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Sammanfattning 

En pandemisk influensa medför en stor risk för samhället där både sociala och ekonomiska 

aspekter tar skada. Risker kräver beredskap på såväl internationella som individuella nivåer och 

kan påverka hur stor konsekvensen av en risk blir. Denna studie syftar till att undersöka den 

individuella beredskapen kring det nya coronaviruset, covid-19. Med stöd av ramverket 

Protection Motivation Theory som beskriver människors olika beteenden inför en risk och vad 

som motiverar individer till att vidta en eller flera skyddande åtgärder. Vilka faktorer som 

påverkar en individs riskperception och hur detta i sin tur kan påverka den individuella 

beredskapen undersöks i studien. Även betalningsviljan för ett eventuellt vaccin mot covid-19 

undersöks. 

 

Metoden som används för att undersöka individernas riskperception av covid-19 är en 

kvantitativ enkätundersökning. Enkäten konstruerades till stor del utifrån ramverket och dess 

faktorer som sägs påverka en individs beteende men också utifrån studiens forskningsfråga och 

för att uppfylla uppsatsens syfte. Enkäten genomfördes av studenter på tre olika program på 

Karlstads Universitet.  

 

Studiens resultat visar att Karlstads Universitetsstudenter inte uppfattar smittan eller 

spridningen av covid-19 som något stort hot vid den tiden då undersökningen genomfördes, 

mellan 24 februari och 11 mars. Detta har även lett till att skyddande åtgärder inte vidtagits i 

någon stor omfattning för att stoppa smittan eller spridningen av coronaviruset. De skyddande 

åtgärderna har inte heller, enligt majoriteten av studenterna, uppfattats som effektiva för att 

undvika smitta eller spridning av covid-19 trots att de rekommenderats av svenska myndigheter.  

Betalningsviljan för vaccinering är enligt denna studie hög i jämförelse med vad tidigare 

vaccineringar mot pandemisk influensa har kostat trots att viljan för vaccination mot covid-19 

endast finns hos hälften av respondenterna.  

 

Slutligen kan det konstateras att riskperceptionen påverkar den individuella beredskapen 

gentemot en risk och att detta bidrar till vilka åtgärder som vidtas eller inte. Uppfattningen av 

en risk kan påverka vilken information som tas upp av en individ, vilka åtgärder som vidtas och 

under en pandemisk influensa kan den individuella beredskapen påverka spridningen av ett 

virus och därmed ett helt samhälle.  

 

Nyckelord: Pandemi, beredskap, riskperception, protection motivation theory, covid-19 
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Abstract 

A pandemic flu poses a great risk to society where both social and economic aspects are harmed. 

Risks require preparedness at both international levels and individual levels and can affect the 

extent of the risk. This study aims to investigate the individual preparedness of the new 

coronavirus, covid-19. With support from the framework Protection Motivation Theory which 

describes people's various behaviors at risk and what motivates individuals to take one or 

several protective measures. The factors that affect an individual's risk perception and how they 

in turn influence the individual preparedness are examined in the study. The willingness to pay 

for a possible covid-19 vaccine is also being investigated. 

 

The method used to investigate individuals' risk perception of covid-19 is a quantitative survey. 

The questionnaire was constructed mainly on the basis of the framework and its factors that 

states to have influence on individual behavior. Also, the questionnaire was constructed to 

answer the study's research question and fulfill the purpose of the essay. The survey was 

conducted by students in three various programs at Karlstads University. 

 

The study's results show that students at Karlstads University do not perceive the infection or 

extent of covid-19 as a major threat at the time the survey was conducted. This has shown that 

protective measures have not been taken to prevent the spread of coronavirus. The protective 

measures have not been considered effective to avoid the virus or the spread of covid-19 

although they have been recommended by Swedish authorities. According to this study, the 

willingness to pay for vaccination is high in comparison with what previous vaccines against 

pandemic flu has cost, although the willingness for vaccination against covid-19 is found only 

in half of the respondents. 

 

Finally, it can be found that risk perception affects individual preparedness in a crisis and that 

this contributes to what measures are taken. The perception of a risk can affect how information 

is taken up by an individual, what measures are taken and during a pandemic flu the individual 

preparedness can affect the extent of a virus spread and by that an entire society. 

 

Key words: Pandemic, preparedness, risk perception, protection motivation theory, covid-19  
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Förord 

Under tiden som denna uppsats produceras sprids den pandemiska influensan covid-19 runt om 

i världen. Uppsatsen påbörjades när coronaviruset fortfarande klassades som en epidemi och 

främst hade spridits i Wuhan i Kina för att under arbetets gång utvecklas till en pandemi. Det 

har varit en intressant upplevelse att skriva om ett ämne som under processens gång hela tiden 

förändras och vid slutet av uppsatsskrivandet fortfarande förändras. Jag vet vid inlämning och 

publicering av detta examensarbete fortfarande inte hur denna pandemiska influensa kommer 

att sluta, hur många människor eller hur många delar av samhället den kommer att påverka men 

coronaviruset och dess konsekvenser är just nu en världskris som påverkar de flesta människor 

på ett eller annat sätt.  

 

Detta är ett examensarbete skrivet inom ämnet riskhantering under den sista vårterminen på den 

treåriga utbildningen Miljö och säkerhet på Karlstads Universitet. Jag skulle vilja tacka min 

handledare Tonje Grahn som stöttat mig med tankar, idéer och vägledning genom hela arbetet. 

Jag skulle även vilja rikta ett stort tack till de studenter som valt att delta i enkätundersökningen, 

utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. Slutligen skulle jag vilja tacka övriga 

lärare, kursansvariga och programansvariga vid Miljö och säkerhet på Karlstads universitet.   

 

Erica Johansson  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kothe m.fl. (2019) beskriver att det är hotet mot en själv som har störst inverkan på en 

människas beteende. Vidare beskriver hon att hot mot djur eller framtida generationer inte leder 

till någon direkt beteendeförändring hos människor. Olika människor uppfattar risker på olika 

sätt, det kan bland annat baseras på faktorer som sårbarhet gentemot en risk, konsekvensen av 

risken eller förmåga att skydda sig mot den (Rogers 1983). Beroende på bakomliggande 

faktorer kan vi vara mer eller mindre rädda för att risken ska inträffa och därmed hantera den 

på olika sätt.  

  

Shreve (2016) beskriver att epidemier är en risk som ökar i takt med att befolkningen ökar, 

handeln globaliseras och fler flyttar in till städer. Enligt Engvall m.fl. (2020) benämns 

vanligtvis infektionssjukdomar, orsakade av exempelvis virus och bakterier, som epidemier då 

de kan spridas i snabb takt och drabba många människor under kort tid. En epidemi har brutit 

ut när en smitta har spridits till flera geografiska områden och när många människor insjuknat 

av smittan (Shreve 2016). Ett utbrott är, till skillnad från en epidemi, något som bryter ut i ett 

begränsat område med ett fåtal som insjuknar (NE u.å.).  

 

Influensaepidemier sker varje år, främst mellan december och april och i olika utsträckning. De 

skiljer sig åt på flera sätt och blir mer eller mindre förödande (NE u.å.). Folkhälsomyndigheten 

(2015) beskriver att en influensa i vissa fall sprider sig över flera världsdelar, vilket kan leda 

till en influensapandemi med en stor mängd smittade. Ibland håller sig influensan istället till en 

mindre grupp och en mindre geografisk yta (NE u.å.). Enligt Engvall m.fl. (2020) beror 

spridningen på att infektionssjukdomar smittar via mat, vatten, luft, indirekt och/eller direkt 

beröring. Anledningen till att vissa infektionssjukdomar utvecklas till epidemier eller 

pandemier beror också på att immuniteten hos människor är låg gentemot det specifika viruset 

som orsakar infektionen (Engvall m.fl. 2020 och Folkhälsomyndigheten 2015). Ofta beror detta 

på att smittan antingen har en ny genetisk sammansättning eller att den är genetisk förändrad 

och därmed okänd för immunsystemet (MSB och Socialstyrelsen 2009). 

 

Riskhantering vid epidemier inte är fullt lika utvecklat som inom andra riskområden (Shreve 

2016). För att öka beredskapen vid epidemier behöver riskkommunikationen förbättras menar 

hon. Även större kunskap kring mänskliga, sociala och miljömässiga faktorer på djurburna 
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sjukdomar behöver breddas enligt Shreve. Djurburna sjukdomar, som också kallas zoonoser, är 

virus som kan smitta från djur till människor och står för ungefär tre fjärdedelar av influensor 

som är nya och återkommande (Shreve 2016). Hon beskriver även att animaliska sjukdomar 

och mänskliga sjukdomar i flera sammanhang behandlas på olika sätt. Därmed finns det en 

fallucka i såväl kunskap som beredskap där animaliska sjukdomar, som kan spridas till 

människan, inte undersöks i lika hög utsträckning (Shreve 2016). När animaliska sjukdomar 

behandlas som en egen kategori går det inte att genomföra en tillräcklig riskhantering enligt 

Shreve, vilket kan påverka beredskapen under en epidemi. Pandemiberedskapen har dock ökat 

sedan utbrottet av fågelinfluensan år 1997 i Hongkong då utbrottet övergick i en pandemi och 

var starten på en beredskapsplanering såväl internationellt som nationellt (MSB & 

Socialstyrelsen 2009). Länder inom Europeiska Unionen [EU], även Sverige, har till exempel 

sedan 2001 avtalat att använda sig av en gemensam beredskapsplan för att förhindra spridning 

av smittsamma sjukdomar som ursprungligen kommer från djur (Doréa m.fl. 2017). Hon 

beskriver vidare att dessa beredskapsplaner bland annat innebär att om ett eller flera djur inom 

ett geografiskt område är smittade av en sjukdom måste andra djur inom tre kilometers radie 

skyddas och djur inom tio kilometers radie vara under övervakning. Detta för att undvika en 

spridning till flera djur men även till människor, då spridningen i värsta fall kan leda till en 

epidemi eller pandemi.  

