”Allt bra om kommunen lär vi oss i skolan, och allt dåligt om kommunen hör vi där hemma” (Man 2). 

 

6.2 Fokusgruppsintervju 2 

Den andra fokusgruppsintervjun utfördes med den andra halvan av den klassen. Denna grupp bestod 

av sju personer, i detta fall av fyra män och tre kvinnor. I frågan var personerna är bosatta, så var det 

enbart två stycken från denna grupp som bodde nära vattnet. I fokusgruppsintervju var alla med och 

deltog och diskuterade lika mycket. Det var ingen som märkbart tog över diskussionerna samt att alla 

hade sina egna åsikter, tankar och värderingar. Det fanns ingen tendens till att personer blev färgade 

av andras svar och enbart satt och höll med.  

 

Angående riskförståelse om dammbrotts frågor hade gruppen relativt gemensamma tankar om att 

riskerna med dammbrott finns, men att den inte är så stor. 

 

”Nej jag vet inte, det är klart att det kan hända kanske men det är inget jag går runt och tänker på. 

Tänk om en damm går sönder, det skulle vara trist. Det är ju ingen vardagstanke” (Kvinna 1). 

 

Gruppen hade delade meningar om dammarnas funktion. Det var många av männen i gruppen som 

tycktes veta mycket om vad en damm var till för, till skillnad från kvinnorna. Under diskussionens 

gång bildades två olika grupperingar med olika åsikter. Där männen i gruppen hade en ganska stark 

åsikt vad det tyckte och tänkte om dammarnas befintlighet, medan kvinnorna hade en annan syn på 

det hela. Diskussionen ledde in till ganska mycket negativa sidor om dammarna och alla män var 

enhetliga om att fisken blev väldigt utsatt på grund av dammarna. 

 

“Sen att dom förstör för djurlivet, det skiter dom i. De har inga laxtrappor, dom har ingenting.  Fisken 

kan ju inte vandra och det ska dom ju få göra” (Man 1). 

 

“Om jag skall vara ärlig så bryr jag mig faktiskt inte om det där. Det är så mycket diskussioner om 

dittan och dattan. Och samma med dom där vindsnurrorna, att folk klagar på att dom låter för 

mycket och allt det där. Jag känner att jag orkar inte riktigt bry mig” (Kvinna 2). 

 

När dammbrottsfrågorna ställdes började även gruppen ha mer eftertänksamma diskussioner vilka 

ledde till att individerna satt och bollade olika scenarion och vilka områden som skulle drabbas mest 

av de höga vatten flöden som skulle bildas. Detta blev en väldigt givande diskussion, vilket ledde till 
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att uppsatsskrivarna kunde tyda att diskussionsämnet berörde deltagarnas tankar om att detta 

faktiskt kan inträffa och vilken förödelse det kan bli. 

 

“När man tänker på det, fan vilket helvete egentligen” (Man 1). 

 

“Tänk om det far upp mot norskfjällen, Hogna, det rensar ju i stort sätt hela länet” (Man 2). 

 

“Ja, och sen far alla andra dammar, och då far ju även alla broar efter vägen å, och alla hus inom, ja 

150 meter” (Man 3). 

 

Det fanns skilda tankar angående tilliten till myndigheter i gruppen. Vissa trodde på att hjälpen skulle 

finnas där ifall behovet fanns, andra i gruppen ansåg att det inte var en självklarhet. Diskussionen 

utformade sig av att media hade en påverkan på vad man skulle tro om myndigheter, att om man 

litade fullt till vad som skrivs och sägs i tidningar och på TV så kunde man inte förvänta sig någon 

hjälp. 

 

“Det är just de jag menar. För hjälp, någonstans får man ju en början till hjälp, men det är just det om 

man tycker att det räcker till eller inte” (Kvinna 3). 

 

“Det är liksom tveksamt. Om man läser tidningarna så verkar det inte som om dem kan göra så 

mycket i många fall, det är oftast det saknas bevis och då kan det ju inte gå så långt” (Man 2). 

 

Vid diskussioner om ifall riskförståelsen skilde sig åt beroende på uppväxt och vart man kom ifrån, 

hade gruppen även här ett gemensamt svar att det hade en stor betydelse. 

