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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken funktion förtroende har och hur man ser på 

risker i det moderna, individualiserade samhället. Uppsatsen består huvudsakligen av en 

litteraturstudie, men innehåller även en liten empirisk undersökning i form av en enkät. 

Enkäten har delats ut hos studenter inom ekonomi och naturinriktade ämnen på Karlstads 

universitet. Enkäten är av explorativ art och resultatet av denna är en illustration av hur det 

kan se ut i verkligheten. Syftet med enkäten var att ta reda på om det fanns en differentierad 

syn på risk beroende av den teoretiska grund de studerande har vilket även resultatet visade på

Av litteraturstudien framgår det att förtroende är en ytterst viktig funktion i samhället som är 

avgörande för mänskligt liv och den ekonomiska utvecklingen. Förtroende kan underlätta 

livet för människan, men samtidigt medför användandet av förtroende många problem. Två 

helt olika syner på risker redogörs för i denna uppsats. Risksamhället är den ena vilket innebär 

att människan har genom sin överdrivna produktion skapat stora risker som den kommer att 

ha svårt att hantera. Att människan lider av trygghetsnarkomani är den andre vilket innebär att 

människan oroar sig för mycket, även för sådant som  inte innebär någon risk alls. 

Slutsatserna av denna uppsats är att förtroende är ett måste i ett samhälle där människan är 

beroende av varandra, men användandet av det borde skötas med mer omtanke. 

Risksamhällets faror är inget som människan kan negligera utan det måste tas på stort allvar 

speciellt nu när det kan gå att förhindra. Samtidigt borde människan använda sig mer av 

förnuftet när de värderar risker för att inte fortsätta lida av trygghetsnarkomani. Det viktiga är 

inte att blunda för möjliga risker utan hur människan väljer att hantera det faktum att det finns 

risker. Förtroende och risker har ett komplex samspel i det moderna, individualiserade 

samhället. Utan riskmedvetenhet är det svårt att fatta långsiktliga val. Utan förtroende är det 

svårt att hantera riskfyllda situationer. Människan har nytta av att förstå detta samspel då både 

förtroende och risker är viktiga beståndsdelar i hur ett modernt, individualiserat samhälle 

fungerar.
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund

Individualiseringen har för mig fört samman begreppen förtroende och risker/oro. 

Individualiseringen har medfört att den moderna människan alltmer fattar sina egna beslut i 

det mesta som rör deras egna liv. I och med alla valmöjligheter för den individualiserade 

människan har riskmedvetenheten ökat. Människor blir mer medvetna om vad deras val kan 

få för konsekvenser. Individualiseringens självständiga människor behöver hjälp att fatta 

många beslut när de inte vet vad de negativa och positiva konsekvenserna innebär i alla 

situationer. Detta leder till ett beroendeskap i samhället där människor måste kunna lita på 

varandra för att fatta de rätta besluten. Det moderna samhället kan ses som ett expertsamhälle 

där konsulter hjälper den individualiserade människan att fatta de rätta besluten. Förtroende är 

därför en viktig funktion i det moderna samhället.

1.2 Syfte och frågeställningar

Den moderna människan har blivit allt mer riskmedveten och detta märks även i 

organisationer och företag där det ställs allt högre krav på risk och krishantering. 1 Mitt syfte 

är att ta reda på hur människor ser på risker och om denna bild är homogen eller inte. Mitt 

syfte är också att titta på vilka sociala instanser människor har förtroende för. Detta kommer 

att undersökas genom en litteraturstudie av det som redan finns skrivet på ämnet och genom 

en empirisk undersökning. Den empiriska undersökningen består av en enkät som genomförts 

bland studerande på Karlstads universitet.

Följande frågeställningar har formulerats till litteraturstudien:

 Varför finns förtroende i samhället och vilken funktion har det? Är förtroende något 

människor fått användning för i det moderna samhället eller har det funnits länge? 

 Hur hanterar samhället ett brustet förtroende? Är det något människor bör lägga energi på 

att återupprätta eller är ett brustet förtroende för evigt ett svek som inte kan förlåtas? 

                                                
1 C. Rollenhagen, Säkerhetskulturer, 2005
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 Lever vi i ett risksamhälle eller överdrivs riskerna? Hur ser ett risksamhälle ut, vilka risker 

finns och vad ska man göra åt dem? Är detta risker som människan bör oroa sig för? 

