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Sammanfattning 

Den här studien är baserad på riskperception och teorier kring detta. Hur personer ser på olika 

risker och några av de subjektiva analyser en person gör gällande risker undersöks. Metoden i 

studien är en publik enkät uppbyggd på frågor om vilka risker respondenterna ser både sig 

själva och allmänheten mest sannolika att drabbas av samt vilka hot de ser som störst i det 

svenska samhället. 

Risker som stress och utbrändhet samt att drabbas av cancer visar sig vara något de som 

svarat på enkäten bedömer sannolikt att drabba både sig själva och andra i samhället, i alla fall 

jämfört med de andra riskerna de ombeds bedöma. Ökade samhällsklyftor är vad som bedöms 

utgöra det största hotet mot det svenska samhället. 

Hur sannolika de själva bedömer de är att drabbas skiljer mellan kvinnor och män vilket 

diskuteras i den här studien, på vilket sätt det skiljer sig samt möjliga anledningar till varför 

det kan se ut så. Det finns även tydliga tecken på att individer bedömer sig själva som ganska 

osannolika att drabbas av risker jämfört med vad de bedömer sannolikheten att folk i 

allmänhet drabbas, även detta diskuteras i studien. 

Abstract 

This study is based on risk perception and theories built upon it. How people view risks and 

some of the subjective analysis a person makes when it comes to risks is what is studied. The 

method in the study is an public questionnaire built around questions about what risks the 

respondents deems both themselves and the public most likely to be affected by and which 

threat they view as the biggest in the swedish society. 

Risks like stress, burnout and being affected by cancer turns out to be the risks the 

respondents feels most likely to addect both themselves and the public, at least compared to 

the other risks they are being asked to evaluate. Increased social gaps is the threat evaluated to 

be the biggest threat to the swedish society. 

How likely the respondents deem themselves to be affected differs between men and women 

and is being discussed in this study, in which way they differ and possible reasons to why it 

looks like this. There is also clear signs that individuals deem themselves pretty unlikely to be 

affected by risks compared to how likely they deem the public to be affected, this is also 

being discussed. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Begreppet risk brukar ofta defineras som sannolikheten att något inträffar samt konsekvsen av 

att något inträffar. Detta är inte helt lätt att avgöra för de som forskar inom ämnet eller på en 

speciell risk. Hur uppfattar då personer i allmänhet risker och hur skattas dessa generellt av de 

som inte har full koll på all statistik och data som kan krävas för att få en objektiv syn på 

risker? Detta är alltså riskperception, den subjektiva bedömningen som görs om en risks 

sannolikhet samt gravhet, den skiljer sig alltså från en objektiv bedömning av risk. Inte helt 

oväntat så är det vanligt att allmänhetens skattning av risk inte alltid stämmer helt överens 

med experters syn och det verkar rent naturligt finnas väldigt stort fokus på konsekvensen när 

allmänheten skattar risker. Forskningen kring allmänhetens syn på risk är något som genom 

åren förändrats. Från att förr mena att allmänhetens felaktiga uppfattningar  gentemot 

experters hade med dumhet att göra till att senare börja kolla på vilka risker som faktiskt oroar 

allmänheten och varför de gör det.  Detta har utvecklats till en syn av att allmänhetens synsätt 

på olika risker har en egen sorts rationalitet i sig och att även om den skiljer sig från experters 

så kan dessa olika uppfattningar fungera och lära sig av varandra (Bennet. P & Calman. K 

1999). Vad är då ens en konsekvens? På sätt och vis är en konsekvens något som vi 

människor bedömer vara en konsekvens och då skulle det gå att hävda att allt som bedöms 

som en risk är en social konstruktion. Med det i åtanke kan ett citat Glynis M. Breakwell valt 

att använda i sin bok ”The psychology of Risk” användas som definition, ”risk är subjektivt 

definierat av individer som kan ha blivit influerade av en vid blandning av psykologiska, 

sociala, institutionella och kulturella faktorer” (Slovic 2000 refererad i Breakwell. G 2007). 

Dock ska det sägas att allmänheten har ”fel” i sin syn på risker ibland och kan lägga allt för 

stor oro eller fokus på fel sorts risker, i alla fall om det granskas ur ett perspektiv med 

sannolikhet och konsekvens. Folk kan gå och oroa sig för trafikolyckor som den största risken 

samtidigt som de inte ger fallolyckor en tanke, trots att statistiken säger att det är många fler 

som omkommer på grund av fallolyckor per år (Socialstyrelsen 2017). Just därför kan 

forskning på dessa missuppfattningar vara givande. Det är absolut inte bara ”vanligt” folk 

som kan ha fel, det gäller även för experter, politiker, journalister och forskare. Det finns 

bevis som säger att alla kan vara vinklade i sin förmåga att ta in information vilket kan 

påverka deras sätt att analysera sannolikheten av en fara. Fara skulle kunna definieras som 

vad som helst (levande, icke-levande, naturligt eller skapat av människan) som kan leda till 

skada, risken är sannolikheten samt konsekvensen av något medans fara är den egentliga 

händelsen som inträffar (Breakwell. G 2007). Detta är viktig kunskap för de som jobbar eller 

forskar med att kommunicera risker. De måste kommunicera med en balans mellan 

allmänhetens oro och vetenskapliga bevis från forskning. När det gäller kommunikation av 

risker finns det olika faktorer som verkar påverka hur väl mottagaren tar till sig budskapet, 

dessa är: Tillit, riskperception, värderingar, riskjämförelser, förståelse för sannolikhet och 

indirekta effekter samt social påverkan av risker (Bennet. P & Calman. K 1999). 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde 2014 en rapport vid namn 

”Allmänhet, politiker och media om olyckor 2014”. I denna rapport så jämförs allmänhetens 

samt politikernas bild av olyckor som faktiska dödsfall och medias rapportering av olyckor. 

Med statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister konstaterades att 2915 personer omkom 

år 2012. 55 % av dessa var fallolyckor, 14 % av förgiftning, 10 % vägtrafik, 3 % drunkning, 3 

% kvävning och 2 % bränder. Övriga olyckor var 12 %. 2014 gjordes en Sifo undersökning på 

beställning av MSB där allmänheten samt politiker tillfrågades vilka av dessa olyckstyper de 

trodde var den som ledde till flest dödsfall per år. 

Svaret var att 65 % trodde att vägtrafik var den olyckstyp som ledde till dödsfall. 14 % 

gissade fallolycka, 7 % drunkning, 5 % förgiftning, 3 % bränder, 2 % kvävning och 4 % 

fyllde i tveksam, vet ej. 

Med tanke på hur svaren ser ut jämfört med statistiken så skiljer det sig ganska så markant där 

hela 65 % tror att den farligaste olyckstypen är vägtrafik, vilket enligt statistik är den tredje 

farligaste olyckstypen och endast ansvarar för 10 % av dödsfallen (Msb 2014). 

Till följd av denna missuppfattning som finns hos folk så kan det vara givande att ta reda på 

hur riskperception ser ut i dagsläget för att se hur den ser ut i ett bredare spektra och se vilka 

risker personer verkar se sig mer sannolika att drabbas av i jämförelse med andra risker. 

En annan anledning till att studera riskperception är att den kan ge viktig insyn till 

beteendeförändring kring risker. Inom flera olika sorters risker har en förändring i beteende 

visat sig vara en viktig faktor i att förebygga risken, exempelvis inom trafik och rökning. I en 

studie för att dokumentera föräldrar och deras syn på hur sårbara deras barn var inför risker så 

visade det sig att föräldrarna generellt inte ansåg sina barn särskilt sårbara. Då togs ett 

program fram med syfte att öka föräldrarnas bild av deras barns sårbarhet men även att lära 

dem metoder för att förhindra eller hantera dessa sårbarheter (Gielen Carlson. A & Sleet. D 

2003). Forskare på beteende har uppnått konsensus på åtta olika faktorer som står för den 

största delen av variation inom beteende relaterat till hälsa. Dessa är intentioner, miljömässiga 

barriärer, färdigheter, attityd, sociala normer, självstandarder, emotionella reaktioner och 

självförmåga. Dessa faktorer bör också kunna översättas till skaderiskbeteende. Alla dessa 

faktorer har legat bakom en sammanställning av delar som måste finnas (en eller flera) för att 

en person ska utföra ett specifikt beteende. 

En av de faktorerna som bedöms påverka beteende är att individen upplever att fördelarna 

med beteendet överväger nackdelarna. Detta kan påverkas av en persons riskperception då om 

det gäller hälsa eller risker så är det riskperception som påverkar om personen upplever att 

beteendet genererar fler fördelar än nackdelar. Detta betyder att riskperception kan ha en 

påverkan på den faktiska säkerheten, om det innebär att en individ gör val och har ett 

beteende som innebär minskad risk (Gielen Carlson. A & Sleet. D 2003). 