 

1.1.1. Det nya coronaviruset 

Nationalencyklopedin [NE] (u.å.) beskriver att influensaepidemier sker varje år, oftast inträffar 

dessa mellan december och april men i olika utsträckning och påverkar allt från en liten grupp 

till flera världsdelar. Den 11 mars 2020 gick World Health Organisation [WHO] ut med att det 

nya coronaviruset (covid-19), som först benämndes som en epidemi, bedöms vara en pandemi 

(Folkhälsomyndigheten 2020 b). WHO (u.å.) beskriver covid-19 som en grupp av flera olika 

virus som orsakar symptom likt en vanlig förkylning med bland annat feber, hosta och påverkan 

på andningen. Förutom de vanliga förkylningssymptomen beskrivs också att viruset vid svårare 

fall kan orsaka lunginflammation, njursvikt och dödsfall. Vidare beskrivs viruset som en så 

kallad zoonos. Vilket djur som är källa till covid-19 har ännu inte identifierats då det fortfarande 

finns flera coronavirus hos djur som ännu inte smittat människor WHO (u.å.). En framtida 

förklaring skulle dock kunna vara att covid-19 till 96 procent liknar det coronavirus som 

fladdermöss bär på, men detta har ännu inte fastställts (WHO 2020).  
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WHO (2020) beskriver att coronaviruset upptäcktes den 30 december då en patient, på 

sjukhuset Wuhan Jinyintan Hospital i staden Wuhan i Kina, hade lunginflammation och på 

proverna som togs upptäcktes virus med en genetisk sammansättning som inte kändes igen. 

Efterforskning av det okända viruset visade sig sedan tillhöra familjen coronavirus och 

spridningen misstänkts ha startat vid ”Huanan Wholesale Seafood Market” som är en marknad 

i staden Wuhan i Kina där bland annat levande djur säljs (WHO 2020). Coronaviruset sprids, 

likt andra influensaliknande sjukdomar, via luft- och vätskepartiklar men främst beror 

spridningen på beröring mellan en smittbärare och en osmittad person (WHO 2020).  

 

Den första lägesrapporten (WHO 2020 b) publicerades den 21 januari 2020 och beskrev att 282 

personer blivit smittade av viruset varav majoriteten av fallen upptäckts i Kina. Även Japan, 

Korea och Thailand hade vid denna tidpunkt drabbats av enstaka smittfall. Den 22 mars 2020 

kl.18.00 uppger WHO (2020 d) i sin dagliga lägesrapport att det är 292 142 personer som 

smittats av covid-19 runtom i världen och att 12 784 av dessa är dödsfall. De länder som vid 

denna tidpunkt drabbats värst är Kina med 81 498 smittade, Italien med 53 578 smittade och 

Spanien med 24 926 smittade (WHO 2020 d). Sverige har i denna lägesrapport, den 22 mars 

2020, 1746 smittade personer vilket är en stor ökning från 1 smittad person den 26 februari 

2020.  

 

Folkhälsomyndigheten (2020 c) beskriver vilka åtgärder som kan stoppa smittspridningen av 

covid-19. Det finns flera åtgärder som människor kan ta till i vardagen för att minska risken för 

spridning av covid-19. Tvätta händerna ofta i varmt vatten och med tvål i minst 20 sekunder, 

hosta och nysa i armvecket och stanna hemma vid sjukdom är några av åtgärderna som 

Folkhälsomyndigheten gått ut med och rekommenderat (Folkhälsomyndigheten 2020 a). 

Folkhälsomyndigheten skickade den 11 mars även in ett förslag till regeringen om att stoppa 

sammankomster som beräknas samla fler än 500 personer vilket regeringen senare samma dag 

fastslog (Folkhälsomyndigheten 2020 d). 

 

Covid-19 är ett virus som drabbar vissa grupper värre än andra, dessa kallas riskgrupper. Den 

riskgruppen som enligt Folkhälsomyndigheten (2020 b) beskrivs vara mest utsatt för allvarliga 

konsekvenser av viruset är personer i hög ålder. Folkhälsomyndigheten beskriver vidare att 

enligt rapporter från Italien är den mest utsatta gruppen personer över 85 år. Dessutom beskriver 

Folkhälsomyndigheten att personer i hög ålder med en bakomliggande sjukdom såsom diabetes, 

högt blodtryck eller lungsjukdom är extra utsatta. Vidare beskriver de att tillgängliga studier 
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den 19 mars 2020 inte visar på att personer med astma, allergi eller njursjukdom hör till någon 

riskgrupp, men dessa personer rekommenderas ha löpande kontakt med läkare kring den 

rådande situationen.  

 

1.2. Problemformulering, frågeställning och syfte 

Det är hotet mot en själv som har störst påverkan på en människas beteende och inte hotet mot 

exempelvis djur eller framtida generationer (Kothe m.fl. 2019). Faktorer som upplevd rädsla, 

sannolikhet och konsekvens av en risk kan påverka en individs hotbild, även kallat hotnivå, av 

risken. Om hotbilden upplevs vara stor är det faktorer som åtgärdskostnad (responskostnad), 

åtgärdseffektivitet (skyddsförmåga) och självförmåga som påverkar ett beslut om att vidta en 

skyddande åtgärd mot risken eller inte. Problemet under en risk är att hotbilden uppfattas olika 

av olika individer beroende på dess sårbarhet och förmåga att hantera en risk vilket leder till att 

risker hanteras på olika sätt av olika individer. Uppsatsen huvudsakliga syfte är att svara på 

frågeställningen ”Hur kan riskperceptionen påverka den individuella beredskapen vid en risk?”. 

 

Denna uppsatsen syftar även till att undersöka individers riskperception gentemot 

coronaviruset, covid-19, och hur det kan påverka den individuella beredskapen. En 

enkätundersökning bland studenter på Karlstads Universitet ska med stöd av protection 

motivation theory även besvara följande styrande frågeställningar. 

 

• Hur upplever Karlstads Universitetsstudenter hotbilden av covid-19? 

• Bedömer studenterna att åtgärderna är rimliga och att de bör vidtas? 

• Upplever studenterna att de har möjlighet att skydda sig mot covid-19? 

• Vilken betalningsvilja finns hos studenterna gällande ett eventuellt vaccin mot covid-

19? 

 

1.3. Avgränsningar 

Studien har avgränsats till studenter på Karlstads Universitet där fokus ligger på studenter inom 

de tre programmen miljö och säkerhet, grundlärarprogrammet F-3 och folkhälsovetenskap. 

Avgränsningen av studien skedde dels för att studenterna geografiskt sett är bosatta i närheten 

av Karlstad då enkäten inte från start planerades som en webbenkät. Men också på grund av att 

redan existerande kontakter fanns i de tre programmen.  
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1.4. Uppsatsens struktur 

Uppsatsen inleds med en bakgrund som fokuserar på epidemier som risk, dess riskhantering 

och coronavirusets spridning. Därefter följer en problemformulering som avsmalnas till vilka 

frågeställningar som förväntas uppfylla uppsatsens syfte och beskrivning av avgränsningar som 

vidtagits. Det teoretiska ramverket presenteras och beskrivs tillsammans med tidigare forskning 

i kapitel två. I det tredje kapitel beskrivs metodens grundläggande delar samt en beskrivning av 

hur forskaren gått till väga för att samla in undersökningens data. Resultatet av 

enkätundersökningen presenteras i kapitel fyra i form av diagram och beskrivande text. En 

diskussion kring metodvalet och hur det påverkat studien finns i början av diskussionskapitlet. 

Diskussionen kommer därefter och innehåller reflektioner mellan det teoretiska ramverket, den 

tidigare forskningen och enkätundersökningens resultat. Slutligen avslutas uppsatsen med 

slutsatser som svarar på studiens frågeställningar. 
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

2.1. Tidigare forskning av pandemisk influensa och vaccination 

Svininfluensan spred sig år 2009 och utvecklades till en pandemisk influensa (Song m.fl. 2020). 

Svininfluensan är, precis som covid-19, ett zoonotiskt virus som finns bland djur men som kan 

spridas till människor och i värsta fall orsaka en pandemisk influensa beskriver Song m.fl. 

Influensor som hör till gruppen A-virus har en förmåga att undkomma människans 

försvarsmekanismer genom att ständigt förändra sina antigena egenskaper och viruset kan med 

hjälp av andra egenskaper lätt anpassa sig till förändrade miljöer och har en hög överlevnad i 

kroppen (Song m.fl. 2020).  

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] (2014) genomförde en studie med syfte 

att beräkna indirekta och direkta kostnader av svininfluensapandemin. Studien visar på att en 

pandemisk influensa medför stora samhällsekonomiska konsekvenser. En stor kostnad som 

tillkom under denna pandemi var vaccinationskostnader i Sverige som totalt beräknades till 906 

miljoner kronor i studien. Vidare beskriver MSB att förutom vaccinationskostnaden på 64 

kronor per dos vaccin tillkom även kostnader för administration, transport, lagerhållning och 

information vilket ledde till den höga kostnaden. Studien visar att cirka 60 procent av Sveriges 

befolkning vaccinerades med Pandemrix och att kostnaden var 119 kronor per dos med 

inräknad kostnad av administration för dosen. Vidare beskriver MSB att vaccinet mot 

svininfluensan även förde med sig ett visst antal biverkningar varav den mest omtalade var 

narkolepsi som är en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar sömnen. 