 Vad finns det för olika riskperspektiv? Ser människan olika på risker beroende på vilken 

teoretisk kultur man är lärd under? Hur ser de olika riskperspektiven ut?

 Finns det ett samband mellan förtroende och risk i samhället? Hur skulle ett sådant samband 

se ut?

1.3 Material och disposition

Uppsatsen första del (kap. 2 & 3) bygger på litteratur som redan skrivits på ämnet. Niklas 

Luhmann som har skrivit en hel avhandling om förtroendets funktioner som har varit till stor 

hjälp i denna uppsats. I första kapitlet om förtroende har jag även använt mig av annan 

litteratur som tar upp förtroendets yttringar och en SOU rapport som undersökt hur förtroende 

till näringslivet ser ut i Sverige. Den andra delen i litteraturstudien består av en genomgång av 

oro och risker. Där redogörs för tre riskperspektiv som framstår som särskilt intressanta i 

dagens moderna samhälle. Ulrich Beck är en av de främsta sociologerna idag som hävdar att 

vi lever i ett samhälle fyllt av risker som vi själva skapat som kan komma att leda till vår 

undergång. David Eberhard jobbar som psykiater och utgår ifrån att ett nationellt 

paniksyndrom brett ut sig och att människor i Sverige idag oroar sig många gånger helt i 

onödan. Carl Rollenhagen utgår ifrån att säkerhetskulturer existerar idag och att det finns 

många olika riskperspektiv som präglar samhället, en del mer giltiga än andra. Rollenhagen 

tar också upp förtroendefrågan i samband med diskussioner kring risker. Efter den teoretiska 

genomgången finns frågeställningarna till den empiriska undersökningen.

Kapitel 4 består av metodologiska val om hur och varför den empiriska undersökningen 

genomfördes som den gjorde. Resultaten redovisas sedan i kapitel 5. I kapitel 6 diskuteras 

slutligen uppsatsens alla delar från teori till utformning av enkät och avslutas med 

slutsatserna.
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2. Ett samhälle uppbyggt av förtroende

I Sverige är staten den yttersta garanten för trygghet och säkerhet.2 Folket har förtroende för 

att staten har makt att garantera fred och lösa problem. Samtidigt är människor införstådda 

med att staten som tvångsmakt är oförmögen att hantera en situation om större delen av 

befolkningen revolterar samtidigt eller vägrar godta beslut. 3 Sveriges politiker i riksdagen är 

folkets förtroendevalda, vilket innebär att politikerna innehar folkets förtroende för att de ska 

föra deras talan.

Luhmann utgår ifrån förtroende som den mekanism i samhället som reducerar social 

komplexitet. Han menar att det vore omöjligt för människan att ens att stiga upp ur sängen om 

denne inte hyser förtroende för någon eller något. Utan förtroende skulle människan känna en 

obestämd ångest eftersom denne inte kan lita på att något är som förväntningarna.4

Förtroende är en av grundbultarna för mänskligt handlande vilket både Luhmann och andra 

författare är överens om. 5 De är också överens om att genom att ge någon ens förtroende är 

ett risktagande. Das och Teng beskriver detta risktagande, att ge någon ens förtroende, inte 

innebär att man till 100 % litar på allt den personen gör i alla sammanhang. Att ge någon 

förtroende innebär att förtroendegivaren anser att sannolikheten för att förtroendeinnehavaren 

kommer att göra något som gynnar denne eller i alla fall inte är skadligt för förtroendegivaren, 

är tillräcklig stor för att förtroendegivaren ska kunna ge den andre hans lit.6

För att inte bli sviken eller ta onödiga risker måste man veta när det är befogat att hysa 

förtroende till någon/något. Detta kan bli en svår balansgång på grund av att människor 

många gånger hyser förtroende till dem som kan ge dem ny kunskap eller trygghet som 

saknas i den människans liv. Problemet är att om personen i fråga inte har tillräcklig kunskap 

om den personen som den hyser förtroende för är sannolikheten högre att förväntningarna ej 

överensstämmer med verkligheten, vilket kan resultera i att förtroendet anses sviket. För att 

veta när förtroende är befogat och för att undvika onödiga risker krävs kunskap. 7