 

”Ja men det är ju olika. Jag bor ju liksom på landet, då kanske man är ute och kör bil när man är 

tretton år. Det är ju liksom mer sådana risker. Medan i stan är det mer kriminalitet. Men det är oftast 

på landet det sker inbrott. Så då är det ju en sådan risk, men jag skulle ju aldrig vara rädd över att bli 

överfallen när jag går ner på byn, en sådan risk finns inte hemma hos mig” (Kvinna 1). 

 

6.3 Fokusgruppsintervju 3 

Den tredje intervjun ägde rum på fritidsgården i Lit. Svårigheten i denna grupp var att försöka få med 

alla i diskussionerna. Det fanns speciellt några personer som hade tendens till att ta över och svara 
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på frågorna enskilt, medan de andra för mestadels satt tysta, nickade och höll med. Vilket ledde till 

att uppsatsskrivarna fick styra diskussionerna mer för att försöka få in alla individer i konversationen.  

 

I gruppen var det sju män som ställde upp varav två personer bodde nära vattnet, fyra uppger att de 

bor en bit ifrån eller långt ifrån älven och den sista intervjupersonen är bosatt nära älven men uppe 

på höjden, och säger att han inte kommer att påverkas av ett dammbrott i form av höga vatten 

flöden eftersom det inte kommer nå upp till honom. Gruppdeltagarna säger att de tror att ens 

riksuppfattning skiljer sig åt beroende på vart man bor. 

 

”Jo för om man bor nära älven så är de ju självklart att man drabbas mer om de skulle hända, men 

sen om man skulle bo inne i Östersund så skulle man kanske inte påverkas så mycket ” (Man 1). 

 

Gemensamt för gruppdeltagarna var att de förknippar ordet risk med fara.  Kring frågan ifall de tror 

att Östersunds kommun skulle kunna drabbas av en allvarlig händelse svarar flertalet att de skulle 

kunna ske, att vad som helst skulle kunna hända. En intervjuperson håller dock inte med övriga 

gruppdeltagare och svarar nej på frågan. Uppsatsskrivarna frågar nyfiket varför han inte tror att de 

kan inträffa en allvarlig händelse i Östersunds kommun. 

 

”Jag tänkte väl på terror eller naturkatastrof eller nått, att de inte är någon stor risk att de inträffar” 

(Man 2). 

 

Andra i gruppen blir uppmärksamma på hans svar och lägger till; 

 

”Naturkatastrof är det ju redan om man ska lyssnar på allt experterna säger” (Man 3). 

 

”Ja snart är det väl en risk bara man går ut om man lyssnar på dem” (Man 4). 

 

Gruppen var väldigt kritiska till allt som påverkar landsbygden och naturlivet negativt. På frågan vad 

dammarna fyller för funktion, så blir det första svaret, att de förstör för fisklivet. 

 

”Jo men de förstör ju föra många fiskarter som dör ut då de kanske inte kan simma uppströms och 

leka, ja och då dör dem ju till slut. Om de inte vore för kraftverket så skulle de gå lax här ut idag” 

(Man 2). 
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En lång diskussion håller i sig gällande hur fisklivet dör ut på grund av kraftverken. Sedan säger en 

intervjuperson att dammarna förser många hushåll med el. En annan håller med och säger; 

 

”Det är ju bra, det är ju mycket kraft och billigt och så sätt, så jag har hellre vattenkraftverk än tio 

vindkraftverk uppe på jaktmarken” (Man 1). 

 

När vi frågar vad gruppdeltagarna tänker på när dem hör ordet dammbrott, får vi svaret att de aldrig 

händer, att de tänker på krasch, kollaps och att de är väldigt sällsynt. Sedan diskuterar 

gruppdeltagarna att de inte riktigt vet vad det är som orsakar dammbrott, men att de ändå tror att 

en sådan händelse skulle kunna inträffa. 

 

”Jo men är väl klart det kan hända, om det är gamla grejor eller så, skulle väl tro att det är det som 

gör de” (Man 4). 

 

Sedan diskuterar gruppdeltagarna att man aldrig hör något om dammbrott, och en intervjuperson 

svara på frågan ifall någon damm skulle kunna brista längs Indalsälven, att de skulle säkert kunna 

hända men tror inte att de kommer hända. Resterande deltagare instämmer. 