 

2.2. Protection Motivation Theory 

Protection motivation theory [PMT] är ett ramverk som beskriver människors olika beteenden 

inför en risk och vad som motiverar individer till att vidta en eller flera skyddande åtgärder 

(Menard m.fl. 2017). Anledningen till att människor väljer att hantera eller inte hantera en risk 

kan bero på flera orsaker. Bland annat vad olika informationskällor säger om risken, tidigare 

erfarenheter av den eller personliga variabler såsom ekonomi eller förmåga att utföra en åtgärd 

(Rogers 1983). Dessa variabler leder till hur människan själv uppfattar hotbilden och om den 

anses vara tillräckligt stor för att genomföra en åtgärd, menar Grahn och Jaldell (2019). 
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Figur 1: PMT i form av en övergripande modell enligt Floyd m.fl. (2000), översatt till svenska och bearbetad av Erlandsson 

(2019), skyddsåtgärd och ingen skyddsåtgärd är i figuren utbytta från anpassning och missanpassning. 

Till en början var det risker kopplade till hälsa som undersöktes med hjälp av PMT men idag 

kan teorin kopplas till flera andra typer av risker som människor och hushåll utsätts för (Grahn 

och Jaldell 2019). Vidare beskriver Grahn och Jaldell att PMT är baserad på två processer där 

den första är en hotbedömning av en risk följt av en hanteringsvärdering som tillkommer om 

hotbilden bedöms vara allvarlig. Dessa två processer hör båda till den kognitiva processen som 

Erlandsson (2019) beskriver och kallas i figur 1 för bedömning av hotet och bedömning av 

skyddsåtgärd. Innan eller vid en risk finns det olika variabler som påverkar hur en människa 

uppfattar en risk (Rogers 1975). Rogers beskriver även att PMT bygger på att först när en 

individ har viss förståelse och kunskap för en risk kan en hotbedömning och värdering ske.  

De faktorer som Kothe m.fl. (2019) beskriver har centrala roller i processen för hotbedömning 

är hotets storlek och allvarlighet samt den utsattas sårbarhet, vilka kallas för sannolikhet och 

konsekvens enligt Erlandsson (2019). Rädslan motiverar inte en direkt handling men den 

påverkar hotbilden och hur högt eller lågt risken värderas och kan med hjälp av detta leda till 

en handling (Grothmann och Reusswig 2006). Grahn och Jaldell (2019) beskriver också att den 

upplevda subjektiva sannolikheten för att risken ska inträffa ingår i denna process, precis som 

Erlandsson (2019), vilket är en variabel som skulle kunna påverka hotbilden. De faktorer som 

är centralt för hanteringsvärderingen, som i figur 1 kallas bedömning av skyddsåtgärd, är 
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åtgärdens effektivitet och åtgärdskostnader (Kothe m.fl. 2019). Dessa beskrivs som 

skyddsförmåga och responskostnad enligt Erlandsson (2019). Självhanteringsförmågan 

kommer även in i den andra processen och kan beskrivas som den förmåga en person har att 

utföra en skyddande åtgärd (Grothmann och Reusswig 2006, Grahn och Jaldell 2019).  

Genom den kognitiva processen, där faktorerna sätts samman med varandra, kommer 

människor fram till att antingen genomföra en skyddsåtgärd eller att inte göra det. Detta kallas 

ibland för anpassning eller missanpassning. Hotet, sårbarheten, självhanteringsförmågan och 

effekten av åtgärden är faktorer som om de ökar leder till större sannolikhet för att risken 

hanteras (Wang m.fl. 2019). Medan en ökning av åtgärdskostnaden och en minskande nytta av 

åtgärden leder troligtvis till större sannolikhet att inte hantera risken. Faktorerna för 

hanteringsvärdering är mer avgörande för en eventuell hantering av risken än de faktorer som 

ingår i hotbilden (Wang m.fl. 2019).  

 

Precis som Floyd m.fl. (2000) beskriver finns det variabler som kan påverka bedömningen av 

hotbilden och skyddsåtgärden och han placerar dessa i kategorierna omvärldsfaktorer och 

intrapersonella faktorer. Detta innebär att människor påverkas av vad informationskällor säger 

om risken, vad personen i fråga observerar relaterat till risken, personliga variabler som skulle 

kunna påverka hur risken kan hanteras och tidigare erfarenheter kring en liknande risk. 

Personliga variabler kan vid risken för att smittas av covid-19 innebära att en person till 

exempel är sårbar på grund av ett sämre hälsotillstånd, att personen på grund av ekonomiska 

skäl inte kan stanna hemma när den är sjuk eller att personen inte kan stanna hemma på grund 

av sin boendesituation. 

 

Wang m.fl. (2019) diskuterar PMT i relation till hälsa och beskriver hur hot och sårbarhet är de 

två största variablerna som tas till beräkning vid en risk och sker vid hotbedömningen. Vidare 

beskriver Wang m.fl. att självhanteringsförmåga och åtgärdens nytta (benämns som 

självförmåga och skyddsförmåga i figur 1) är variabler som i många fall spelar stor roll för den 

slutgiltiga hanteringen av skyddsåtgärd. Dessa är variabler som spelar roll för hur väl en person 

väljer att hantera risken och åtgärdens effektivitet är ofta det som avgör om en skyddsåtgärd 

vidtas eller ej. Kothe m.fl. (2019) beskriver att motivationen i sista skedet avgör om en 

skyddande åtgärd vidtas, vilken åtgärd som vidtas och därmed hur en risk hanteras på 

individuell nivå.   
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3. Metod 

3.1. Enkätundersökning 

Den valda metoden för att undersöka individuell beredskap och perception kring covid-19 är 

webbenkät. Vid uppsatsens start fanns det planer på att genomföra enkäten som gruppenkät 

som innebär att den delas ut, besvaras samt lämnas in i ett sammanhang (Erjlertsson 2019). 

Enkäten genomfördes istället via webb av flera anledningar. En anledning är att undersökningen 

genomförts inom tre olika utbildningsämnen på Karlstads Universitet varav alla deltagare inte 

kontinuerligt besöker universitetet på grund av uppsatsskrivande, praktik och distanskurser. En 

annan anledning är att genom användning av webbenkät sker datainsamling automatiskt via 

enkätverktyget, i detta fall Survey&Report, och gör att sammanställning av data kräver mindre 

tid vilket är att föredra vid uppsatsskrivande under tidspress. Webbenkät beskrivs av Ejlertsson 

(2019) och Wagner m.fl. (2012) som ett effektivt och kostnadsfritt sätt att genomföra 

enkätundersökning och är ytterligare en anledning till varför just webbenkät används som 

metod i denna studie.  

 

Ejlertsson (2019) rekommenderar att en enkät inte bör ta mer än 15–30 minuter att genomföra 

då det skulle kunna påverka svarsfrekvensen. Wagner m.fl. (2012) bekräftar Ejlertsson med att 

beskriva hur längden av en enkät är väldigt kritisk och att endast frågor som faktiskt behövs för 

resultatet ska finnas med. Uppsatsens enkätundersökning beräknas ta cirka 5–10 minuter att 

genomföra beroende på respondentens egen takt och har förhoppningsvis en positiv påverkan 

på svarsfrekvensen. Om ämnet i enkäten ligger långt ifrån respondenternas utbildningsämne 

och allmänna kunskap kan svarsfrekvensen påverkas menar Wagner m.fl. (2012). I detta fall 

skulle det kunna påverka de tre respondentgruppernas deltagande i enkäten då de utbildar sig 

inom olika ämnesområden. Intresset och kunskapen kring både smittspridning och beredskap 

kan därför skilja sig åt mellan de olika respondentgrupperna.  

 

Ejlertsson (2019) beskriver att det är viktigt att vara tydlig med frågeställningarna i en enkät då 

respondenterna inte har möjlighet att ställa frågor under tiden de svarar på enkäten. 

Frågeformuleringarna i enkäten kan inte vara för komplicerade och inte heller inkludera 

följdfrågor som kan ge djupare svar vilket påverkar metoden och gör den delvis ytlig (Ejlertsson 

2019). Detta har tagits hänsyn till under enkätens konstruktion genom att testa enkäten på flera 

personer som inte haft vidare kunskap kring det specifika ämnet. Detta för att kunna upptäcka 

eventuella frågor som kan uppstå under enkätsvarandet. Trots att enkäten innehåller en viss del 
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öppna frågor samt följdfrågor som kan ge bredare förklaringar kring vissa av frågorna innebär 

detta inte automatiskt att alla respondenter väljer att skriva någon fördjupad förklaring till hur 

de tänker (Ejlertsson 2019). 

 

3.2. Metodens process 

Enkät valdes som metod under ett tidigt skede av uppsatsen och utförandet har sedan växt fram 

i takt med att uppsatsens ämne, syfte och frågeställningar har definierats. Samtidigt som 

inläsning kring enkät som metod har pågått har även urval av respondenter skett och 

frågeformuleringar arbetats fram. På grund av att uppsatsens ämne till stor del behandlar den 

nuvarande spridningen av coronavirus [covid-19] har enkäten behövt bearbetats under längsta 

möjliga tid för att kunna ställa rätt mängd och typ av frågor och få med så stor mängd aktuell 

information som möjligt från respondenterna. Frågorna har förändrats i takt med att spridningen 

av covid-19 har ökat och mer information framkommit kring viruset, förändringarna har dock 

endast skett innan utskicket av enkäten och inte under svarsperioden. Enkäten har haft en 

svarsperiod på två veckor för att inkludera så många som möjligt men även för att kunna 

sammanställa data under rimlig tid. Datumen för svarsperioden var 24 februari till och med 11 

mars och läget för covid-19 i Sverige förändrades mycket under denna perioden. Den 24 

februari hade Sverige 1 smittad person och den 11 mars hade antalet smittade ökat till 326 

personer (WHO 2020 b och e) vilket kan ha påverkat svaren från respondenterna. 