Skillnader i riskperception kan ta sig uttryck både på individnivå och gruppnivå. För en 

individ finns det belägg för att det är olika personlighetsdrag och psykologiska faktorer som 

till exempel självförmåga, kontrollfokus och ångest även erfarenheter som kan ha en påverkan 

(Breakwell. G 2007). För grupper kan riskperceptionen påverkas av sociala och kulturella 
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faktorer. Även kön verkar ha en påverkan då i stort sett samtliga studier som gjorts så har man 

kunnat se att kvinnor skattat risker som större eller mer sannolika än män. Speciellt vita män 

verkar ofta ta lättare på risker än andra grupper (Slovic, 2000). Detta skulle kunna vara 

problematiskt, i alla fall om det innebär att kvinnor går och känner stor oro och mindre 

trygghet än män. Samtidigt som det kan vara positivt för kvinnor om det leder till att de i 

högre grad upplever fördelar med ett specifikt beteende för att minska risk. Kan det betyda att 

det är svårare att nå fram med budskap till män angående risker då de ändå inte ser sig särskilt 

sannolika att drabbas? Är det svårare för män att se fördelar med ett specifikt beteende som 

medför riskreducering? 

Det har även gått att se spår av något som psykologer kallar överoptimism inom 

riskperception. Det vill säga att det är vanligt att folk tror att just de är mindre sårbara eller 

sannolika att drabbas av risker än vad den ”genomsnittliga” befolkningen är (Bennet. P & 

Calman. K 1999). Detta kan ses i till exempel rökning. Rökare är ofta medvetna om riskerna 

med rökning men tror inte att det är de själva som kommer drabbas och gör därför inget åt sitt 

rökande. I många fall har rökare till och med överskattat risken med rökning men underskattat 

den personliga risken. Även själva beroendet kan påverkas då en individ inte bedömer sig 

själv trolig att bli beroende av cigaretter trots att de är medvetna om att det är 

beroendeframkallande (Roberto, C & Kawachi, I 2016). Detta är negativt nog när det kommer 

till rökning, men är det återkommande över flera risker skulle det kunna vara problematiskt på 

samhällsnivå. Precis som med rökning kan det vara så att överoptimismen kring sig själv 

aldrig leder till några förändringar i beteende eller att man inte tar åt sig kommunikation om 

risker. Skulle alla tänka så skulle aldrig några förändringar ske, trots att individerna är 

medvetna om risken ses det inte som något som drabbar de själva. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sannolika personer i Sverige anser sig och 

allmänheten vara att drabbas av olika risker. Detta är för att få en bild av vilka risker som 

anses vara hotfulla rent statistiskt. Även vad personer i Sverige upplever som det största hotet 

mot det svenska samhället kommer undersökas. Information om personers riskperception 

både på individ och samhällsnivå kan vara givande både för att utveckla riskkommunikation 

(Bennet. P & Calman. K 1999) och beteendeförändring (Gielen Carlson. A & Sleet. D 2003) 

som kan reducera risker. 

Frågeställning 

Vilka risker bedömer sig personer i Sverige sannolika att drabbas av? Vilka risker bedömer 

personer i Sverige sannolika att drabba allmänheten? Verkar det finnas tendenser till 

överoptimism? Vad anses utgöra ett hot mot det svenska samhället av personer i Sverige? 

Skiljer svaren på dessa frågor sig mellan män och kvinnor? 
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1.3 Uppsatsens struktur 

Efter detta stycke presenteras ett teoretiskt ramverk som används för att förklara hur 

forskningen inom ämnet riskperception ser ut och vad som tidigare har konstaterats påverka 

eller som kan påverka. 

Efter det kommer det en metoddel där metoden förklaras och enkäten som gjorts som metod 

presenteras och några tankar kring hur och varför enkäten och analysen ser ut som den gör. 

När metoddelen är över presenteras resultatet. Här går det att läsa hur respondenterna svarat 

på enkäten vilket presenteras i medeltal och liggande stapeldiagram. 

Avslutningsvis finns diskussion, metoddiskussion samt slutsats. Allra sist kommer det en 

källförteckning. 

2 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

2.1 Riskforskning inom samhällsvetenskap 

I dagens samhälle existerar risker överallt. Det finns stora katastrofer som till exempel 

härdsmältan vid kärnkraftverket Tjernobyl 1986 och de möjliga konsekvenserna av 

klimatförändringar, terrorattentat och epidemier som till exempel Ebola. Risker och olika 

beslut styr även vår vardag. Frågor som rör förhållande, utbildning, framtid till och med som 

vad och var ska maten för dagen vara. Precis som att risker finns ständigt närvarande i alla 

människors liv (om än på olika sätt) så existerar det även inom de flesta vetenskapliga fälten 

(Zinn. J 2008). 

Ekonomer har till exempel två olika situationer för att analysera risk. Det finns ett val med 

olika utfall men sannolikheten för varje utfall är känt, vilket då kan kallas för riskabla beslut. 

Den andra situationen är densamma men sannolikheten på utfallen är okända, detta kan kallas 

för beslut under osäkerhet. Så ekonomer använder alltså begreppet risk när sannolikheten är 

känd och annars används begreppet osäkerhet. Ekonomer använder sig också av tanken att 

människor är rationella och bedömer risker utifrån sannolikhetsberäkningar. Det betyder dock 

inte att alla människor kommer ta samma beslut bara för att de kommer fram till samma 

sannolikhet utan eftersom folk bedömer risker olika kommer de också besluta olika. När 

sannolikheten är okänd så kommer människor att skapa en så bra uppskattning som möjligt av 

sannolikheten för att något specifikt händer. Denna uppskattning baseras enligt ekonomer på 

tro och gissningar och kallas för subjektiv då olika individer får olika resultat (Olofsson & 

Rashid 2007). 

Psykologisk riskforskning ser på sätt och vis lite liknande ut men de menar däremot att även 

beslutsfattande med en känd sannolikhet för utfallet också är subjektiv. Det är här 

riskperceptionsstudier kommer ifrån.  

Riskperceptionsforskning studerar hur människor uppfattar risker, vad som kan påverka denna 

uppfattning och hur denna uppfattning skiljer sig för olika individer, grupper och till och med 

kulturer. En viktigt upptäckt inom denna forskning var att riskperception skiljer sig mellan 
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olika grupper och att beslut som innefattar risker inte är så simpelt som att det bara innefattar 

sannolikhet och konsekvens (Renn & Rohrmann 2000). 

 

 

2.2 Riskperception 

Riskperception kan beskrivas som den subjektiva bedömningen personer gör på sannolikheten 

och konsekvensen av en risk. Teorin försöker bena ut varför människor tar de beslut 

relaterade till risker som de gör och vad som kan påverka det. Det behöver dock inte bara vara 

själva beslutet utan folks sätt att se på risken som utgör deras riskperception. Det handlar 

alltså om hur folk subjektivt tar sig an formler om sannolikhet och konsekvens (både positiva 

och negativa) och ställer dessa emot varandra. Även våra känslor verkar spela stor roll i våra 

beslut då det enligt forskare är via instinkt och känslor vi först svarar på risker och att logik 

och tanke kommer senare (Slovic 2000). 

Det finns även belägg för att faktorer som kön, utbildning, omgivning och tidigare 

erfarenheter påverkar hur en individ uppfattar olika risker. Även etnicitet har en påverkan då i 

tidigare forskning har det kunnat konstateras att vita män uppfattar hotet från i stort sett alla 

risker som lägre än vad övriga befolkningen gör (Slovic 2000). 

Tester inom personlighetspsykologi har hittat vissa egenskaper som kan påverka en individs 

riskperception. De som gett tydligast samband att påverka riskperception är emotionell 

instabilitet och impulsivitet. Två andra begrepp inom studier om kognitivförmåga som verkar 

kunna påverka riskperception är self-efficacy (bästa översättningen till svenska är troligtvis 

självförmåga) och locus of control (ofta översatt till kontrollfokus på svenska). Självförmåga 

beskriver hur en individ subjektivt bedömer sig själv vara kapabel till att hantera en situation, 

har en individ hög upplevd självförmåga tror de sig kunna hantera en situation. Upplever 

individen en låg självförmåga har de låg tro i sin egen förmåga att klara av en specifik 

uppgift. Kontrollfokus beskriver vart en individ upplever att kontrollen över en situation 

ligger. Internt kontrollfokus betyder att individen anser att något ”ligger i deras händer” och 

att de är de som kontrollerar utfallet av något. Externt kontrollfokus fungerar tvärtom, att 

individen inte upplever sig ha kontroll och att de har låg förmåga att kunna påverka något. I 

tester har det visat sig att personer med hög upplevd självförmåga, internt kontrollfokus och 

låga ångestnivåer skattar både generella och personliga risker lägre än personer med låg 

upplevd självförmåga, externt kontrollfokus samt hög ångestnivå. Andra egenskaper inom 

personlighetspsykologi har haft svårt att bevisas påverka riskperception (Breakwell. G 2007). 