 

Om ett dammbrott skulle inträffa trots allt så tror gruppdeltagarna att den största påverkan på 

Östersunds kommun kommer bli den ekonomiska biten. De diskuterar att de kommer att bli 

kostsamt att bygga upp det som förstörts efter incidenten. Det tror sedan att Ragundas kommun 

kommer att påverkas mer än Östersunds kommun, då vissa i gruppen tror att de finns många 

kraftverk där. 

 

Vi frågar gruppdeltagarna hur de specifikt tror att Lit kommer att påverkas av ett dammbrott i 

Indalsälven. Alla instämmer att Lit kommer påverkas, de tror att vattennivån kommer stiga och att 

folk eventuellt inte kommer kunna ta sig in till Östersund pga. av ej farbara broar. 

 

“Ja det med, om man bor nära vattnet, vet inte hur långt upp det kan tänkas komma men det lär ju 

vara en bit” (Man 5). 

 

När de kommer till förtroende och tillit till svenska myndigheter så har gruppdeltagarna lite tillit till 

myndigheter. Att få hjälp av myndigheter som exempelvis polisen vid ett rån tror samtliga 

gruppmedlemmar inte att man får. 
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”Skulle man ha inbrott eller sådär, då kanske dem skulle hjälpa till. Men om man blev rånad, så skulle 

dem nog inte lägga så mycket krut” (Man 3). 

 

En annan intervjuperson lägger till; 

 

”Det är väl inte prio” (Man 2). 

7. Analys 
Vår analys utgör en sammanslagning av resultatet ovan. Identifierade teman utifrån 

meningskoncentreringen (Kvale & Brinkman, 2009:221-222) är: Riskförståelse, Dammbrott, 

Myndigheter, Kommunikation och Kunskap. Analysresultatet kommer att presenteras utifrån de 

identifierade teman som rubriker.  

 

7.1 Riskförståelse 

Gemensamt för samtliga ungdomar var att de hade en förståelse för att de omges av risker i sin 

vardag, som på diverse sätt kan påverka dem. Dock så existerade ett klimat i samtliga 

fokusgruppsintervjuer där ungdomarna var överens om att risker i vardagen inte var något som de 

fokuserade på dagligen. Mentaliteten hos ungdomar var att om de skulle ställas inför en risk/ 

utsättas för en risk, så får man ta ställning till det då. Enligt Olofsson och Öhman (2009) så påverkas 

individens riskförståelse och riskuppfattning av sociala och kulturella sammanhang (Olofsson & 

Öhman, 2009:275). Ungdomarnas sociala kontext utgörs av gemensamma intressen med fokus på 

natur och friluftsaktiviteter, följt av ett gemensamt intresse för fordon, då större delen av 

intervjupersonerna studerar på fordonslinjen. Den kulturella kontexten utgöras av att de 22 

ungdomarna är bosatta i Jämtland, Östersunds kommun.  I intervjuerna framgick de tydligt att 

ungdomarnas risktänkt var kopplat till fordons relaterade risker, vilket enligt Sparf (2014) kan 

förklaras genom att individens riskförståelse påverkas av sammanhållningen till den grupp individen 

tillhör för nuläget (Sparf, 2014:16). 

 

Hur individen ser på risker och hanterar dem påverkas av omgivningen och samspelet med andra 

människor (Olofsson & Öhman, 2009:275). I intervjuerna framgår det tydligt att ungdomarna inte 

oroar sig för sådant som eventuellt ”skulle” kunna inträffa, deras sociala kontext genomsyras av ett 

”händer det så händer det” mentalitet. Även existerande normer och värderingar i en grupp ligger till 

grund för individens riskförståelse (Ibid, 2009:275).  En tydlig värdering inom grupperna som framgår 

är att många av ungdomarna anser att landsbygden inte prioriteras. 
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I grupperna så diskuterades det huruvida individer uppfattar risk olika beroende på var man är 

bosatt. De ges förslag på att man ser på risk olika, exempelvis om man bor i staden kontra 

landsbygden. Den geografiska platsen har inverkan på individens riskförståelse, och beroende på 

vilken miljö individen vistas i så kan olika risker synliggöras (Olofsson & Öhman, 2009:275). 

Riskförståelsen påverkas också av var individen är bosatt, och beroende på om individen bor på 

landet eller i storstan har betydelse för hur individen uppfattar risk (Ibid, 2009:275). 