 

Många av frågorna är ställda för att svara på hur respondenterna ser på risken ur den valda 

teorins perspektiv och beskriver vad som motiverar människor att skydda sig mot en risk. PMT 

grundar sig i några olika variabler som exempelvis rädsla för en risk, sannolikhet att risken 

inträffar, hur effektiv en skyddsåtgärd är och vilken möjlighet en individ har att genomföra en 

skyddande åtgärd. Enkäten syftar till att svara på individers riskperception angående covid-19 

och hur det kan påverka hur och om de olika personerna vidtar några skyddande åtgärder. Vissa 

av frågorna i enkäten är även framtagna för att svara på vilka bakomliggande variabler som 

skulle kunna ligga till grund för en individs attityd och/eller beteende inför en risk. Dessa 

variabler är bland annat kön, ålder, utbildningsämne och utbildningsnivå, se bilaga 2. 

 

3.3. Urval av respondenter 

Tre program på Karlstads Universitet har valts ut för att svara på enkäten. Programmen har 

valts då studenterna geografiskt är belägna nära Karlstad, vilket hade påverkat den först 
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påtänkta gruppenkäten, samt för att redan existerande kontakter finns i de tre programmen. De 

programmen som valts ut kan som utbildningsämnen bidra med tre olika intressanta vinklar på 

de valda frågeställningarna.  

 

De programmen på Karlstads Universitet som valts ut till enkätundersökningen är: 

 

• Miljö och säkerhet 

• Folkhälsovetenskap 

• Grundlärarprogrammet F-3 

 

Miljö och säkerhet är ett program där riskhantering har en central roll under utbildningen vilket 

kan vara intressant för uppsatsämnet då det till stor del behandlar riskhantering på individuell 

nivå (Karlstads Universitet u.å. a).  

 

Folkhälsovetenskap är en utbildning som studerar hälsotillståndet hos en befolkning och hur 

det påverkar samhället i stort vilket kan ge en intressant vinkel på covid-19 som risk då viruset 

påverkar hälsan hos en stor mängd människor (Karlstads Universitet u.å. b).  

 

Lärarprogrammet, i detta fall grundlärarprogrammet F-3, är en utbildning som inte har någon 

direkt koppling till varken risk eller hälsa på samma sätt som de andra två utbildningarna och 

skulle därmed kunna ge en tredje intressant vinkel på svaren i enkäten (Karlstads Universitet 

u.å. c).  

 

Utbildningsnivån skiftade mellan studenter som läser sitt första år på universitet till de som 

läser sitt femte år på universitet. Flest respondenter läser vid undersökningens period sitt tredje 

år på universitet. De tre olika programmen, som i enkätundersökningen beskrivs som 

utbildningsämne, har haft olika antal respondenter. Flest hör till ämnet miljö och säkerhet och 

består av 46 procent av respondenterna, 32 procent är lärarstudenter från grundlärarprogrammet 

F-3 och resterande 22 procent studerar folkhälsovetenskap. I undersökningen är det fyra 

personer som identifierar sig som män, 46 personer som identifierar sig som kvinnor och en 

person som identifierar sig som annat. Åldersspannet på respondenterna varierade från 20–54 

år varav 38 personer är mellan 20–29 år gamla. 
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3.4. Analysmetod 

Beskrivande statistik 

För att presentera insamlade data används beskrivande statistik. Metoden används för att 

presentera den data som är relevant för att svara på de frågeställningar som finns i uppsatsen 

(Wagner m.fl. 2012). Det är ofta en stor mängd data som samlas in vid en undersökning och 

för att göra den hanterbar och begriplig används beskrivande statistik menar Wagner m.fl. Hon 

beskriver att metoden ger stöd att beskriva och summera den information som samlats in via, i 

detta fall, enkätundersökningen och kan presenteras både numeriskt och grafiskt.  

 

PMT som analyseringsverktyg 

Insamlade data analyseras gentemot det valda ramverket för att svara på frågeställningarna. 

Som tidigare beskrivet består PMT av två processer, som tillsammans ingår i den kognitiva 

processen enligt figur 1, och analysen kommer att delas upp i dessa två processer för att 

undersöka om studenter på Karlstads Universitet har följt samma processer vid en risk som 

PMT beskriver. Frågeställningarna är till stor del ställda för att svara på hur väl studenterna har 

följt PMT som ramverk. Tabellen nedan visar på vilka av frågorna och påståendena som ska 

hjälpa till att besvara vilka delar av ramverket som följts. 

 

Tabell 1. Visar enkätfrågornas samband med de olika faktorerna i PMT. 

Process 1: Bedömning av 

hotbild 

Berörda faktorer Process 2: Bedömning av 

skyddsåtgärd 

Berörda 

faktorer 

Jag är rädd för att drabbas av 

coronavirus 

Rädsla Jag tror att jag kan undvika 

coronaviruset genom att vidta en 

eller flera skyddande åtgärder 

 

Skyddsförmåga  

Har du eller någon i din närhet 

tidigare drabbats av ett liknande 

virus? Ex svininfluensa 

Tidigare 

erfarenheter  

Jag kan tänka mig att betala extra 

för en eller flera skyddande åtgärder 

 

Responskostnad 

Jag ser coronaviruset som ett 

allvarligt hot 

 

Hotnivå  Jag ser en personlig nytta i att vidta 

en eller flera skyddande åtgärder 

 

Skyddsförmåga 

Jag upplever att sannolikheten 

att jag drabbas av coronavirus är 

hög 

 

Sannolikhet  Vidtar du någon/några av dessa 

åtgärder vanligtvis för att undvika 

smitta? 

Självförmåga 
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Jag tror att sannolikheten att 

coronavirus sprids i Sverige är 

stor 

 

Sannolikhet  Är det någon/några av dessa 

åtgärder du har börjat vidta på 

grund av coronavirusets spridning? 

 

Skyddsförmåga  

Om jag skulle drabbas av 

coronavirus är min sårbarhet 

hög på grund av mitt nuvarande 

hälsotillstånd, boendesituation, 

ekonomiska skäl etc 

 

Konsekvens Om du inte vidtar någon av 

föregående frågas åtgärder, vad 

beror det på? 

 

Skyddsförmåga 

Jag tror att jag skulle bedöma 

hotet och sannolikheten som 

högre om coronavirus skulle ha 

större spridning i Europa 

 

Hotnivå Om det fanns ett vaccin mot 

coronavirus, hade du då vaccinerat 

dig? 

 

Skyddsförmåga 

 

Folkhälsomyndigheten (2020 c) har även beskrivit vilka åtgärder som skyddar mot 

smittspridning av covid-19, dessa åtgärder har tagits med i enkäten för att undersöka om några 

av åtgärderna vidtogs innan spridningen av covid-19 samt om några av åtgärderna har vidtagits 

efter spridningen av covid-19. Dessa åtgärder är: 

 

• Tvättar händerna ofta med varmt vatten och tvål 

• Tvättar händerna i samband med hantering av mat 

• Tvättar händerna i samband med toalettbesök 

• Använder handsprit 

• Hostar och nyser i armveck eller näsduk 

• Stannar hemma när du är sjuk för att inte smitta omgivningen 

• Undviker att röra vid ansikte eller ögon 

• Undviker kontakt med sjuka människor 

• Undviker offentliga platser 

• Reser inte utomlands 

 

Contingent valuation method 

För att analysera betalningsviljan av ett eventuellt vaccin mot covid-19 används contingent 

valuation som metod. Lewis (2008) beskriver att metoden innebär att fråga respondenter om 

deras willingness to pay [WTP], betalningsvilja, för en miljömässig eller hälsomässig 
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förbättring. Han nämner också att motivet till metoden till en början var för att inkludera ett 

monetärt värde av miljön och hälsa till kostnad-nyttoanalyser. Metoden undersöker individers 

betalningsvilja för att ta reda på deras motiv till ett beteende avslutar Lewis. I detta fall handlar 

betalningsviljan i undersökningen om ett eventuellt vaccin mot det nya coronaviruset, covid-

19, och i enkätundersökningen ställs frågan om betalningsvilja till de personer som kan tänka 

sig att vaccinera sig mot viruset.   
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4. Resultat  

4.1. Informationskällor 

Omvärldsfaktorer 

Enligt Floyd m.fl. (2000) påverkas hotbilden av omvärldsfaktorer som innebär att du som 

individ påverkas av vad som sägs om den specifika risken i bland annat din omgivning, media 

och dagstidningar. I enkätundersökningen ställdes frågan om individen blivit tilldelad och/eller 

tagit reda på information om covid-19 och var den informationen i så fall kommit ifrån. 

Majoriteten av de som blivit tilldelad information beskrev att den kommit från media. Även 

sociala medier, arbetsplats/praktikplats, Karlstads Universitet, umgänge och dagstidning 

angavs som informationskällor, se figur 2.  

 

 

Figur 2. Visar vilka informationskällor som var vanligast förekommande hos de som blivit tilldelade 

information. 

 

Då informationskällor kan påverka hotbilden ställdes också en fråga om respondenterna har 

undvikit att läsa information om covid-19 och i så fall varför. Denna fråga besvarades med ett 

ja av flera studenter med motiveringen att de tycker att media förvärrar bilden av hur situationen 

kring covid-19 egentligen ser ut, att de sysslar med skrämselpropaganda. Vissa har även svarat 

att de slutat läsa information om covid-19 på grund av för mycket information från flera olika 

håll och för att inte påverkas för mycket undveks informationen. Dessa personer nämnde även 

att de själva tar reda på information från mer trovärdiga källor när en uppdatering behövs.  
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Intrapersonella faktorer 

En individs tidigare erfarenheter påverkar hur de resonerar kring en risk enligt PMT. I 

enkätundersökningen var det totalt sju respondenter eller deras bekanta som tidigare hade varit 

smittade av ett virus likt covid-19. De sju respondenternas svar på övriga enkätfrågor som kan 

relateras till hotbilden skiljde sig dock inte tydligt från de andra respondenternas svar. Då sju 

respondenter endast står för 14 procent av det totala antalet deltagare kan det inte uteslutas att 

tidigare erfarenheter påverkar hotbilden. Men i dessa fall är det inte tydligt på vilket sätt 

erfarenheterna har påverkat respondenterna. 