En annan psykologisk effekt som verkar kunna påverka när det kommer till riskperception är 

något som kallas för överoptimism. Detta är när en person skattar sin egen sannolikhet att 

lyckas som större än personer i genomsnitt i samhället. Översatt till riskperception så blir det 

att individer har ett tänk med ”sådant där är riskabelt och drabbar många, men det händer inte 

mig”. Detta gäller även när personer analyserar andras sannolikhet att drabbas kontra deras 

egna fast att de tillhör samma demografiska grupp och har liknande karaktärsdrag. När det 

kommer till att kommunicera risker så kan denna överoptimism vara en stor nackdel då det är 
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stor risk att budskapet inte får någon effekt då individen inte anser att de behöver göra någon 

förändring i sitt liv för de tror inte att det är de som drabbas, det är andra (Bennet. P & 

Calman. K 1999). 

Erfarenhet av risker är något sok enligt studier har en påverkan på riskperception. På 

samhällsnivå för ett samhälle som ligger i närheten av något som kan generera en risk så 

sänks riskperceptionen på grund av vanan. Vid en studie på personer som levde nära en stor 

incinerator (en slags fabriksugn) så sänktes deras skattning av risken gradvis med tiden, att 

leva med risken normaliserades. Även på individnivå spelar erfarenheten av risk in. För en 

person som flera gånger varit exponerad för en risk så kan hela situationen upplevas 

avdramatiserad för individen och deras definition för vad som är en acceptabel nivå ökar. Så 

ju mer erfarenhet en person har av en risk desto lägre skulle de kunna skatta den. Detta verkar 

dock endast gälla för frivilliga risker, alltså risker som individen medvetet valt att ta. Så hur 

erfarenhet påverkar riskperception är ett komplext samband som inte funkar likadant över alla 

sorts risker (Breakwell. G 2007). 

Människor har också en tendens vid att fokusera mer på konsekvens än sannolikhet när de 

bedömer risk. Allra främst är det eventuellt negativa konsekvenser som påverkar våra beslut 

och de verkar ges mer utrymme än positiva konsekvenser när det kommer till bedömning av 

risker. (Slovic 2000). 

Riskperceptionsforskningen hävdar att det är människors upplevelser av risken som kommer i 

första hand istället för den objektiva eller faktabaserade bedömningen av risk. Denna 

upplevelse påverkas sedan av massa faktorer som är relaterade till individen i fråga men även 

grupper de på olika sätt kan vara en del av. (Slovic 2000). 

Något som redan nämnts är att på gruppnivå är kön en stor faktor inom skillnad i 

riskperception. I många studier har framförallt vita män varit den grupp som generellt skattat 

nivån av olika risker lägst. Kvinnor och icke vita män har traditionellt skattat risker högre. 

Exakt varför är inte helt lätt att svara på. Men en förklaring kan vara i den upplevda 

sårbarheten hos en grupp, då precis som i riskperceptionsstudier så upplever sig vita män som 

mindre sårbara i jämförelse med kvinnor och icke vita män. Tester har gjorts på subjektiv 

sårbarhet och risker. Skillnaderna var allra störst inom risker som kan påverkas av sociala 

orättvisor då dessa skattades högre. Risker som var kända eller där personerna upplevde 

kontroll verkade inte påverkas lika mycket av den upplevda sårbarheten. På studier om risker 

som rör hälsa och matsäkerhet kunde det också konstateras kvinnor skattade dessa risker 

högre. Speciellt kvinnor med unga barn och de som har lägre hushållsinkomst (Breakwell. G 

2007). 

 

2.3 Psykometrisk Paradigm 

Psykometrisk paradigm är ett metodiskt sätt att forska på riskperception. Det är inte en teori 

som förklarar risk perception, men bör ändå nämnas då det kan hjälpa till för att göra det, och 

mycket forskning grundar sig i detta (Breakwell. G 2007). 
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Slovic, Lichtenstein och Fischhoff gjorde ett test där de bad personer bedöma risker utifrån 

olika kvaliteter eller karaktärsdrag. Risker som valdes ut för bedömning var bland annat 

rökning, klättring, polisarbete, receptbelagda mediciner och järnvägar. Karaktärsdragen 

riskerna skulle bedömas efter var: 

 Hur frivilliga de är att utsättas för 

 Hur direkt effekten är 

 Individuell kunskap om risken 

 Experters kunskap om risken 

 Hur kontrollerbar risken är 

 Hur ny är risken, eller är den känd sen länge 

 Dödar risken en åt gången eller flera samtidigt (Kronisk-Katastrofisk) 

 Är risken något folk lärt sig leva med och kan tänka sansat på, eller är det en risk som 

sprider skräck 

 Hur grava är konsekvenserna och risken för dödsfall 

Efter testet upptäcktes det att vissa av dessa karaktärsdragen för risker ofta överensstämde 

med varandra. Till exempel så var risker som ansågs frivilliga också välkända för individen. 

Nya risker ansågs vara mindre kontrollerade. Detta gjorde att man kunde kategorisera och 

skapa två olika dimensioner eller faktorer för det subjektiva sättet att bedöma risk. Den första 

dimensionen var risker som ansågs nya, ofrivilliga, okända och ha försenade konsekvenser. 

Den andra dimensionen av risker ansågs medföra säker död, vara skrämmande och 

katastrofisk (Breakwell. G 2007). 
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Figur 1. Exempelbild på hur de olika dimensionerna i psykometrisk paradigm kan se ut. 

3 Metod och material 

3.1 Design och urval 

Metoden som valts ut för att samla in data till denna uppsats är en publik enkät. Enkät som 

metod kan på många sätt liknas vid en strukturerad intervju med skillnaden att en enkät fylls i 

av respondenten utan någon intervjuares närvaro. Anledningen till valet av enkät som enda 

metod för datainsamling har att göra med att det är en metod som passar frågeställningen bra 

då datan som eftersöks är av kvantitativ natur för att statisktiskt kunna undersöka hur personer 

skattar risker med en svensk kontext i åtanke. Detta för att sedan kunna se om det verkar 

finnas någon generell skillnad i skattning på en eller flera specifika risker. Även för att få en 

någorlunda aktuell bild över vad som kan anses som hotfullt eller medföra stor risk här i 

Sverige idag (Eliasson, A 2006). 

Enkäten designades i ett program som heter Survey&Report med två studier i åtanke; Denna 

studie och en annan som undersökte riskperception och beteende i trafikrelaterade frågor. 

Detta för att undvika mättnad på enkäter angående riskperception då båda studierna planerade 

att marknadsföra enkäter på Facebook samtidigt. Vissa frågor kunde också analyseras i båda 

studierna. Analyserna av enkäten görs dock separat och kommer inte ha någonting med 

varandra att göra. Valet av facebook som plattform för marknadsföring av enkäten var på 

grund av att det bedömdes som ett enkelt sätt att snabbt nå ut till respondenter då uppsatsens 

totala arbetstid har varit tio veckor. Vi gjorde också en bedömning att ungefär 100 

respondenter behövdes för att kunna leverera någon sorts reliabelt resultat. Detta ansågs vara 

enkelt uppnått via facebook. Själva marknadsföringen genomfördes genom att vi båda som 

designat enkäten laddade upp den via våra privata konton på facebook och beskrev vår enkät 

och bad personer att både svara och dela den vidare. Anledningen till att vi gärna såg att folk 

delade länken till enkäten var för att få så stor spridning och så många respondenter i så 

många olika delar av Sverige som möjligt. 

Bakgrundsfrågor som ställdes var ”Vilket kön har du?”, ”Vilken ålder har du?” samt ”Har du 

barn?”. 

Enkäten har besvarats av 102 personer. Den lades upp 2018-02-23 och stängdes ner 2018-02-

27. Återigen var beslutet att stänga ner den på grund av att 100 respondenter hade uppnåtts 

vilket var det minsta antalet vi ansåg krävdes och på grund av tidsbrist ville sätta igång med 

analys så fort som möjligt. 52 av de som svarade uppgav att de var män medans 47 uppgav att 

de var kvinnor. En person valde alternativet att de inte ville uppge något kön och två personer 

besvarade inte frågan. Enkäten vänder sig också till vuxna med åldersspridning från 18-65+. 