7.2 Dammbrott 

I diskussionerna spekuleras det om ett dammbrott längs Indalsälven skulle kunna inträffa eller inte. 

Desto längre diskussionerna fortlöpte blev det tydligt att ungdomarna trodde att ett dammbrott 

skulle kunna ske, men att risken var ytterst minimal. Ungdomar uppfattar generellt sätt risker som 

mindre allvarliga än vad vuxna gör, dock så har de visats sig att när de rör sig om miljörelaterade 

risker så uppfattar ungdomar det allvarligare än vuxna (Wall, 2009:201). I intervjuerna lyfts de att ett 

antal ungdomar anser att damm kraftverken har en negativ påverkan på fisklivet, då kraftverken 

förhindrar fisken från att vandra fritt, då inga laxtrappor finns. Följande skulle kunna visa på att 

ungdomarna i vår studie värnar om djurlivet i vattnet och dess omgivande miljö, och att de är 

viktigare, än att spekulera kring risken med ett eventuellt dammbrott. 

 

Trots att ungdomarna ansåg att risken med dammbrott är minimal, hade det ändå en bred förståelse 

för vilka förödande konsekvenser ett dammbrott skulle kunna medföra. Vilket kan grunda sig i, som 

Olofsson och Wall (2009) pratar om att den geografiska platsen påverkar individens riskförståelse 

(Olofsson & Wall, 2009:275). Ungdomarnas diskussioner leddes in på vilka områden i kommunen 

som skulle drabbas av ett dammbrott. Det spekulerades om att broar längs Indalsälven skulle svepas 

med, och hur fastigheter nära älven skulle ligga i riskzonen. Det resonerades även om vilken 

energisvacka ett dammbrott skulle medföra för Östersunds kommun och även att kommunen skulle 

drabbas ekonomiskt. Diskussioner skapade en tanke hos ungdomarna, att Östersund kommun skulle 

bli ganska exponerat för risken, ifall ett dammbrott skulle inträffa. Eftersom det finns en hel del 

dammar inom detta område. (Ibid, 2009:275).   

 

7.3 Myndigheter 

Intervjupersonerna visade en negativ syn på myndigheter överlag, detta i olika sammanhang där 

tilliten var låg. Utifrån ungdomarnas tankegångar kunde man urskilja att individerna hade mer tillit 

till personer i deras närhet. Utifrån Giddens synsätt kan detta ses som att tilliten till myndigheter är 
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låg enbart för att individerna själva inte skapat sig en egen uppfattning. Att ungdomarna anförtror sig 

till vad personer i deras närhet säger och blir färgade av dessa uttalanden (Giddens, 1996:84). 

 

En annan aspekt som kan leda till att ungdomarna inte har tillit för myndigheterna kan vara att de 

känner sig sårbara. Misztal (2011) menar på att om en individ ska kunna ha tillit till något i en 

situation, måste det finnas en risk där det finns en källa av sårbarhet. Men detta behöver inte alltid 

vara positivt, eftersom detta kan göra att individer känner sig mer sårbara (Misztal, 2011:363). I 

ungdomarnas diskussioner fanns det en jargong över att individerna kände sig sårbara på grund av 

att de ansåg att myndigheter inte satsa på landsbygden. Detta kan ha lett till att deras tillit var låg till 

myndigheter eftersom många ansåg att myndigheterna enbart satsade på städer. 

 

En annan anledning till att ungdomarna inte ger sin tillit till myndigheter kan även vara baserat på 

deras egna erfarenheter. Eftersom det fanns ett stort fiskeintresse hos ungdomarna var det inte 

heller konstigt att det fanns en negativ attityd till dammarna. Eftersom dammarna har blivit ett 

behov för det moderna samhället att producera energin från vattenkraften, blir detta till en bieffekt 

av att man inte kommer ifrån dessa konstruktioner. (Giddens, 1996:89-90). 

 

7.4 Kommunikation 

En annan aspekt som påverkar synen på tilliten hos ungdomarna är utomstående faktorer. I och med 

utvecklingen som det moderna samhället har medfört, har detta bidragit till att ungdomarna upptar 

information från externa källor (Giddens, 1996:90). Gruppintervjun antydde på att sociala medier och 

nyhetskanaler hade en inverkan på ungdomarna och deras syn på tilliten till myndigheter. Eftersom 

många i intervjun ansåg att de tappade förtroendet till myndigheter för att de ansåg att de inte skulle 

hjälpa till vid händelser eftersom media tryckte på den saken. 