 

För att undersöka om personliga variabler påverkar svaren hos en respondent ställdes frågan 

om personen är sårbar på grund av dess hälsotillstånd, ekonomiska situation eller 

boendesituation. Cirka 10 procent av respondenterna beskrev att det stämmer in helt och 

resterande 90 procent befinner sig inte i någon av de sårbara tillstånden. Vilken eller vilka av 

de personliga variablerna som är sårbara undersöktes inte, oavsett sårbarhet var det ingen av 

respondenterna med hög sårbarhet som svarade betydande annorlunda i jämförelse med övriga 

respondenter och kan därmed inte, i denna studien, beräknas ha påverkats av de personliga 

variablerna.  

 

4.2. Kognitiv process 

Bedömning av hotet – Process 1 

Den upplevda rädslan för att drabbas av covid-19, sannolikheten att drabbas, sannolikheten för 

spridning i Sverige och individens sårbarhet är faktorer som alla, enligt majoriteten av 

studenterna, upplevs som relativt låga. Dessa faktorer bildar tillsammans en upplevd hotbild 

som enligt ramverket har en påverkan på vilka skyddsåtgärder som vidtas av en individ, se figur 

3. Den sammanlagda hotnivån av faktorerna visade sig inte vara hög trots att cirka 20 procent 

av respondenterna i en annan fråga beskrivit att de ser coronaviruset som ett allvarligt hot.  
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Figur 3. Visar den upplevda hotnivån baserad på sammanlagda faktorer enligt respondenterna i 

enkätundersökningen. 1=Låg och 5=Hög.  

 

Bedömning av skyddsåtgärd – Process 2 

Åtgärderna som föreslås i frågorna är åtgärder som Folkhälsomyndigheten (2020 c) 

rekommenderar till allmänheten för att minska smittspridningen av covid-19. Stor del av 

respondenterna vidtar många av de rekommenderade åtgärderna redan innan spridningen av 

covid-19 för att vanligtvis undvika smitta. Det är ett fåtal som vidtagit extra åtgärder på grund 

av coronavirusets spridning varav den åtgärd som flest har vidtagit är ”Reser inte utomlands”, 

se figur 4. Detta kan förklaras av den upplevda hotnivån av risken som vid tillfället sammanlagt 

var relativt låg och på grund av det kan ha lett till att respondenterna inte vidtagit någon extra 

åtgärd för att undvika risken. Det ställdes en följdfråga som undersökte av vilka anledningar 

som åtgärderna inte vidtogs och en tydlig majoritet representeras av anledningen ”Jag tror inte 

att åtgärderna hindrar smittan av coronavirus”. Detta visar att den uppfattade skyddsförmågan 

av åtgärderna inte är särskilt hög och kan vara en anledning till att respondenterna inte vidtagit 

majoriteten av åtgärderna.  
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Figur 4. Visar vilka åtgärder som vidtagits på grund av coronavirusets spridning. 

 

Det är en relativt jämn fördelning av personer som tror sig kunna undvika coronaviruset genom 

en skyddande åtgärd och personer som inte tror det. Detta innebär att en del av respondenterna 

antingen inte är eniga med sig själva då det är få som faktiskt vidtagit en skyddande åtgärd efter 

coronavirusets spridning, att de inte vet vilka åtgärder som skyddar mot viruset eller att de inte 

anser att ett skydd mot risken är nödvändigt. Drygt hälften av respondenterna visar sig även 

delvis eller fullständigt se en personlig nytta i att vidta en åtgärd. Detta kan vara för att risken 

att smittas av covid-19 påverkar dig som individ och därmed finns det en personlig nytta i att 

vidta en skyddande åtgärd om det innebär att du undviker att smittas. Trots det faktum att det 

finns en personlig nytta visar studien att många inte vidtar någon av de skyddande åtgärderna.  

 

Cirka 20 procent av respondenterna kan tänka sig att betala för en eller flera skyddande åtgärder. 

Denna fråga visar att det till viss del finns en betalningsvilja hos respondenterna för en åtgärd 

som kan skydda mot coronaviruset. Då den sammanlagda upplevda hotnivån är relativt låg men 

av vissa upplevs hög kan betalningsviljan skilja av samma anledning: att majoriteten inte anser 

att hotnivån är tillräckligt hög för att betala för en skyddande åtgärd. Denna del av resultatet är 

kopplad till responskostnaden som är en del i ramverket. Många av åtgärderna för inte med sig 

några stora kostnader, det som kan komma att innebära stora kostnader är till exempel förlorad 

inkomst hos en person som blir sjuk och måste vara hemma från jobbet.  

 

Även självförmågan hanteras i process två vilket kan relateras till frågorna om vilka åtgärder 

som vanligtvis vidtas för att undvika smitta och de åtgärder som vidtagits för att undvika covid-

0

5

10

15

20

25

30

Tvättar
händerna
ofta med

varmt vatten
och tvål

Tvättar
händerna i
samband

med
hantering av

mat

Tvättar
händerna i
samband

med
toalettbesök

Använder
handsprit

Hostar och
nyser i

armveck
eller näsduk

Stannar
hemma när

du är sjuk för
att inte
smitta

omgivningen

Undviker att
röra vid

ansikte eller
ögon

Undviker
kontakt med

sjuka
människor

Undviker
offentliga

platser

Reser inte
utomlands

Ingen av
ovannämnda

Är det någon/några av dessa åtgärder du har börjat vidta på grund av coronavirusets spridning?



 24 

19. Trots att respondenterna inte får en specifik fråga om självförmåga kan den uppskattas med 

stöd av åtgärdsfrågorna. Då många av åtgärderna vidtas av majoriteten redan innan spridningen 

av covid-19 kan självförmågan uppfattas som hög. Om respondenterna vidtar åtgärderna redan 

innan risken finns en hög förmåga att vidta åtgärderna även under risken, om inte 

omständigheterna förändras drastiskt.  

 

4.3. Betalningsvilja för vaccin mot covid-19 

I enkäten ställdes frågan om vaccinationsvilja för att undersöka ifall respondenterna skulle vara 

villiga att vaccinera sig mot covid-19, om det skulle finnas ett vaccin. Detta resulterade i svar 

där 52 procent av respondenterna kan tänka sig att vaccinera sig mot covid-19. Anledningarna 

till att genomföra en vaccination är främst för att de själva inte vill bli smittade av viruset, för 

att inte föra vidare viruset till riskgrupper i samhället men också för att minska smittspridningen 

i samhället överlag.  

 

I undersökningen var det 48 procent av respondenterna som inte var villiga att vaccinera sig 

mot covid-19 om det hade funnits ett vaccin. De som inte var villiga att vaccinera sig beskrev 

att det är för att de själva inte tillhör en riskgrupp, att de inte litar på viruset och är rädda för 

eventuella komplikationer eller att det inte spridits tillräckligt mycket i Sverige. Men flera kan 

tänka sig att vaccinera sig om spridningen i Sverige ökar.  

 

Majoriteten av de som kan tänka sig att vaccinera sig mot covid-19 har en betalningsvilja på 

1000 kr. Nästan lika många är det som angett att de kan tänka sig betala 500 kr för att vaccineras. 

Den högsta summan en respondent kan tänka sig betala för en vaccination är 2000 kr och den 

lägsta summan är 0 kr. Betalningsviljans medelvärde är 523 kr och beskriver respondenternas 

betalningsvilja på ett övergripligt sätt, se tabell 2.  

 

Tabell 2. Visar betalningsviljan för ett eventuellt vaccin mot covid-19. 

 Betalningsvilja 

Lägsta 0 kr 

Högsta 2000 kr 

Median 450 kr 

Medelvärde 523 kr 

Typvärde 1000 kr 
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5. Diskussion 
 

5.1. Metoddiskussion   

Ämnets påverkan 

Uppsatsens ämne, covid-19, har en stor påverkan på metoden och resultatet då viruset under 

enkätundersökningens gång håller på att spridas världen över. Vid uppsatsens start var covid-

19 en smittspridning i vissa delar av Kina som sedan spreds över stora delar av Kina och flera 

delar av Asien. Under uppsatsens gång ökade spridningen av viruset varav enstaka fall kunde 

identifieras i Europa och Sverige. Mitt under enkätundersökningens svarsperiod fick virusets 

spridning en ökning som än idag, den 22 mars 2020, fortsätter. Största delen av respondenterna 

svarade på enkätundersökningen medan Sverige endast hade en smittad person under 

kontrollerade former och även Europa hade under denna perioden relativt låga siffror av 

smittade personer. Trots att 95 procent av svaren samlades in innan viruset hann spridas i stora 

mängder i Sverige kan det på enkätsvaren märkas en skillnad på de respondenter som svarade 

innan spridningen i Sverige och de fåtal personer som svarat efter att spridningen ökat.  

 

Då enkätundersökningen besvarades under en tvåveckorsperiod som anpassats till den åtta 

veckor långa uppsatsperioden hade det inte kunnat genomföras fler enkätundersökningar, inte 

heller kunde enkätundersökningen skett under ett senare skede av uppsatsen eller fortlöpt under 

en längre tid. Detta är något som hade kunnat ge ett annorlunda resultat på studien men som 

begränsats på grund av uppsatsens period. En enkätundersökning innan, under och efter covid-

19 hade varit intressant att genomföra men också något som inte möjliggörs under en 

tidsbegränsad period. 

 

Trots att frågorna arbetats med fram till och med den 24 februari 2020, vilket var samma dag 

som enkäten delades ut kan situationen kring viruset påverka undersökningen och även vilka 

frågor som ställts till respondenterna. Frågorna är formulerade utifrån den situationen som 

varade under den perioden som var innan enkäten delades ut till respondenterna, den 24 

februari. Därmed kan framställandet av slutresultatet påverkats och i jämförelse med 

situationen som råder kring viruset se annorlunda ut än när denna uppsats publiceras. 