Könsfördelningen är relativt jämn, detsamma gäller inte ålderfördelningen. Respondenterna 

som söktes var mellan åldrarna 18-65+. 34 av de som svarade var mellan 18-24, 44 svarade 

mellan 25-34, sju svarade mellan 35-44, 16 svarade mellan 45-65 och en svarade att den var 

65+. En person besvarade aldrig frågan om ålder. Detta betyder att svaren i enkäten till störst 

del kommer representera personer i åldrarna 18-34. 
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3.2 Enkätkonstrution 

De frågorna som huvudsakligen ställs i enkäten och som kommer analyseras i resultat och 

diskussion är: 

1. I vilken utsträckning tror du sannolikheten är att dessa risker drabbar dig personligen? 

2. I vilken utsträckning tror du sannolikheten är att dessa risker drabbar folk i allmänhet i 

Sverige? 

3. Vilket av följande alternativ skulle du säga utgör det största hotet mot det svenska 

samhället? 

Svarsalternativen på frågorna är typiska ordinalvariabler efter skalan mycket stor- stor- varken 

stor eller liten- liten- mycket liten. Kodningen för att kunna skilja svaren åt i diagram är 5 

(mycket liten), 4 (liten), 3 (varken stor eller liten), 2 (stor), 1 (mycket stor). (Eliasson, A. 

2006) 

Många av frågorna samt upplägget på enkäten är inspirerat av studien Att mäta och värdera 

risk i ett heterogent samhälle från 2008 som är gjord av Susanna Öhman och Anna Olofsson 

på Mittuniversitetet. Syftet med deras studie är till stora delar liknande som denna studie 

förutom att de studerar andra sorters grupper i Sverige. Det är alltså främst vid 

bakgrundsvariabler som enkäterna skiljer sig åt då Öhman och Olofsson undersöker hur stor 

påverkan vissa gruppegenskaper som till exempel sexuell läggning, etnicitet, boende i stad 

eller landsbygd kan ha på riskperception. Deras studie utgjordes också av intervjuer så deras 

data var både kvantitativ och kvalitativ, men kort förklarat så kom de fram till att det fanns en 

likhet på riskperception inom de olika grupperna de undersökte. Denna likhet verkade inte 

heller påverkas av andra typiska bakgrundsvariabler som kön, ålder, utbildning och inkomst. 

Speciellt när det gällde att ta fram alternativ till frågorna, alltså vilka risker som skulle 

uppskattas var Öhman och Olofssons enkät till stor hjälp. Både för att se lite vilka risker andra 

studier tar upp som kan vara bra och för att båda studierna inte studerade specifika risker som 

till exempel transportolyckor utan olika sorters risker utan någon sorts samband förutom att 

vara just risker. 

Respondenterna informerades via text innan enkäten startade att det var helt frivilligt att 

deltaga och att de när de vill kunde avsluta innan de tryckt på ”skicka in”. Enkäten var också 

anonym men informationen behandlades endast av mig själv och den som författar den andra 

studien som använder samma frågor. Detta informerades också respondenterna om.  

3.3 Analysmetod 

När enkäten hade uppnått över 100 respondenter var det avtalat att den skulle stängas ned. 

Därför stängdes den ner efter fem dagar då det hade kommit in 102 svar. All data kunde 

exporteras från Survey&report till excel. I Excel så skapades därefter olika diagram baserad 

på datan. Svaren mycket stor- mycket liten som var alternativ på frågorna kodades i excel om 
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till 1-5 där mycket stor var 1 och mycket liten var 5. Efter detta så räknades medeltalen ut 

efter svaren på sannolikheten att drabbas av olika risker. Dessa medeltal presenteras i 

liggande stapeldiagram för att göra det enkelt att se vilka risker som ses som mer eller mindre 

sannolika att drabbas av i jämförelse med varandra. Det har även gjorts analyser på kvinnors 

och mäns svar. Denna analys har gjorts på samma sätt som de andra förutom att det är 

medeltalen för bara kvinnor eller bara män som presenteras. 

Sedan har olika rapporter från till exempel SCB kollats upp för att se om respondenternas svar 

stämmer överens med hur det faktiskt ser ut i samhället med olika brott eller sjukdomar. 

 

4 Resultat 
 

4.1 Sannolikhet att drabbas personligen 

Frågan som ställdes var ”I vilken utsträckning tror du sannolikheten är att dessa risker drabbar 

dig personligen?”. 

Riskerna som ombads skattas var: 

1. Egen rökning 

2. Dricka alkohol 

3. HIV-smitta 

4. Trafikolyckor 

5. Olycka vid fritidssysselsättning 

6. Våld 

7. Brott av sexuell karaktär 

8. Terrorism 

9. Stress och utbrändhet 

10. Epidemier 

11. Drabbas av cancer 

12. Drabbas av hjärtsjukdom eller annan allvarlig sjukdom 

13. Psykisk ohälsa 

14. Fallolycka 

15. Brand i hemmet 

16. Naturkatastrofer 

17. Klimatförändringar 

Respondenterna ombads skatta riskerna med alternativen mycket stor (1), stor (2), varken 

liten eller stor (3), ganska liten (4) och väldigt liten (5). Siffrorna inom parentesen är vilka 

värden alternativen har i datakodningen. Så ett högre medeltal bland svaren blir alltså att 

respondenterna skattar sannolikheten att drabbas låg, ett lägre betyder alltså att de skattar 
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sannolikheten högre.

 

Figur 2. Diagram som visar svaren i medeltal för sannolikheten att drabbas personligen av 

olika risker. 

Den risk som skattats lägst för respondenterna själva är att smittas av sjukdomen HIV 

(Humant Immunbrist-Virus) med ett medeltal på 4,77. Högst har stress och utbrändhet 

skattats med medeltal på 2,59. Drabbas av cancer och trafikolyckor var också två risker som 

rankades som några av de mer sannolika att råka ut för, medan epidemier, naturkatastrofer 

samt brott av sexuell karaktär rankades som några av de mest osannolika. Värt att notera är att 

om man endast kollar på dödsfall per år så är självmord och fallolyckor några av de risker 

som kräver flest liv per år i Sverige, medans transportolyckor inte ens resulterar i hälften så 

många som varken självmord eller fallolyckor (Socialstyrelsen, 2018). Ändå så placerar sig 

trafikolyckor som en mer sannolik risk att drabbas av än fallolyckor eller psykisk ohälsa. En 

förklaring kan dock ligga i om man kollar på åldern på de som har svarat, i alla fall när det 

gäller fallolyckor, de allra flesta ligger i åldrarna 18-34, fallolyckor med följd av död är något 

som främst drabbar äldre personer (Socialstyrelsen, 2016). Detta skulle kunna innebära att 

den upplevda sannolikheten att drabbas hade varit högre om det var en större andel äldre som 

svarat. Samtidigt så är inte frågan ställd så att respondenterna ska ta endast nuläget i 

beaktning, så vissa kan ha tänkt att de är mer sannolikt att drabbas fast inte förens om 20-30 

år, det är svårt att svara på. 

Psykisk ohälsa bör kunna kopplas till risken med självmord då självmord väldigt ofta kommer 

till på grund av psykisk ohälsa (Karolinska Institutet, 2015). Nu ombeds inte respondenterna 
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att bedöma sannolikheten av att dö av olyckorna, så det är fullt möjligt att denna statistik inte 

säger så mycket. 

 

Figur 3. Diagram som visar kvinnors och mäns svar i olika staplar på frågan om sannolikheten 

att drabbas personligen av olika risker. 

Figur 3 visar svaren på samma fråga men med medeltalen för kvinnor respektive män. På i 

stort sett samtliga risker ser kvinnor det som en större sannolikhet att dessa risker skulle 

drabba dem personligen jämfört med männen. Kvinnornas medeltal totalt sett över alla risker 

är 3,36, samma medeltal när det gäller männens svar är 3,83. De enda risker män rankat högre 

än kvinnor är dricka alkohol och att råka ut för en olycka vid fritidssysselsättning. Dricka 

alkohol har dock en liten skillnad där männens medeltal är 3,12 och kvinnornas 3,17. Risker 

där det skiljer stort är brott av sexuell karaktär, stress och utbrändhet, drabbas av cancer, 

drabbas av hjärtsjukdom eller annan allvarlig sjukdom och psykisk ohälsa. Framförallt risker 

som rör sjukdomar och hälsa är de som kvinnor rankat som högre sannolikhet än män med 

störst skillnad. 