 

Den moderna världen har medfört att individer på ett eller annat sätt är tvungna att lita på experters 

kunskap inom vissa områden. Att ungdomarna visar deras missnöje kring dammarnas konstruktion 

kan vara en påföljd av att kommunikationen mellan individer och experter saknas. För när det 

kommer till att försöka vinna individers tillit, ställs det högre krav på experter inom områden där 

kontinuerlig kontakt med allmänheten saknas. Ur denna aspekt utifrån Giddens, teori går det att se 

en likhet i att ungdomarna i gruppintervjun saknar trovärdigheten för dammarna, bara för att det 

inte finns någon kommunikation från experterna inom detta ämne (Giddens, 1996:85). 
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7.5 Kunskap 

Inom de olika grupperna fanns det en någorlunda gemensam syn på att dammarna var ogenomtänkt 

konstruerade och förstörde för djurlivet i vattnet. Detta gjorde så att flertalet av ungdomarna i 

fokusgruppsintervjuerna visade missnöje mot myndigheterna. Att ungdomarna i intervjuerna inte 

delar dammarnas existens kan ha att göra med att de inte har tillräcklig kunskap om detta område. 

Enligt Giddens, så kan individernas tveksamhet till dammarna bero på deras okunskap inom området. 

Detta kan skapa en effekt av negativa attityder hos individerna, vilket kan vändas emot 

myndigheterna (Giddens, 1996:89). 

 

8. Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie har varit att få en uppfattning om hur ungdomars riskförståelse ser ut 

rörande dammbrott. Finns förståelsen hos ungdomar bosatta i Östersunds kommun, att ett 

dammbrott längs Indalsälven skulle kunna inträffa. Har ungdomar någon förståelse för vad ett 

dammbrott kan innebära för kommunen de bor i, och vidare har vi intresserat oss för om 

ungdomar har tillit till myndigheter. 

 

Resultatet från fokusgruppsintervjuerna besvara vår frågeställning, och det framgår tydligt i 

resultatet att ungdomarna uppfattar risken med dammbrott i Indalsälven som extremt liten. 

Intressant för studien är att ungdomarna har en del förförståelse kring dammbrottsfrågor, något som 

vi inte förväntade oss i studiens inledningsskede. Det förekommer kunskap om dammarnas funktion, 

och det lyfts positiva och negativa aspekter kring dammkraftverken, så som att de genererar el till 

många hushåll. Men även att de förstör för djurlivet i vattnet. Vidare finns de förståelse kring vad ett 

dammbrott skulle kunna orsaka för negativa konsekvenser för kommunen de bor i. Ungdomarnas 

riskförståelse påverkas av bland annat bostadsort, vilket kan ha påverkat vårt resultat.  Av den 

anledningen att samtliga bor i Jämtland, Östersund där natur och friluftsliv är en del av deras vardag. 

Deras sociala och kulturella sammanhang ser vi har bidragit till den kunskap och förförståelse som de 

har kring dammar, och dammbrott. Dock är de viktigt att lyfta att vårt resultat endast förklarar hur de 

ungdomar vi intervjuat uppfattar risken med dammbrott. Det går alltså inte att generalisera 

ungdomars riskförståelse, och säga att alla ungdomar i Östersund kommun ser på risken med 

dammbrott som liten. Utan resultatet visar endast vad en liten del av målgruppen ungdomar har för 

riskförståelse. 
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Något som även är intressant att lyfta är att diskussionerna om dammbrott fick ungdomarna att 

tänka till. Även fast de ansåg att risken med ett dammbrott var liten, gick det ändå upp för det flesta 

att ifall det skulle inträffa ett dammbrott skulle det påverka kommunen ganska hårt. Eftersom 

ungdomarna verkade ha en bra geografisk koll på Jämtland i helhet, ledde diskussionerna in på vilka 

delar av länet som skulle drabbas av höga vattenflöden. Det gick även upp för ungdomarna att det 

skulle bli väldigt allvarligt ifall det skulle ske ett dammbrott. Med att kommunen skulle påverkas 

ekonomiskt, att egendom skulle dras med av vattenflödena och att människor skulle bli strandsatta 

eftersom broar och vägar skulle förmodligen spolas bort av det forsande vattnet.  