 

På grund av att de tre respondentgrupperna skiljer sig i utbildningsämne kan detta påverka 

intresse och kunskap hos respondenterna kring enkätstudiens ämne och därmed hur frågor och 

svarsalternativ tolkas. Detta är något som tagits hänsyn till vid formulering av enkätfrågor och 
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formuleringarna har anpassats för att kunna förstås utan någon tidigare kunskap kring ämnet. 

För att säkerställa förståelsen av frågorna genomfördes testenkäter på personer utan kunskap 

kring varken risk eller hälsa där vissa funderingar uppstod som tack vare testenkäterna kunde 

ändras innan utskicket av den slutliga enkäten genomfördes.  

 

Enkätundersökning och webbenkät som metod 

Det är viktigt att med stort engagemang redan från början av en studie arbeta med enkäten och 

vilken typ av svar som vill samlas in för att sedan kunna sammanställas enligt flera olika 

parametrar. Detta är något som är viktigt för att kunna använda alla tänkbara 

bakgrundsvariabler i sammanställningen. Detta kan komma att bli en brist i en 

enkätundersökning ifall vissa bakgrundsvariabler som inte inkluderas skulle kunnat haft en 

oväntad, eller i efterhand väntad, påverkan på resultatet. Oavsett om det beror på den rådande 

situationen kring covid-19 under enkätundersökningens utformande eller någon annan 

bristande kunskap har det i efterhand kommit upp möjliga enkätfrågor som kunde gett en 

djupare eller tydligare undersökning. Det handlar dels om kunskapen kring coronaviruset i sig, 

som inte kunnat påverkats, men också förståelse för ramverket som nu i efterhand klarnat och 

fört med sig tankar kring frågornas utformning. Trots detta är enkätens frågor varit formulerade 

på ett sätt som ger möjlighet till att svara på uppsatsens huvudsakliga frågeställning och de 

styrande frågeställningarna, med stöd av det teoretiska ramverket.  

 

Intervju som alternativ metod hade kunnat vara relevant för frågeställningen eller som en 

kombinerad metod tillsammans med enkätundersökningen. Vid en längre uppsatsperiod hade 

intervjuer kunnat fördjupa svaren från enkätundersökning och därmed skapa en större förståelse 

både för frågorna som ställts och för svaren från respondenterna. Även intervju som ensam 

metod hade kunnat genomföras för att få djupare svar kring frågorna men i denna 

undersökningen prioriterades fler svar före djupare svar och därför blev enkätundersökning den 

slutliga metoden.  

 

Urval av respondenter 

Urvalet av respondenter har skett utifrån geografi och existerande kontakter, trots detta har 

spridningen av kunskap varierat bland respondenterna på det sätt som var en vision med urvalet. 

Återigen, varför urvalet dels skett ur geografisk synpunkt var för att enkäten i början av 

processen planerades som en eventuell gruppenkät där respondenterna samlas på en specifik 
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plats och genomför enkäten under en specifik tid. En nackdel med respondenterna i denna 

studien är att majoriteten, 90 procent, av respondenterna är kvinnor och möjliggör inte för en 

analys på svarsskillnad mellan könen. Detta var något som inte beräknades innan urvalet 

genomfördes men inte heller något som påverkar studiens huvudsyfte, även om det skulle 

kunnat vara en intressant analys.  

 

En annan konsekvens av urvalet var att deltagandet från de olika programmen blev olika stort. 

Miljö och säkerhet stod för 46 procent av respondenterna, 32 procent är lärarstudenter från 

grundlärarprogrammet F-3 och resterande 22 procent studerar folkhälsovetenskap vilket kan ha 

en påverkan på studien. Dels för att miljö och säkerhet har en tidigare kunskap kring 

riskhantering men också för att deltagandet från de två övriga programmen var mindre än väntat 

och därmed representeras programmen av en mindre procentandel än önskat för ett pålitligt och 

riktigt resultat. Det är dock inget som kunnats påverkas mer då två påminnelser skickades ut 

under denna tvåveckorsperiod vilket Ejlertsson (2019) beskriver som ett rimligt antal 

påminnelser då för många påminnelser kan få motsatt effekt och minska svarsfrekvensen.  

 

En tanke från början var att kunna jämföra svaren på enkätfrågorna med hjälp av olika 

bakgrundsvariabler som insamlats vid enkäten. I efterhand är detta inte genomförbart dels på 

grund av att deltagandet inte hade de skillnader som skulle ha undersökts med studien. Bland 

annat har deltagandet från män och kvinnor inte varit jämnt fördelat då 92 procent av 

respondenterna identifierar sig som kvinnor. Det är därför inte möjligt att dra några slutsatser 

om skillnader i riskperception och individuell beredskap mellan könen. Även deltagandet från 

de olika programmen var ojämnt fördelat då knappt hälften av studenterna hör till ämnet miljö 

och säkerhet. Vid högre deltagande från grundlärarprogrammet F-3 och folkhälsovetenskap 

hade en jämförelse kunnat genomföras mellan ämnena. De andra bakgrundsvariablerna som 

är ålder och utbildningsnivå har inte, i denna studien, visat sig ha några tydliga skillnader på 

svaren och är därför inte relevanta att inkludera i ett resultat. 

 

5.2. Bedömning av hotnivå 

Den upplevda hotnivån bland studenter på Karlstads Universitet baserat på sannolikhet, 

konsekvens och rädsla är överlag relativt låg. Trots detta är det cirka 20 procent som anser att 

coronaviruset är ett allvarligt hot, enligt svaren på den specifika frågan om upplevd hotnivå, se 

bilaga 2. Eventuellt kan de 20 procenten som uppfattar coronaviruset som ett allvarligt hot 

basera det på att det är ett allvarligt hot för samhället eller specifikt drabbade områden men inte 
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att det är ett hot för de personligen och att de enskilda variablerna istället har kopplats till den 

personliga nivån. Då första processen som baseras på upplevd rädsla, sannolikhet och 

konsekvens av en risk som ger en sammanlagd hotnivå bör den vara likvärdig med den hotnivå 

som uppges i den specifika frågan om hotnivå. Fallet är inte så i denna undersökning, vilket 

kan tyda på att studenterna inte följer processen som PMT beskriver. Om frågan om specifik 

hotnivå uppfattats som det hot covid-19 utgör för de områden som drabbats kan detta vara en 

förklaring till varför hotnivån av de sammanlagda faktorerna inte stämmer överens med den 

sammanlagda hotnivån. Denna eventuella tolkningen av frågan upptäcktes inte innan utskick 

av enkätundersökningen och kan därför inte påverkas i efterhand men det skulle kunna vara en 

förklaring till varför hotnivåerna skiljer sig åt i resultatet. 

 

En intrapersonell faktor som Floyd m.fl. (2000) beskriver är tidigare erfarenheter av en risk 

som sägs påverka den upplevda hotbilden hos en individ. För att undersöka detta fick 

respondenterna frågan om de eller någon i deras närhet tidigare varit smittade av ett liknande 

virus, exempelvis svininfluensan. Den första diskussionen av detta resultat är att det endast var 

sju personer som själva varit smittade eller känner någon som varit smittad av ett liknande virus. 

Detta innebär att en studie på totalt 50 personer där sju av dessa kan ha påverkats av en 

intrapersonell faktor inte gör något stort avtryck på studien i helhet.  

 

Den andra diskussionen av detta resultat är att när de sju personerna som har koppling till en 

intrapersonell faktor har svarat på övriga frågor kopplade till hotbilden finns inga tecken på att 

dessa individer har en annan uppfattning av hotbilden än de personer som inte har någon 

intrapersonell koppling till risken. Återigen kan detta tyda på att studien går emot ramverkets 

process som påstår att intrapersonella faktorer påverkar den upplevda hotbilden. Men på grund 

av att endast 14 procent av respondenterna har tidigare erfarenheter kring virus likt covid-19 är 

det inte rimligt att påstå att tidigare erfarenheter inte har någon påverkan alls på hotbilden. Det 

kan vara så att intrapersonella faktorer har en större påverkan vid andra typer av risker eller att 

det vid ett större deltagande skulle visa ett annat resultat. Även om intrapersonella faktorer sägs 

påverka hotbilden skulle det också kunna vara så att hotbilden påverkar de intrapersonella 

faktorerna, i detta fall skulle det exempelvis kunna innebära att respondenterna inte upplever 

att sannolikhet och konsekvens av risken är stor. Därmed spelar det eventuellt ingen roll om de 

eller någon de känner tidigare drabbats av ett liknande virus, då konsekvensen av att drabbas 

inte innebär någon upplevd rädsla hos majoriteten av respondenterna.  
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Omvärldsfaktorer beskrivs enligt Floyd m.fl. (2000) också kunna påverka den upplevda 

hotbilden av en risk. Denna inkluderar olika former av informationskällor och enligt studien 

har stor del av respondenterna tagit del av information som förmedlas via media. Detta innebär 

att media, med stor sannolikhet, kan ha haft en betydande roll gällande hotbilden hos dessa 

individer. För att undersöka detta vidare ställdes en följdfråga om varför personerna sökt 

information själva och även en fråga om de undvek att läsa om covid-19. Detta resulterade i att 

de personer som sökt information själva beskriver att de till stor del anser att media sysslar med 

skrämselpropaganda. En annan anledning är att respondenterna varit källkritiska och upplevt 

ett behov av att jämföra medias informationsspridning med trovärdiga källor för att undersöka 

vad som faktiskt stämmer angående covid-19. Av dessa svar går det att tyda att tilliten för media 

inte är särskilt stor bland flera av studenterna.  

 

För att täcka en hotbild av en eventuell, vid enkätundersökningens svarsperiod, storskalig 

spridning av covid-19 i Europa ställdes frågan om respondenterna tror att de skulle bedöma 

hotet och sannolikheten för att drabbas som större om spridningen var större i Europa. 