Även om det inte skiljer sig så mycket så har kvinnor uppgett sig mer sannolika av att drabbas 

av våld än vad män gjort. Dock är det faktiskt fler misshandelsbrott mot vuxna män per år 

som anmäls än mot vuxna kvinnor. Under 2015 anmäldes 35300 misshandelsbrott mot män 

som var 18 år eller äldre, samma år var det 29000 anmälda misshandelsbrott mot kvinnor som 

var 18 år eller äldre. Det ska dock påpekas att misshandelsbrotten mot kvinnor hade ökat med 

2 procent jämfört med 2014 medans misshandelsbrotten mot män hade blivit 1 procent färre 

jämfört med 2014. Ökningarna respektive minskningarna är inte procentuellt sett så stora, 

men om detta skulle vara en trend som håller i sig över tid så blir det en exponentiell ökning 

vilket kan göra att om några år skulle dessa siffror kunna vara de omvända 

(Brottsförebyggande rådet 2016). 
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Även på risken att drabbas av brott av sexuell karaktär så har kvinnor uppgett sig mer 

sannolika än män att drabbas, detta med ganska stor marginal. Medelbetyget för kvinnor var 

3,53 jämfört med 4,81 för männen. Kollar man på brottstatistik från 2015 är detta kanske inte 

så konstigt. År 2015 anmäldes totalt 18100 sexualbrott i Sverige. I den totala siffran är brott 

mot barn inräknade. Men om man bara kollar på vuxna offer så var det i 96 procent av fallen 

kvinnor och i 4 procent av fallen män (Brottsförebyggande rådet 2016). 

Även om psykisk ohälsa är ett bredare begrepp än bara självmord så är det ändå värt att notera 

att män uppgett en lägre sannolikhet att drabbas av psykisk ohälsa än kvinnor. Det är ändå fler 

män i Sverige som begår självmord per år jämfört med kvinnor. Kollar man på antal dödsfall 

per 100 000 invånare gällande psykiska sjukdomar och beteendestörningar så är det fler 

kvinnor som omkommer. För kvinnor är det 84 per 100 000 och män 47 per 100 000 

(Socialstyrelsen 2017). 

De vanligaste dödsorsakerna i Sverige år 2016 var hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer. 

Totalt per 100 000 invånare så är det 319 som avlider på grund av hjärt- och kärlsjukdomar 

och 237 av 100 000 som avlider på grund av tumörer. Till följd av hjärt- och kärlsjukdomar är 

det fler kvinnor per år (331 per 100 000) som dör än män (319 per 100 000). För tumörer 

gäller dock det omvända, då är det fler män (248 per 100 000) än kvinnor (226 per 100 000) 

som dör av detta. Återigen så handlar inte frågan om hur stor sannolikhet respondenterna 

uppskattar att de kommer dö ut av riskerna utan endast drabbas. Det kan ändå vara värt att 

notera att det är kvinnor som har uppgett högst sannolikhet att drabbas av de båda sorterna. 

Alternativet som berör hjärtsjukdom lyder ”Drabbas av hjärtsjukdom eller annan allvarlig 

sjukdom” så det får inte heller glömmas bort att annan allvarlig sjukdom har påverkat 

resultatet (Socialstyrelsen 2017). 

4.2 Sannolikhet att personer i allmänhet i Sverige drabbas 

Frågan som ställdes var ”I vilken utsträckning tror du sannolikheten är att dessa risker drabbar 

folk i allmänhet i Sverige?”. 

Riskerna som ombads skattas var: 

1. Egen rökning 

2. Dricka alkohol 

3. HIV-smitta 

4. Trafikolyckor 

5. Olycka vid fritidssysselsättning 

6. Våld 

7. Brott av sexuell karaktär 

8. Terrorism 

9. Stress och utbrändhet 

10. Epidemier 

11. Drabbas av cancer 

12. Drabbas av hjärtsjukdom eller annan allvarlig sjukdom 

13. Psykisk ohälsa 
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14. Fallolycka 

15. Brand i hemmet 

16. Naturkatastrofer 

17. Klimatförändringar 

Respondenterna ombads skatta riskerna med alternativen mycket stor (1), stor (2), varken 

liten eller stor (3), ganska liten (4) och väldigt liten (5). Siffrorna inom parentesen är vilka 

värden alternativen har i datakodningen. Så ett högre medeltal bland svaren blir alltså att 

respondenterna skattar sannolikheten att drabbas låg, ett lägre betyder alltså att de skattar 

sannolikheten högre. 

 

Figur 4. Diagram som visar två olika sorters staplar. Den ena stapeln är medeltalen på frågan 

om sannolikheten att drabbas personligen av risker. Den andra stapeln visar medeltalen för 

vad som tros vara sannolikheten att folk i allmänhet i Sverige drabbas. 

Figur 4 visar medeltalen för sannolikheten att drabbas av risker för folk i allmänhet i Sverige 

enligt respondenterna. Detta har ställts emot vad de bedömde sannolikheten vara för dem 

personligen. På samtliga risker så bedömer de sannolikheten högre för personer i allmänhet, 

förutom klimatförändringar. Skillnaden på allmänhet och personligen på risken 

klimatförändringar är dock minimal, 3,02 personligen och 3,03 i allmänhet. Risker som 

sticker ut är egen rökning och brott av sexuell karaktär. Medeltalet för egen rökning 

personligen var 3,97 medans sannolikheten för rökning i allmänhet ligger på 2,5. Brott av 

sexuell karaktär var en av de risker som respondenterna personligen bedömde som lägst 

sannolikhet att råka ut för (allra främst män) med ett medeltal på 4,22 medans det för personer 

i allmänhet bedöms vara en av riskerna i mitten med medeltal på 2,71. 
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Figur 5. Diagram som ställer kvinnor respektive mäns svar på både frågan om sannolikhet av 

drabbas personligen av risker och hur sannolikt det är för folk i allmänhet i Sverige att 

drabbas emot varandra. 

Vid riskerna klimatförändringar och brand i hemmet så ligger alla staplarna relativt lika i figur 

5, de skiljer sig dock lite från övriga risker i och med att kvinnor bedömer sig mer sannolika 

att personligen drabbas av risken än allmänheten. I alla andra risker så har både kvinnor och 

män bedömt allmänheten som mer sannolik att drabbas av risken. På vissa risker går det att se 

en stor skillnad i vad personer anser vara sannolikt att drabba de själva kontra allmänheten, 

framförallt för männens uppskattningar. Till exempel gällande psykisk ohälsa där männens 

svar har gett ett medeltal på 3,46 på sig själva personligen, men 2,37 på allmänheten, även 

bland kvinnornas svar så bedöms allmänheten (2,19) mer sannolik att drabbas än de själva 

(2,74) men skillnaden är inte lika stor. Risken för att drabbas av brott av sexuell karaktär har 

liknande mönster men med ännu större skillnader. Här bedömer sig män personligen relativt 

osannolika att drabbas (4,81) men för allmänheten bedömer de risken mycket större (2,69). 

Kvinnorna har redan personligen bedömt sig mer sannolika (3,53) att drabbas än männen 

gjort, och de bedömer allmänheten ännu mer sannolika (2,71). Värt att notera är att även om 

det var stor skillnad för män och kvinnor på det personliga planet så ligger de väldigt nära 

varandra i deras bedömning av allmänhetens risk, det skiljer endast 0,02 i deras medeltal. 

Generellt så har män och kvinnor bedömt riskerna för allmänheten väldigt lika. 
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4.3 Hot mot det svenska samhället 

Frågan som ställdes var ”I vilken utsträckning skulle du säga att följande alternativ utgör ett 

hot mot det svenska samhället?” 

Alternativen som ombads skattas var: 

1. Terrorism 

2. Flyktingströmmar 

3. Klimatförändringar 

4. Ökade samhällsklyftor i Sverige 

5. Angrepp på Sverige av annat lands militära styrkor 

6. Lågkonjunktur 

7. Kemikalieutsläpp 

8. Ökade motsättningar mellan grupper i Sverige 

9. Extrema politiska uppfattningar får inflytande i Sverige 

10. Kärnkraft 

11. Färre andel examinerade elever från grundskolan 

12. Organiserad brottslighet 

 

Respondenterna ombads skatta riskerna med alternativen mycket stor (1), stor (2), varken 

liten eller stor (3), ganska liten (4) och väldigt liten (5). Siffrorna inom parentesen är vilka 

värden alternativen har i datakodningen. Så ett högre medeltal bland svaren blir alltså att 

respondenterna skattar sannolikheten att drabbas låg, ett lägre betyder alltså att de skattar 

sannolikheten högre. 
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Figur 6. Diagram som visar svaren i medeltal på frågan om vilka av dessa risker 

respondenterna anser vara det största hotet mot det svenska samhället. 

Risker som kan komma av kärnkraft, kemikalieutsläpp, militärt angrepp och terrorism bedöms 

inte vara ett särskilt stort hot i jämförelse med de andra. Vad som bedöms vara det största 

hotet mot samhället enligt respondenterna är ökade samhällsklyftor. Även organiserad 

brottslighet, extrema politiska uppfattningar får inflytande och ökade motsättningar mellan 

grupper i Sverige är de som bedöms vara de största hoten. 