 

Utifrån resultatet av analysen kan vi se att ungdomarna generellt sett hade en väldigt låg tillit till 

myndigheter. Detta genom aspekter utifrån tillits teorier om att tilliten påverkas av en rad olika 

faktorer. Genom hur ungdomarna förde deras diskussioner fanns det alltid en återkommande faktor 

att få uttrycka sitt missnöje till olika instanser i samhället. Utifrån att ungdomarna saknade tilliten till 

myndigheterna, berodde på deras kunskaper inom vissa områden, men även deras okunskaper. 

Deras egna erfarenheter och vilka ungdomar själva valt att lita på har betydelse för vem tilliten skall 

riktas till. Ungdomarnas ursprung spelade en faktor i diskussionerna. Det var en hård jargong mot 

kommunen eftersom ungdomarna ansåg att det satsades mer på staden Östersund och att 

kommunen hade till avsikt att lägga ned landsbygden. Många av ungdomarna var uppvuxna på 

landsbygden och känslan fanns att de ville fortsätta bo där. Tilliten till kommunen var därför låg 

eftersom ungdomarna kände sig sårbara för den eventuella nedläggningen av landsbygden som de 

påstod. Tillitsteori menar på att om individen har kunskap om ett specifikt område så har individen 

mindre tillit till experterna. Vi kan tydligt se i resultatet att detta stämmer, då ungdomarna har en 

kunskap om dammarnas funktion och vad ett dammbrott skulle kunna innebär, följt av att de har en 

svag tillit till experterna. 

 

Anmärkningsvärt är att titta på hur media påverkar ungdomarnas tillit till myndigheter. Utifrån 

diskussionerna fanns det en tanke att både medier som nyheter samt sociala medier influerade 

ungdomarnas tankar och attityder. Att ungdomarna i dagens samhälle har tillgång till medier på ett 

annat sätt än förr i tiden plus att man dagligen befinner sig runt uppdateringar på sociala medier 

vilket har en inverkan för hur ens tillit skall riktas. I diskussionerna framgick det att ungdomarnas tillit 

till myndigheter försämrades på grund av vad som skrevs i nyheter och på sociala medier. Då mediers 

sätt att skriva negativa saker, gör att ungdomarna generaliserade detta i ett bredare perspektiv. Som 

nämnts i teoridelen så ter sig individens riskperception relativt lika över större geografiska områden, 

vilket tros bero på att individens riskperception påverkas av medias rapportering. 
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Valet att genomföra fokusgruppsintervjuer gav oss en möjlighet att få ett bredare perspektiv av hur 

ungdomar uppfattar risk. I efterhand har vi dock märkt att de svåra med fokusgruppsintervjuerna var 

att de lätt blev att ungdomarna diskuterade de frågor som dem var mest intresserade av. I detta fall 

lades de mycket diskussion på missnöjde med att myndigheterna inte prioriterade landsbygden i 

samma utsträckning som central Östersund. Vilket kan ha lett till att vi eventuellt gått miste om 

relevant och viktigt information gällande hur de ”faktiskt” upplever risken med dammbrott. Genom 

att ha utformat intervjuguiden annorlunda så hade vi kunnat undvika det. Trots det så anser vi, att vi 

har fått konkreta svar på våra frågeställningar.  

 

Det är även relevant att diskutera att vi inte valt att väga in betydelsen av kön i studien. Utan vi har 

endast intresserat oss för gruppens riskförståelse, utan att spekulera kring könets betydelse för 

riskförståelsen. Dock hade det varit intressant att göra en bredare studie för att undersöka om och 

hur kön påverkar individens riskförståelse. Även en studie där man undersöker skillnader mellan 

ungdomars riskförståelse kring dammbrott mellan olika städer, hade varit intressant, för att få 

bredare och tydligare svar på, i vilken utsträckning den geografiska plasten kan ha för inverkan på 

individens riskförståelse. 

 

Studien ger en förklaring på hur ungdomarna upplever risken med dammbrott, och utifrån valda 

teorier så har vi försökt att förklara vilka faktorer som kan påverkar deras riskförståelse och hur deras 

tillit till myndigheter ter sig. Ett problem vi stötte på vid genomförandet av denna studie var att 

riskförståelse som teori är ett ganska outforskat område, vilket gjorde att det var svårt att finna 

forskning inom detta, både att skriva om samt koppla vårt resultat till.  