Majoriteten svarade att de tror att hotbedömningen skulle vara högre om spridningen var större 

i Europa. Detta innebär att hotbilden efter enkätundersökningens period kan ha förändrats och 

i dagsläget, när Sverige har 1746 smittade personer, uppfattas som högre av respondenterna. 

Då 90 procent av respondenterna svarade på enkäten mellan 24–28 februari kan detta ha 

påverkat studiens sammanlagda hotbild på grund av att spridningen i Europa och Sverige enligt 

WHO (2020 b) fortfarande var relativt låg under denna perioden. Om studien hade kunnat 

genomföras under en längre period eller vid flertal tillfällen under uppsatsperioden hade ett 

resultat på en eventuell hotnivå kunnat förändrats över tid. Det visar också på att bedömning av 

hotnivå, i detta fall, till stor del kan bero på det geografiska avståndet till risken.  

 

5.3. Skyddsförmåga, självförmåga och responskostnad  

Många av studenterna vidtog flera av Folkhälsomyndighetens (2020 c) föreslagna åtgärder 

redan innan spridningen av covid-19 vilket tyder på att det finns en allmänt bra kunskapsbild 

över hur en person bäst undviker smitta. Det innebär även att många av studenterna redan har 

ett beteende där de under normala omständigheter försöker undvika smitta. När det kommer till 

åtgärder som vidtagits på grund av spridningen av covid-19 sjunker antalet drastiskt. Det är 

ytterst få som vidtagit någon ytterligare åtgärd för att undvika att smittas av coronaviruset och 

av de som har vidtagit en åtgärd handlar det främst om att undvika att resa. Att läsa av 
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situationen beror det återigen på att smittspridningen i Sverige inte var lika storskalig som i 

vissa andra länder, därav har undvikande av utomlandsresor blivit den mest aktuella åtgärden 

under perioden. 

  

För att undersöka anledningarna till att inte vidta någon extra åtgärd ställdes en följdfråga om 

varför detta beslut tagits och det vanligaste svaret var ”Jag tror inte att åtgärderna hindrar 

smittan av coronavirus”. Detta är intressant då Folkhälsomyndigheten (2020) redan i början av 

februari, och därmed cirka 20 dagar innan enkätundersökningen startades, gick ut med riktlinjer 

kring vilka åtgärder som hindrar spridningen av covid-19. Dessa åtgärder är samma åtgärder 

som svarsalternativen i frågan. Ännu en gång kommer återgår diskussionen till att hotbilden 

enligt studenterna inte var stor under enkätundersökningens period vilket kan ha orsakat att 

information kring åtgärderna vid tillfället inte var intressanta och därmed inte tagits upp av 

respondenterna. Ramverket beskriver att skyddsförmågan spelar roll för om en individ väljer 

att vidta en skyddande åtgärd eller ej. Den upplevda skyddsförmågan verkar i detta fall inte 

vara hög då 20 procent av respondenterna inte har en tro på att åtgärderna kan stoppa 

smittspridningen. Skyddsförmågan kan också ha påverkats av den låga hotbilden vilket gör att 

studenterna inte upplever att skyddsåtgärder är nödvändiga att vidta. I kombination med den 

låga hotbilden hade risken även ett relativt långt geografiskt avstånd till Sverige, och Karlstad, 

vilket kan ha påverkat riskperceptionen och den individuella beredskapen hos studenterna.  

 

Då skyddsförmågan inte uppfattas som hög av respondenterna framkommer ytterligare en 

diskussion om detta kan ha påverkat den nuvarande situationen i Sverige där siffran över antal 

smittade den 22 mars är 1746 personer (WHO 2020 d). Smittantalet i Sverige har gått från 1 

smittad till 1746 smittade under loppet av tre veckor vilket är en stor ökning. Baserat på att 

respondenterna inte anser att skyddsåtgärderna faktiskt skyddar mot covid-19 kan det vara en 

av flera anledningar till att spridningen varit stor i Sverige. Om befolkningen inte antar 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring vilka åtgärder som bör vidtas finns det svårigheter kring 

att kunna kontrollera smittspridningen. För att spridningen av covid-19 ska minska krävs att 

varje individ i samhället tar sitt eget ansvar och utför de åtgärder som officiellt kommunicerats.  

Detta för att skyddsåtgärderna som Folkhälsomyndigheten (2020 c) föreslår, främst genomförs 

på individuell nivå. Kopplat till PMT har det enligt studien inte funnits någon stor motivation 

för respondenterna att vidta de skyddande åtgärderna. För de som vidtagit åtgärder har 

motivationen varit att slippa smittas av covid-19, undvika spridning till riskgrupper och att 

begränsa den allmänna spridningen av viruset i samhället. 
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Då många av respondenterna redan vidtar flera av skyddsåtgärderna mot covid-19 redan innan 

spridningen kan självhanteringsförmågan uppskattas som hög, vilket innebär att många av 

respondenterna kan genomföra de rekommenderade skyddsåtgärderna mot den aktuella risken. 

Vissa av åtgärderna, bland annat att undvika kontakt med sjuka och undvika offentliga platser, 

kan inte genomföras av alla individer i samhället. Det finns personer som i sitt jobb, främst 

inom samhällsviktiga sektorer, behöver hantera sjuka människor eller vistas på offentliga 

platser. Detta gör det extra viktigt för resterande befolkning att följa riktlinjerna vilket denna 

enkätundersökningens respondenter inte tagit hänsyn till under denna period. Endast cirka 10 

procent av respondenterna har börjat vidta dessa två åtgärder efter spridningen av covid-19 

vilket med stor sannolikhet har att göra med att den dåvarande situationen kring covid-19 i 

Sverige inte var lika allvarlig som den är idag. Detta är något som skulle kunnat upptäckas vid 

en fortsatt enkätstudie som löpt under längre tid, vilka åtgärder som hade vidtagits vid ett skede 

längre fram.  

 

Responskostnaden för de flesta av de föreslagna åtgärderna är inte särskilt stora och kostnaden 

är inte heller något som tydligt påverkat respondenternas svar på frågorna. På grund av den låga 

responskostnaden ställdes även en följdfråga för att undersöka om respondenterna skulle kunna 

tänka sig att betala extra för en eller flera skyddande åtgärder. Studenterna var inte eniga i denna 

fråga och svaren är relativt jämnt uppdelade på hela svarsskalan. Detta kan bero på flera saker, 

förutom att hotbilden inte var stor vid tillfället kan studenternas ålder också vara en betydande 

variabel i frågan. Åldersmässigt är 76 procent av studenterna mellan 20–29 år gamla och 

resterande mellan 30–54 år gamla. Det innebär att ingen av respondenterna åldersmässigt 

placeras i någon riskgrupp, även om andra faktorer kan placera studenterna i riskgrupper. En 

anledning kan vara för att respondenterna inte tillhör någon riskgrupp finns inte heller någon 

större betalningsvilja för en skyddande åtgärd mot covid-19 då konsekvensen vid smitta av 

covid-19 inte upplevs vara stor för respondenternas eget hälsotillstånd.  

 

5.4. Betalningsvilja för vaccination 

Respondenterna som kan tänka sig att vaccinera sig mot covid-19 om det skulle finnas ett vaccin 

har en betalningsvilja som medelvärdesmässigt sett är högre än vad ett vaccin tidigare kostat 

mot en pandemisk influensa. Som MSB (2014) nämner i sin rapport beräknades kostnaden för 

en dos vaccin mot svininfluensa i Sverige år 2009 ha blivit 119 kronor och då är både vaccinet 
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och den administrativa kostnaden inräknad. Priset för vaccination mot svininfluensa var cirka 

en tiondel av betalningsviljan som flest respondenter angett i denna studie och cirka en femtedel 

av medelvärdet av betalningsviljan som undersökningen resulterade i. Med denna jämförelse 

från vaccin mot en tidigare pandemisk influensa beräknas betalningsviljan mot covid-19 vara 

hög. Att ta till i beräkningen är att svenska kronans värde förändrats sedan 2009/2010 enligt 

MSB (2014) då vaccinering mot svininfluensan var som mest aktuell, vilket kan ligga till viss 

grund för den höga betalningsviljan i enkätundersökningen men påverkar inte betalningsviljans 

värde i stort. En diskussion till den höga betalningsviljan är att hotnivån inte upplevs som hög 

och frågan är då varför betalningsviljan är så pass hög i jämförelse med vad vaccinering mot 

pandemisk influensa tidigare kostat. Eventuellt skulle den höga betalningsviljan bero på 

okunskap kring vad en vaccination kostar. 

 

Även om betalningsviljan för vaccin mot covid-19 i jämförelse med kostnaden som MSB 

(2014) beskriver för vaccinet mot svininfluensan är hög, medför sig vaccinering ibland vissa 

nackdelar som flera av respondenterna nämnt. Flera nämner att de inte litar på vaccinet och har 

en rädsla för vilka biverkningar det kan medföra, respondenterna som beskriver denna rädsla 

syftar på den biverkningen som orsakades av Pandemrix vilket var narkolepsi som MSB (2014) 

nämnt i sin rapport. På grund av detta är det en stor del som inte är villiga att vaccinera sig med 

ett nytt vaccin då de anser att det inte finns tillräckligt mycket forskning kring ett nytt vaccin 

och dess sidoeffekter när vaccinet tas fram under kort tid vid en pandemisk influensa.  

 

Vilja för att vaccinera sig påverkar inte betalningsviljan i sig men för att påpeka att knappt 

hälften av respondenterna är villiga att vaccinera sig kan detta påverka den effekten som 

vaccinering beräknas föra med sig för samhället. Vaccinering sker enligt MSB (2014) för att 

minska antalet insjuknade av ett influensavirus och beräknas, även om kostnaden för vaccinet 

är hög, ha en positiv påverkan på den samhällsekonomiska situationen som annars uppstår vid 

ett högt antal insjuknande. När vaccinationsviljan finns hos hälften av befolkningen kan det 

medföra att även om dessa cirka 50 procenten vaccineras, som innebär stora ekonomiska 

kostnader, minskar den totala effekten av vaccinering. Detta skulle kunna resultera i att 

vaccineringen inte får den positiva effekten på samhällsekonomin som först var beräknad vid 

ett stort vaccinationsdeltagande.  
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6. Slutsatser 

 

• Hur upplever Karlstads Universitetsstudenter hotbilden av covid-19? 