Det största hotet mot Sverige anser respondenterna vara ökade samhällsklyftor i Sverige. Med 

tanke på statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån) så är det då ingen munter läsning för 

respondenterna att det 2016 var den största inkomstskillnaden i Sverige sedan mätningarna 

startade 1991. Andelen personer med låg ekonomisk standard har ökat i Sverige. År 2005 var 

siffran 10 procent och år 2016 var den 14 procent. Dock ska det påpekas att det var en 

sänkning mellan 2015 och 2016. Den halvan av befolkningen i Sverige som har lägst inkomst 

hade år 2016 endast 29 procent av den totala disponibla inkomsten. År 2005 var siffran för 

samma grupp 32 procent vilket är en sänkning. Den totala disponibla inkomsten per år för de 

10 procent i Sverige med högst inkomst var 2005 hela 24 procent. År 2016 är siffran istället 

27 procent för samma grupp. Samhällsklyftorna i Sverige ökar alltså vilket enligt 

respondenterna skulle kunna innebära ett hot mot Sverige. Om det är själva ökningen som är 

hotet eller när samhället uppnår en viss nivå av klyftorna framgår dock inte (SCB 2017). 

 

Figur 7. Diagram som visar svaren i medeltal på vad kvinnor respektiver män anser vara det 

största hotet mot det svenska samhället av de utvalda alternativen. 

När det gäller hot mot det svenska samhället så är det precis som tidigare kvinnor som 

bedömer hoten som större, fast gällande denna fråga så gäller det för alla alternativen utan 

undantag. Vid en närmare koll på figur 7 kan man dock se att kvinnor och män bedömt 
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samma hot på samma plats i listan baserat på medeltalen, bara det att männen i snitt bedömer 

varje hot som mindre än kvinnor. Så kvinnor och män är alltså överens om vilka hot som är de 

största inklusive lägsta. Det är när det kommer till hur stort hotet är som det skiljer sig åt. 

 

5 Diskussion 
Vilka risker bedömer sig personer i Sverige nu mest sannolika att drabbas av då? Först och 

främst får man väl säga att det är svårt att säga vad hela befolkningen i Sverige anser. All data 

från enkäten är baserad på 102 respondenter där majoriteten är unga vuxna (78 stycken 

uppgav sig vara mellan 18- 34), vilket är något man bör ha i åtanke när man läser resultatet i 

denna uppsats. Den risk som respondenter ansåg sig ha störst chans att drabbas av är stress 

och utbrändhet vilket går att läsa i figur 2. Detta gäller både kvinnor och män som går att 

utläsa i figur 3. Just stress kan vara lite svårt att definiera då alla säkert upplever någon form 

av stress då och då, till exempel om man råkat försova sig eller liknande. Men stress kan även 

vara något väldigt allvarligt och har sedan 2014 varit den vanligaste anledningen till 

sjukskrivningar i Sverige. I september 2014 var det totalt 189 000 pågående sjukfall i Sverige 

och 82 000 av dessa, eller 44 % var på grund av något som kallas psykiatriska diagnoser. I 

psykiatriska diagnoser ingår svår stress och är den största anledningen till sjukskrivning inom 

kategorin. Av de kvinnor i september 2014 som var sjukanmälda på grund av psykiatriska 

diagnoser så led 53,4 % av anpassningstörningar och reaktion på svår stress. Samma analys 

gällande männen fastslog att det var 45,2 % av de sjukanmälda männen som var det på grund 

av anpassningsstörningar och reaktion på svår stress. (Försäkringskassan, 2017) Med dessa 

siffror i åtanke så är det kanske inte så konstigt att det är detta folk anser sig vara mest 

sannolika att drabbas av. Det är alltså en av de vanligaste sjukdomarna vi har i samhället, 

konsekvensen är kanske inte så allvarlig som sjukdomar så som hjärtsjukdomar eller tumörer 

som kräver flest liv i Sverige. Men det är den största anledningen som håller personer från 

Sverige ifrån jobbet (i alla fall längre än 14 dagar), vilket ändå får anses vara en ganska stor 

risk i vårt samhälle och kanske inte så konstigt att det hamnar högst upp i både figur 2 och 3. 

Med åldern på respondenterna i åtanke kan det kanske te sig ännu rimligare att detta är en stor 

risk. Vilket tidsperspektiv respondenterna har är svårt att säga, om de tänker endast i 

dagsläget eller om de har ett tänk med ett tidsspann över hela sina liv. För i så fall är det inte 

så konstigt att just stress placerar sig högt, 18-34 årsåldern är en ålder där många kan tänkas 

påbörja sitt arbetsliv efter skola och studier, mycket är nytt och det är lätt att känna sig 

överväldigad och stressad. Vilket i vissa fall kanske kan leda till väldigt negativ stress och i 

extrema fall sjukdom som följd. Det finns en chans att stress inte är något som hade placerat 

sig lika högt om det var en större del personer i pensionsålder som hade svarat på enkäten. 

Vad tror respondenterna drabbar allmänheten då? Precis som för de själva så tror de att den 

största risken för samhället är stress och utbrändhet vilket går att utläsa i figur 4. Återigen 

stämmer det också för de båda könen vilket går att utläsa i figur 5. Troligtvis är det lite samma 

tankar och anledningar som präglar svaren här som på de personliga. Det intressanta är dock 

skillnaden mellan personlig och allmänhet på respektive risk. Båda könen har i snitt angett 

sannolikheten som högre för allmänheten än för de själva. Som det går att läsa i teoridelen så 
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finns det något som heter överoptimism vilket det tidigare har setts spår av i studier om 

riskperception, alltså att personer har en tendens till att se optimistiskt på risker mot de själva 

jämfört med andra, ”sådant där händer folk men jag tror inte jag är en av dem”. Kollar man på 

figur 5 i resultatet så bedömer framförallt männen allmänheten som mycket mer sårbar än de 

själva, men även för kvinnor så bedöms sannolikheten i de allra flesta fallen som högre för 

allmänheten. Skillnaden är dock inte lika stor och kvinnorna har bedömt terrorism och 

naturkatastrofer som lika sannolikt att drabba de själva som allmänheten. Brand i hemmet och 

klimatförändringar har de faktiskt bedömt som mer sannolikt att drabba de själva än andra. Så 

personerna som svarat på enkäten ser i många fall ut att kunna ha viss överoptimism i sina 

svar, det är inte helt säkert att det är därför figur 5 ser ut som den gör dock. Kategorier som 

egen rökning och dricka alkohol kan ju se så ut för att de som svarat kanske inte röker eller 

dricker alkohol. Det är ingen fråga som ställts i enkäten så det går inte att svara på. En 

anledning till att det är så stor skillnad för just män när de bedömer allmänheten gentemot sig 

själva kan även vara att i allmänheten så ingår även kvinnor. Det kan vara så att män bedömer 

kvinnor som mer sårbara än de själva men även att de ser kvinnor som mer sårbara än andra 

män. 

Som redan påpekats i resultatet så är risken angående brott av sexuell karaktär något som 

sticker ut. Männen bedömde sig själva nästan helt osannolika att drabbas med ett snitt på 4,81 

medans kvinnornas snittbetyg på samma fråga blev 3,53 vilket får anses vara en väldigt stor 

skillnad. Det är inte särskilt svårt att konstatera att kvinnor känner ett större hot på ett 

personligt plan av sexuella brott, det är kanske inte heller förvånande om man har i åtanke 

vilka som faktiskt ofta är offer för brotten och vilket utrymme detta ges i media. Det absolut 

mest intressanta med frågan är dock de båda gruppernas svar på hotet som risken utgör för 

allmänheten, snittbetyget är närmast identiskt där männen svarat 2,71 och kvinnor 2,69. Detta 

skulle kunna betyda att även männen är medvetna om risken men även att det inte är de själva 

som kommer drabbas och båda grupperna hade möjligtvis just kvinnorna i allmänheten i 

åtanke när de besvarade frågan. Med tanke på en rapport av Brottsförebyggande rådet där det 

går att läsa att av vuxna offer av sexualbrott så är det 96 % som är kvinnor och endast 4 % är 

män så är det ganska rimligt att det är stor skillnad i svaren på den här frågan. Dock är det 

intressant att notera att det är mycket möjligt att den subjektiva bilden respondenterna har av 

risken med sexualbrott stämmer överens med verkligheten. 

Figur 6 och 7 behandlar frågan om vad som utgör det största hotet för det svenska samhället 

av utvalda alternativ. Det som totalt sett blev den största risken, vilket gäller för både kvinnor 

och män var ökade samhällsklyftor i Sverige. Enligt socialstyrelsen (vilket står mer noggrant 

redovisat i resultatet under figur 6) så ökar samhällsklyftor i Sverige, i alla fall ekonomiskt. 