 

Under fokusgruppsintervjuerna upplevde vi att en bredare förståelse skapats i samtliga grupper, 

kring innebörden av ett dammbrott och dess konsekvenser. Utifrån denna reflektion anser vi att det 

finns ett behov av att kommunicera risker som finns i individers närområde. Så att människor får en 

förkunskap om vilka risker som existerar, och hur de ska förhålla sig och agera när en eventuell risk 

inträffar. Därför är det bra att Östersunds kommun och övriga kommuner i Jämtland tar fram 

beredskapsplaner för dammbrott, så att risken informeras till medborgare.  

 

I denna studie valde vi att avgränsa oss till ungdomar mellan åldrarna 17-20. Ungdomarna som 

deltog i studien hade på något sätt koppling till varandra, antingen genom skolan eller fritidsgården. 

För vidare forskning hade det varit intressant ifall man fortsatte att studera ungdomars riskförståelse 

samt tillit på ett bredare plan. Detta genom att studera ungdomar från andra skolor eller orter i 

Östersund för att se ifall det finns någon skillnad mellan de olika ungdomsgrupperna i kommunen. 
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Det hade även varit intressant att genomföra en jämförande studie med ungdomar från andra 

kommuner, för att se likheter samt skillnader på riskförståelse ur ett större perspektiv. 
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Bilagor 
 
Intervjuguide  
 
 Huvudfrågor. Uppföljningsfrågor. 

Inledande 
Frågor. 

Vad tänker ni på när du hör ordet risk? (Hur menar nu då?) 

Risk generellt Tror ni att det skulle kunna ske en 
allvarlig händelse i ert område? 
 
Vad anser ni är en nära risk som ni 
själva kan ställas inför? 

Hur tror ni det i så fall påverkar er och ert 
samhälle? 
 
 

Tillit Vilka myndigheter känner ni till? 
 
 
 
 
Vet ni vad kommunen gör?  
 
 
Hur tar ni del av nyheter? Radio, tv, FB, 
twitter.  

Om ni råkar ut för en händelse, tror ni då 
att ni skulle få hjälp av myndigheterna/ 
vid t.ex. ett rån, skulle ni få hjälp av 
polisen. 
 
 
 
 
Vad är det som gör att ni just vänder er 
till dessa? 
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Dammbrotts-
frågor 

Vad tror ni att dammarna fyller för 
funktion? 
 
Vad tänker ni när ni hör ordet 
dammbrott?  
 
 
Tror ni att någon damm längs 
Indalsälven skulle kunna brista? 
 

 
 
 
Tror ni att ett dammbrott kan inträffa och 
vet ni vad det är som orsakar dammbrott?  
 
Hur tror ni att Lit skulle påverkas av ett 
dammbrott? 

Avslutande 
frågor 

Vart är ni bosatta, längs 
vattnet/inlandet? 
 
Anser ni att riskuppfattningen skiljer sig 
åt beroende på vart man bor? 
 

 

   

 
 
Informationsbrev 
 
Hej. 

  

Våra namn är Martina Larsson och Tim Martinsson. Vi är två studenter som studerar sista termin på 

Risk- och Krishanteringsprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Under våren skriver vi vår 

kandidatuppsats och är därför i behov av människor att intervjua till vår studie. Studien syftar till att 

undersöka riskförståelsen hos olika individer bosatta i Östersunds kommun, där huvudområdet är att 

undersöka riskförståelsen kring dammbrott.  

 

Intervjuerna kommer vara upplagda i form av gruppintervjuer, där det kommer att behövas 6-8 

deltagare. Intervjuerna kommer att ta runt 1h – 1h 30 min och det kommer att bjudas på fika.   

 

Vid sammanställningen av intervjumaterialet kommer DU som deltagare vara helt anonym. Det 

frågor som kommer att diskuteras kommer att sammanfattas i textform, men inga uttalanden som 

kan avslöja personers identitet kommer att publiceras.  

 

Med vänliga hälsningar: 

Martina Larsson. 076-8531197, mala1114@student.miun.se 
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Tim Martinsson. 072-2409111, tima1201@student.miun.se 
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