Studenterna upplever den personliga hotbilden som låg när faktorer som påverkar hotet läggs 

samman till en gemensam hotbild. Detta beror antagligen på att majoriteten av studenterna inte 

befinner sig i någon riskgrupp och att covid-19 därmed innebär en låg konsekvens för de själva. 

Vid enkätundersökningens start, då flest enkätsvar samlades in, hade det inte heller skett något 

stort utbrott av covid-19 i Sverige vilket har lett till att sannolikheten för att smittspridningen 

ska ske i Sverige och drabba respondenterna anses vara låg vid tillfället. På grund av att både 

sannolikheten för och konsekvensen av covid-19 uppfattas som låga är inte heller rädslan en 

faktor som upplevs vara hög. Hotbilden om coronaviruset som allmän risk uppfattas som 

aningen högre att tolka av enkätundersökningen.  

 

Omvärldsfaktorer är de faktorer som enligt undersökningen påverkat respondenternas hotbild 

mest. Som omvärldsfaktor har media en stor roll då många hämtar information från media och 

skapar sin hotbild därefter. Medias stora roll har även haft motsatt effekt på en del av 

respondenterna som ansett att media sysslar med skrämselpropaganda och därför undvikit att 

ta del av information från media som källa. Intrapersonella faktorer såsom personliga variabler 

och tidigare erfarenhet har, enligt denna studie, inte haft någon tydlig påverkan på 

respondenternas upplevda hotbild. Det var ett fåtal respondenter som upplevt tidigare 

erfarenheter av liknande virus men dessa respondenter har inte haft några tydliga avvikelser på 

sina enkätsvar i jämförelse med respondenter utan tidigare erfarenheter. De personliga 

variablerna, såsom hälsotillstånd, ekonomisk situation eller boendesituation, har inte heller 

påverkat respondenternas svar på enkätfrågorna på något tydligt sätt.  

 

• Bedömer studenterna att åtgärderna är rimliga och att de bör vidtas? 

Skyddsförmågan är enligt denna undersökningen låg då stor del av respondenterna inte anser 

att de föreslagna åtgärderna faktiskt hjälper mot smittspridningen av covid-19. Detta innebär 

att studenterna inte anser att åtgärderna är rimliga och att de inte bör vidtas något extra på grund 

av spridningen av covid-19. Detta beror med stor sannolikhet på okunskap som finns på grund 

av den låga hotnivån som kan ha bidragit till ett mindre intresse för risken. Åtgärderna som 

föreslås i enkätundersökningen är samma åtgärder som Folkhälsomyndigheten i Sverige gått ut 

med sedan tidig start av coronavirusets spridning. Den låga hotnivån har mest troligt lett till att 
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varken intresset för att ta del av information angående covid-19 eller handlingar att vidta de 

skyddande åtgärderna har funnits hos respondenterna. 

 

Att tolka av enkätundersökningen upplever inte heller studenterna att skyddande åtgärder är 

nödvändiga att vidta. Troligtvis baseras även detta på att hotnivån inte upplevs som hög och att 

sårbarheten hos majoriteten av respondenterna är låg. Om hotet från covid-19 hade varit större 

hade mest troligt även åtgärderna vidtagits i större utsträckning.  

 

Folkhälsomyndigheten (2020) som tidigt i februari listat förslag på åtgärder beskriver att 

åtgärderna kan hindra individer från att smittas men även att åtgärderna är viktiga för att 

undvika smittspridning överlag. Detta är en viktig aspekt som bidrar till att respondenternas val 

av att inte vidta föreslagna åtgärder kan uppfattas som en självisk handling. Som nämnt i 

avsnittet ”Det nya coronaviruset” finns det riskgrupper som löper större risk att drabbas 

allvarligt av covid-19 vid eventuell smitta. För att dessa riskgrupper tryggt ska kunna infinna 

sig på arbeten eller i offentliga sammanhang krävs att personer, som inte tillhör riskgrupper, tar 

sitt ansvar och genomför de åtgärder som rekommenderas för begränsad spridning av covid-19.  

 

• Upplever studenterna att de har möjlighet att skydda sig mot covid-19? 

Självförmågan upplevs som hög baserat på denna studien, detta för att de föreslagna åtgärderna 

vidtas redan innan covid-19 har spridits i någon större skala i Sverige. Därmed är det troligt att 

påstå att studenterna upplever att de har möjlighet att skydda sig mot covid-19 med hjälp av 

skyddande åtgärder eftersom de vidtas redan innan risken. Detta förändrar dock inte att 

studenterna upplever skyddsförmågan som låg utan betyder endast att möjligheten att skydda 

sig mot covid-19 upplevs vara hög. Det förändrar inte heller det faktum att respondenterna inte 

vidtagit Folkhälsomyndighetens föreslagna åtgärder för att undvika smittspridning, trots att den 

upplevda förmågan att själva utföra åtgärderna varit hög.  

 

• Vilken betalningsvilja finns hos studenterna gällande ett eventuellt vaccin mot covid-

19? 

Drygt hälften av respondenterna, 52 procent, är villiga att vaccinera sig mot covid-19 om ett 

vaccin skulle tas fram. Främsta anledningarna till vaccinering är att undvika smittan 

personligen, undvika spridningen till riskgrupper och att försöka stoppa smittspridningen 

överlag. Anledningarna till att inte vaccinera sig är att respondenterna inte själva tillhör någon 

riskgrupp, att vaccinet inte har någon tillit på grund av rädsla att komplikationer av vaccinet 
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kan bli värre än själva smittan i sig och att spridningen i Sverige inte är ett tillräckligt stort hot 

vid enkätundersökningens tidpunkt.  

 

Betalningsviljan, som har ett medelvärde på 523 kronor, är hög i jämförelse med vad en 

vaccination kostat mot tidigare pandemisk influensa. Detta skulle kunna bero på okunskap kring 

vaccinationskostnad av pandemisk influensa. Den höga betalningsviljan innebär att vid 

införande av vaccinering mot covid-19 skulle priset, om det liknar det priset som fanns på 

vaccinationen mot svininfluensan, inte vara ett hinder för respondenterna. Det största hindret 

skulle vara att motivera andra hälften av respondenterna till att vaccinera sig överhuvudtaget. 

Detta skulle behöva ske i form av forskning kring vaccinet och dess bieffekter och med bevis 

på att vaccinering är en bra skyddsåtgärd för såväl samhället som individerna. 

 

• Hur kan riskperceptionen påverka den individuella beredskapen vid en risk? 

Studiens huvudsakliga syfte var att svara på hur riskperceptionen kan påverka den individuella 

beredskapen vid en risk. Resultatet visar att hur en person uppfattar en risk har en stor påverkan 

på individens beredskap som innebär vilka åtgärder individen väljer att vidta. Om en individ 

uppfattar en risk som ett litet hot är sannolikheten för att viktig information kring risken inte 

tas in av individen och att skyddande åtgärder inte vidtas. I denna studien har riskperceptionen 

inför det nya coronaviruset, covid-19, studerats med hjälp av en enkätundersökning som visat 

att deltagarna i enkäten uppfattat covid-19 som väldigt litet hot och därmed inte haft någon 

större individuell beredskap gentemot risken. Om detta är en anledning till att antalet smittade 

av covid-19 i Sverige steg från 1 person till 1746 personer under loppet av drygt tre veckor är 

svårt att svara på. Men om så är fallet behöver den individuella beredskapen kring pandemisk 

influensa förbättras och tas på betydligt större allvar i framtiden för att undvika att kommande 

pandemier inte blir en rad världskriser. 

 

6.1. Förslag på framtida forskning 

 

• Hur har riskkommunikationen kring covid-19 gått till och hur det har påverkat 

riskperceptionen och den individuella beredskapen? 
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Bilaga 1 – Informationsbrev till enkätundersökning 

 

Coronavirusets spridning ökar för varje dag och fler insjuknar, men hur 

påverkas du av denna händelse? 

 

Hej! 

 

Coronaviruset håller just nu på att spridas världen över och antalet smittade ökar 

i en drastisk takt. Coronaviruset är en epidemi som startade med smitta från djur 

till människor och har sedan spridits från människa till människa, viruset 

påverkar luftvägarna och kan orsaka allt från en lätt förkylning till dödsfall 

beroende på den smittade individens hälsotillstånd. En epidemi är en risk för 

människor och samhällen och bör hanteras med hög beredskap på så väl statlig 

som individuell nivå.  

 

Med denna enkätundersökning vill jag ta reda på hur Du tänker kring 

coronaviruset och dess spridning. Jag vill undersöka om det finns någon skillnad 

mellan olika individer och vad det i så fall beror på. Enkäten går ut till studenter 

på endast tre program på Karlstads Universitet och jag hoppas därför att Du som 

tilldelas denna enkät vill hjälpa mig i min undersökning kring smittspridning, 

coronaviruset och vilka bakomliggande faktorer som just Ditt beteende kan 

grunda sig i. För mig är det viktigt att du försöker svara på alla frågor i enkäten. 

Jag är intresserad av hur Du uppfattar spridningen av coronaviruset och det finns 

inga rätt eller fel svar på frågorna. 

 

Jag garanterar att du förblir anonym och att det genom denna enkät inte kommer 

gå att identifiera enskilda personer.  

 

Kontakta mig om frågor uppstår: 

Erica Johansson 

ericjoha106@student.kau.se 
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Bilaga 2 – Enkätundersökning 
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