Vilket kan utgöra oro, men vilka konsekvenser kan dessa klyftor ha som utgör hot i 

samhället? Först och främst ska närmas att det finns argument till att ekonomiska 

inkomstklyftor kan vara positivt för tillväxten då det skapar incitament för individer som vill 

tjäna mer att faktiskt anstränga sig. Det finns även argument emot inkomstklyftor gällande 

tillväxt. Ett av dom är att för stora skillnader i inkomst skulle kunna leda till att färre och färre 

upplever sig ha råd att göra vissa investeringar i sig själva, som till exempel utbildning. Färre 

utbildade vore alltså inte positivt för tillväxten, troligtvis inte för den sociala delen av 
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samhället heller. Riktigt stora inkomstskillnader skulle kunna leda till ökad belåning hos 

grupper som har det sämre ställt, i en dålig ekonomi skulle det kunna leda till instabil 

ekonomi och i värsta fall en ekonomisk kris. Forskning på ämnet har inte varit helt överens 

om hur negativt ekonomisk ojämlikhet är för tillväxten, men på senare år har både 

Internationella valutafonden och OECD fastslagit att de negativa effekterna dominerar de 

positiva (Almqvist. A 2016). Lite skillnader i inkomst och samhällsklyftor är inte farligt för 

ett land och någon slags skillnad kommer alltid finnas och är i många fall bra för ett lands 

ekonomi. Vart denna gräns går är svårt att säga och för varje land är det olika utifrån politik, 

lagar och kultur. Men blir klyftorna för stora så är det inte bra och det är inte bara ekonomiska 

konsekvenser. Det kan leda till politisk instabilitet och korruption där folkvalda får pengar 

från den mindre men rikare delen av befolkningen och lyssnar mindre på den fattiga 

majoriteten. Ökade inkomstskillnader kan också leda till ökat våld och i extrema fall till högre 

risk för inbördeskrig. Detta är när skillnaderna i inkomst kombineras med religion eller 

etnicitet (Stiglitz, J & Doyle, M 2014). Det finns också studier på att det kan påverka hälsa 

och kriminaliteten i ett samhälle (Almqvist. A 2016). Så att ökade samhällsklyftor absolut är 

något som innebär hot för ett samhälle står klart. Just hur nära Sverige är gränsen med för 

stora klyftor eller vad som ens är för stora klyftor är dock svårt att säga. Men det är inte 

konstigt om det kommer leda till oro över tid om klyftorna fortsätter att öka. Något 

inbördeskrig skulle jag dock inte tro att vi är speciellt nära, även om jag inte har några 

empiriska bevis. Men att ekonomisk ojämlikhet och ökade samhällsklyftor kan ha en inverkan 

på demokrati är absolut något att vara vaksam och oroa sig för i vilket land man än lever i 

enligt mig. 

I teoriavsnittet av denna uppsats så går det att läsa om att män generellt i tidigare studier 

rankat risker som lägre än vad kvinnor gjort, framförallt vita män så därför har detta fenomen 

döpts till ”white male effect”. Eftersom etnicitet eller hudfärg inte varit en faktor som 

efterfrågats i denna enkät så går det inte att säga om det finns någon ”white male-effect” 

bland svaren. Dock så är kön en faktor som respondenterna ombetts besvara. Kollar man på 

figur 3, 5 och 7 så går det att läsa medeltalen på svaren uppdelat efter om respondenten 

uppgett sig vara man eller kvinna. På väldigt många av frågorna och alternativen så skiljer sig 

män och kvinnor åt och generellt så har kvinnor fått ett lägra medeltal än män. Det totala 

medeltalet för kvinnor på frågan om hur sannolika de är att drabbas av olika risker 

personligen är 3,36. För männen så blev medeltalet på samma fråga 3,83. Detta betyder att 

männen som svarat på denna enkät i snitt har bedömt sig mindre sannolika att drabbas av de 

risker som de ombetts uppskatta. Så det går nog att konstatera en ”male-effect” bland svaren. 

Just varför denna skillnad finns är svårt att säga. I teoriavsnittet går det att läsa om upplevd 

sårbarhet och hur det kan påverka riskperception, även att vita män brukar ha en lägre 

upplevd sårbarhet än kvinnor. Nu ställs inga frågor angående upplevd sårbarhet i enkäten, 

men det är inte omöjligt med tanke på tidigare studier att det är en anledning till varför 

kvinnor bedömer sig mer sannolika att drabbas av risker. Speciellt med de båda gruppernas 

svar på sannolikheten för allmänheten som går att läsa i figur 5 i åtanke, även om männen 

generellt skattar sannolikheten lägre så är de båda grupperna väldigt mycket närmare varandra 

i svaren om allmänheten jämfört med personligen. Medeltalet som kvinnor fick totalt på 

frågan som figur 5 berör är 2,98 medans männens medeltal är 3,02. Det skulle kunna betyda 
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att kvinnor upplever sig som mer sårbara än männen men att de båda grupperna har samma 

bild av riskerna och vilka som drabbas. Det skulle kunna vara så att inte bara kvinnorna 

upplever sig själva som sårbara utan som redan nämnts att även männen bedömer kvinnor 

som mer sårbara än de själva. 

En annan anledning till skillnaden mellan könen som inte diskuterats är hur de olika 

anledningarna från personlighetspsykologi som beskrivs i teoridelen kanske kan göra en 

skillnad. Det finns studier som visar på att det kan finnas ett samband mellan upplevd 

självförmåga och kontrollfokus vid riskperception hos en individ. Även hur benägen en 

person är för att känna ångest kan spela in. Finns det någon skillnad på dessa 

personlighetsdrag mellan kön? De flesta studier som gjorts inom ångest och kön pekar på att 

kvinnor är mer sannolika att uppleva ångest än män, speciellt i ung ålder då kvinnor verkar 

utveckla ångest tidigare och i högre grad. Även för rädsla och många sorters fobier är kvinnor 

enligt studier mer sannolika att drabbas. Till exempel agorafobi (även kallat torgskräck) är två 

gånger mer sannolikt att drabba män än kvinnor. Andra åkommor som SAD (Social Anxiety 

Disorder) och OCD (Obsessive Compulsive Disorder) verkar påverkas mindre av könet hos 

en person. Även den upplevda självförmågan har i studier bevisats vara lägre hos kvinnor än 

hos män, speciellt hos kvinnor som upplever ångest. Det är även vanligare för kvinnor att 

uppleva situationer som oförutsägbara, överväldigande och okontrollerbara vilket bör kunna 

översättas till att kvinnor i högre grad har externt kontrollfokus jämfört med män. Här blir i 

min mening vissa delar av resultatet intressant, figur 3, 5 och 7. Kvinnor skattar risker högre 

än män, så ser det ut både i den här enkäten och i många som gjorts tidigare. Med tanke på att 

kvinnor har högre sannolikhet att besitta personlighetsdrag som är associerade med att skatta 

risker som större är det heller inte förvånande, men även män verkar se kvinnor som mer 

sårbara än sig själva. Kanske är det så att även kvinnor ser andra kvinnor som sårbara jämfört 

med män. För det har gjorts studier på varför kvinnor känner mer ångest, har lägre upplevd 

självförmåga och i högre grad externt kontrollfokus. Det finns biologiska anledningar som 

kan påverka. Det kan också finnas evolutionära anledningar till varför kvinnor tolkar risker 

som större än män, detta för att de snabbt ska uppfatta ett hot och så snabbt som möjligt söka 

skydd för sig själva och deras barn. Även hur flickor uppfostras kan påverka, och det är här 

det blir intressant. Det finns nämligen belägg för att barn som uppfostrats med mindre 

möjlighet att själva få ha kontroll också tolkar fler situationer som hotfulla och att flickor 

uppfostras med mer kontroll från föräldrar än vad pojkar gör. Det skulle kunna vara så att 

kvinnor anses mer sårbara av samhället i stort och därför uppfostras för att väga upp detta 

vilket också kan påverka resultatet i studier såsom denna, att kvinnor ser sig mer sannolika att 

drabbas ut av risker (McClean, C & Anderson, E 2009). 

Vad betyder då egentligen all data i resultatet? Helt hundraprocentigt svar är svårt att ge. Men 

det står ju i alla fall klart att män och kvinnor bedömer sannolikheten att själva drabbas av 

risker olika. För det första så ger det ju i frågan om vad som utgör ett hot mot Sverige en 

ganska bra bild över vad som anses hotfullt av de som svarat även om män bedömt varje hot 

som ett mindre hot så är det fortfarande samma hot på samma plats för båda könen, det ger ju 

en ganska klar bild över läget även om könen ser olika på graden av hotet. Den fråga där 

skillnaden är allra störst är den som gäller sannolikheten att personligen drabbas, vilket går att 
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läsa i figur 3. Kollar man på beteendeförändring så är det inte omöjligt att det är positivt för 

kvinnor att de upplever sig mer sårbara och därför mer sannolika att drabbas av risker då ett 

av stegen för att kunna uppnå ett förändrat beteende är att individen upplever att fördelarna är 

större än nackdelarna med det specifika beteendet. Ju mer sannolik en individ då upplever sig 

att drabbas av en risk borde göra det lättare för denne att se fördelarna med ett beteende som 

minskar risker.  