                                                
2 I-L. Johansson, S. Jönsson, R. Solli, Värdet av förtroende, 2006
3 N. Luhmann, Förtroende, 2005
4 N. Luhmann, Förtroende, 2005
5 N. Luhmann, Förtroende, 2005, S. Jönsson (2006), Kap 1, i I-L. Johansson, S. Jönsson, R. Solli (red.), Värdet 
av förtroende
6 L. Hast (2006), Kap 3, i I-L. Johansson, S. Jönsson, R. Solli (red.), Värdet av förtroende, med ref. till Das, T. 
K. & Teng, B-S. (2004) 
7 N. Luhmann, Förtroende, 2005
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Förtroende är ett fenomen som förenklar det sociala livet för människor. Samtidigt är det ett 

risktagande att hysa förtroende till någon då man aldrig kan vara säker på att ens 

förväntningar kommer att besvaras. Nu när vi vet detta blir det intressant att titta på de nivåer 

som förtroende framförallt förekommer på det vill säga systemnivå och individnivå.

2.1 Systemförtroende

Förtroende har sedan lång tid tillbaka funnits på individnivå, men det var inte förrän större 

samhällen började bildas som det var viktig att den fanns på en högre nivå. Idag är människan 

beroende av att kunna lita på att doktorn fattar de rätta besluten angående dennes hälsa, att 

den får ett uppriktigt svar från banken om ekonomin, annars skulle inte samhället fungera. Det 

rör sig om förtroende till någon specialist eller myndighet. Denna typ av förtroende kallar 

Luhmann för systemförtroende. Det bygger på ett medvetet ömsesidigt förtroende mellan 

folket och specialisten eller myndigheten. Det vore annars omöjligt för dem att vara 

verksamma. Systemförtroendet bygger också på den rationella basen som innebär att inte alla 

invånare en dag dyker upp med vapen på gatorna eller att alla samtidigt tar ut alla sina pengar 

från banken. 8 Redaktörerna till boken Värdet av förtroende9 har samma tankar där förtroende 

är det som håller organisationer och samhällen samman. 

Förtroende är det som skiljer makt och auktoritet åt. Användandet av auktoritet innebär att de 

som står under det auktoritativa accepterar och litar på ledarskapet. För att utöva makt behövs 

inte de underlägsnas acceptans eftersom maktutövning sker utom deras kontroll. Hit kan även 

Luhmanns teori kopplas om att förtroende enbart finns i samhällen med en fri vilja. Vid fri 

vilja är det inte något som kan styra människorna mer än de själva. Auktoritet innebär då att 

människor låter någon annan styra med ens förtroende för att denne kommer att göra insatser 

som gynnar dem.10 På detta sätt styrs Sverige med sina förtroendevalda som ska förmedla 

folkets vilja11. Folket i Sverige har en fri vilja och accepterar och hyser förtroende för det 

auktoritativa skiktet i samhället det vill säga de förtroendevalda. 

                                                
8 N. Luhmann, Förtroende, 2005
9 I-L. Johansson, S. Jönsson, R. Solli, Värdet av förtroende, 2006
10 N. Luhmann, Förtroende, 2005
11 O. Petersson, Svensk Politik, 2004
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Politikerförakt är ett begrepp som både funnits i Sverige och andra länder i decennier. 12 Ett 

allt större förakt mot storföretag är också aktuellt. I USA har många företagsskandaler ägt rum 

och detta missgynnar inte bara de skyldiga företagen utan hela företagsklimatet. Liknande 

skandaler har även kommit till Europa och Sverige.13

I betänkandet Näringslivet och förtroendet14 har regeringen tillsatt en kommission som ska 

utreda hur förtroendet gentemot näringslivet ser ut och kan förbättras. 