För män skulle det däremot kunna vara en nackdel med att de i högre grad ser sig mer 

osannolika att drabbas av risker. I alla fall om olika informationskampanjer har mindre chans 

att nå fram. Tidigare har man kunnat se att det finns ett tänk kring risker att ”detta är riskabelt 

men sådant drabbar andra och inte mig.”. Detta stämmer än mer på männen som svarat på 

enkäten än kvinnorna då männen hade högre skillnad i sina svar gällande de själva och 

allmänheten. Det kan vara rimligt för vissa informationskampanjer kring risker att rikta sig 

mot män eller i alla fall att det är just individen som kan drabbas. Till exempel risker som 

hjärtsjukdom och misshandel är risker som drabbar fler män, eller kräver mer liv för män än 

för kvinnor. Ändå har kvinnorna i enkäten bedömt sig mer sannolika att drabbas av riskerna 

än männen. 

Det skulle såklart kunna vara en nackdel för kvinnor att uppleva sig mer sannolika för risker 

om det innebär att de går runt och känner en ständig oro och kanske till och med drabbas av 

depression eller en rädsla för att gå ut eller röra sig i vissa miljöer. Just om det är så allvarligt 

är dock omöjligt att utläsa av svaren i enkäten. 

Precis som i undersökningen för MSB där de svarande i hög grad trodde att trafikolyckor var 

den risk som krävde flest i Sverige och då mer än fallolyckor som faktiskt kräver fler liv per 

år så har de svarande i enkäten uppgett både sig själva och allmänheten som mer sannolik att 

drabbas av trafikolyckor som fallolyckor. Nu ombeds de inte i frågan överväga om de 

kommer dö på grund av risken utan bara drabbas, så jämförelsen än inte perfekt. Även vilka 

det är som svarat på enkäten kan vara viktigt att ha i åtanke vid analysen av dessa risker. 78 

av 102 respondenter befinner sig mellan åldrarna 18-34 vilket ändå får anses vara relativt ungt 

i sammanhanget, just fallolyckor är en dödlig risk som framförallt drabbar äldre personer. 

(Socialstyrelsen, 2016) så hade samma fråga ställts av målgruppen som just nu står inför hotet 

med fallolyckor i högre grad så hade svaret kunnat se annorlunda ut. Men det är inte helt 

omöjligt att det är samma misstag som görs av de svarandena i båda studierna. Exakt varför 

det är så är svårt att svara på, men det kanske borde göras fler information om fallolyckor 

tillgänglig eller göras lika mycket jobb i att reducera risken med fallolyckor som det gjorts 

med trafikolyckor de senaste åren. Storleken på kostnad för staten är ungefär lika mycket 

varje år med fallolyckor (25 miljarder kronor) och trafikolyckor (24 miljarder kronor). Ändå 

är det väldigt stor skillnad på vilka satsningar samhället gör för att reducera de olika 

olyckstyperna. Samhället lägger sammanlagt 44 miljarder kronor per år på att förebygga 

olyckor inom vägtrafiken men endast 3,4 miljarder kronor på att förebygga fallolyckor (MSB 

2014). 
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Metoddiskussion 

Först och främst anser jag det som positivt att det var så pass jämn fördelning mellan män och 

kvinnor som svarade. Det gjorde resultat och analys lättare att göra samt att det säger mer om 

skillnaden mellan just män och kvinnors svar, vilket ger högre reliabilitet till jämförelserna 

mellan könen. 

Åldersfördelningen däremot ser inte alls jämn ut. Som redan nämnts var 78 av 102 

respondenter i åldrarna mellan 18-34. Detta gör att svaren i resultatet kanske ger en starkare 

bild över hur unga vuxna i Sverige tänker. Hade det varit en jämnare fördelning mellan 

åldrarna så hade möjligtvis svaren kunnat se lite annorlunda ut i och med att som nämnts i 

teoridelen så kan erfarenhet påverka. Vilka erfarenheter personer från olika generationer har 

hade mycket väl kunnat ge utslag och skillnad på en annan åldersfördelning. Till exempel på 

hot mot Sverige så hade alternativet ”angrepp på Sverige av annat lands militära styrkor” 

möjligtvis kunnat påverkas om fler respondenter levde under något av världskrigen eller Kalla 

kriget. Sannolikheten personer hade bedömts sig sannolika att drabbas av hade möjligtvis 

också påverkats. Frågorna har inget specifikt tidsperspektiv vilket gör det svårt att säga om 

och i så fall vilket tidsperspektiv respondenterna haft. Om många av dem utgick från 

dagsläget så är det fullt rimligt att till exempel fallolyckor hade hamnat ansetts mer sannolik 

om fler personer med högre ålder hade svarat. Så för den som kollar på resultatet är det viktigt 

att ha med sig att svaren kan vara missvisande när det gäller äldre personer och kanske ge en 

starkare bild över vad just unga vuxna i Sverige anser. 

Sen kan det vara magstarkt att påstå att 102 respondenter skulle kunna ge en solklar bild över 

vad hela den svenska befolkningen tycker utan det bör nog kanske läsas mer som en 

fingervisning åt hur det kan tänkas se ut. Enkäten har som redan nämnts marknadsförts på 

facebook vilket är en sida med användare från hela världen. Detta gör att det finns chans att 

vissa respondenter inte är svenskar vilket försvårar att svara på frågeställningarna. Allt språk i 

enkäten är dock på svenska vilket gör det troligt att de allra flesta som svarat är bosatta i 

Sverige. 

Vissa alternativ i frågorna kan ha lett till vissa missförstånd. Jag tänker främst på alternativen 

”egen rökning” och ”dricka alkohol”. Just egen rökning valdes för att det inte var risken med 

passiv rökning som söktes utan risken att drabbas av konsekvenser av eget rökande. Även 

dricka alkohol syftade på konsekvenserna av att dricka alkohol, till exempel leverskador eller 

alkoholism. Såhär i efterhand inser jag att det finns risk för att respondenterna tolkat det som 

sannolikheten att de eller allmänheten skulle röka eller drick alkohol och inte konsekvenserna. 

Detta borde gjorts tydligare på något sätt. 

6 Slutsats 
Vilka risker bedömer sig personer i Sverige sannolika att drabbas av? 
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Av de utvalda riskerna i frågan var stress och utbrändhet den risk som respondenterna angav 

sig mest sannolika att drabbas av. Efter det följde att drabbas av cancer, trafikolyckor och 

klimatförändringar. 

 

 

Vilka risker bedömer personer i Sverige sannolika att drabba allmänheten? 

Av de utvalda riskerna i frågan så var även här stress och utbrändhet den som ansågs vara den 

mest sannolika fastän frågan gällde allmänheten. Efter det följde psykisk ohälsa, dricka 

alkohol och drabbas av cancer. 

Vad anses utgöra ett hot mot det svenska samhället av personer i Sverige? 

Av de utvalda alternativen var det ökade samhällsklyftor i Sverige som ansågs vara det största 

hotet mot Sverige. Tätt följd av ökade motsättningar mellan grupper i Sverige, organiserad 

brottslighet och att extrema politiska uppfattningar skulle få inflytande i Sverige. 

Skiljer svaren på dessa frågor sig mellan män och kvinnor? 

Det finns en ganska stor skillnad i svaren på frågorna mellan kön. Kvinnor ansåg sig själva 

vara mer sannolika i snitt att drabbas av i stort sett samtliga risker. Även för allmänheten så 

dömde kvinnorna riskerna som mer sannolika, men med en mycket mindre skillnad mot 

männens svar jämfört med frågan om personlig sannolikhet. Även gällande hot mot Sverige 

skiljde sig svaren mellan män och kvinnor åt. Men endast graden av hotet, inte vilka hot som 

var större än de andra. 

Verkar det finnas tendenser till överoptimism? 

Om det är överoptimism som har präglat svaren är svårt att säga helt och fullt, men 

tendenserna finns absolut. Samtliga risker var i snitt bedömda att vara mer sannolika att 

drabba allmänheten än personerna som svarade på enkäten. Förutom klimatförändringar som 

ansågs drabba respondenterna och allmänheten med nästan exakt samma sannolikhet, snittet 

för respondenterna och allmänheten skiljde bara 0,01. Dock var det denna skillnad som gjorde 

klimatförändringar till den enda risken som respondenterna ansågs mer sannolika att drabbas 

av än allmänheten, men som sagt med en mycket liten skillnad. 
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