Enligt förtroendekommissionen har förtroende ett stort samhällsekonomiskt värde som spelar 

in i ett samhälles tillväxt och välstånd. Förtroende är därför av störst vikt för alla i ett 

samhälle och är inte en angelägenhet för vissa grupper i samhället. Förtroendekommissionens 

definition av förtroende är; ”den förväntan beträffande andra medlemmar av en gemenskap 

som uppstår när denna gemenskap präglas av konsekvent, hederligt och samarbetsinriktat 

beteende grundat på allmänt accepterade normer”.15

Svenska undersökningar som förtroendekommissionen analyserat visar på att förtroendet för 

storföretag har minskat de senaste 10 åren medan bankerna återigen fått högt förtroende efter 

bankkriserna på 90-talet. De institutioner som tillsammans med storföretagen hamnat längst 

ner i en gradering över förtroende för institutioner är fackliga organisationer, politiska partier, 

Europaparlamentet och EU-kommissionen. Enligt Transparency Internationals 

korruptionsindex är Sverige ett av världens minst korrupta länder vilket gynnar 

samhällsutvecklingen. Det finns dock institutioner som nämndes ovan som har problem med 

allmänhetens förtroende även i Sverige. De största förtroendeproblemen anses vara kopplade 

till skillnaderna i ersättningsnivå mellan arbetare och VD: ar. Under perioden 1997 till 2002 

ökade VD-lönerna med 70 % och arbetarnas löner enbart med 16 %. Det andra problemet av 

stor vikt är misskötseln av verksamheter där ekonomin är boven. Fusk med redovisning, 

skatter och annat är det som får allmänheten att tappa förtroendet för verksamheter. För att 

motverka ett sviktande förtroende och återfå ett brustet förtroende finns flera 

tillvägagångssätt.16 Jag kommer att återkomma till dem senare.

Förtroende för en organisation avgörs i hur väl organisationen stämmer med folkets normer 

för hur en organisation ska se ut. Olika typer av organisationer förväntas att se olika ut, men 

                                                
12 U. Gometz (2006), Kap 5, i I-L. Johansson, S. Jönsson, R. Solli, Värdet av förtroende
13 SOU 2004:47
14 SOU 2004:47
15 SOU 2004:47, sid. 13
16 SOU 2004:47
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det är viktigt att det ser ut som allmänheten förväntar sig annars krävs det mycket bevisning 

från organisationens sida att visa sig trovärdig. En organisation utan allmänhetens förtroende 

måste lägga mycket resurser på att vinna detta vilket kan bli en ekonomisk fråga. En 

organisation med redan gott förtroende från allmänheten kan lägga sina resurser på annat håll 

vilket kan gynna organisationen på många sätt. Det blir alltså svårt för en organisation utan 

allmänhetens förtroende att vara verksam eftersom de måste lägga alla resurser för att 

återskapa förtroende och blir då inte lika konkurrenskraftiga på marknaden som ett företag 

med allmänhetens förtroende. 17

2.2 Personligt förtroende

Förtroende hyses framförallt till den andra människan. Detta är ett rationellt handlande då 

man förlitar sig till den personlighet som visas. Det vill säga att genom att iaktta någons 

handlande och personlighet får man en uppfattning om hur tillförlitlig den personen är. Denna 

bedömning är inte alltid hållbar, men kan ha en viss giltighet. Det är därför lättare att lita på 

en vän mer än en främling eller utomstående eftersom ens förväntningar på att vännen ska 

hålla förtroendet blir högre när man vet vad den personen står för.18

Läroprocessen för hur man får förtroende fullbordas först när personen ifråga har fått 

möjlighet att bryta förtroendet, men inte gjort det. På det sättet visar personen sin 

tillförlitlighet. Samtidigt är det viktigt att inte visa att handlingen personen försöker göra 

bygger på att skapa förtroende då motivet kan ifrågasättas. Det bästa sättet att åtnjuta någons 

förtroende är att en förtroendeinnehavare utför en handling som kan innebära egen vinning för 

den egna personen, men trots detta håller förtroendet och gör det som förtroendegivaren tjänar 

mest på. Med andra ord handlar man för andras vinning och inte för sin egen. Detta blir extra 

viktigt för en person som allmänheten ser som avvikande på något sätt. Det kan till exempel 

innebära att en person suttit i fängelse. För en person med avvikande beteende krävs ofta 

förtroenderelationer där den personen gång på gång uppvisar ett beteende som gynnar andra i 

fråga om förtroende där inga krav på återgäldningar finns.19

                                                
17 P. Zapata Johansson (2006), Kap 4, i I-L. Johansson, S. Jönsson, R. Solli, Värdet av förtroende
18 N. Luhmann, Förtroende, 2005
19 N. Luhmann, Förtroende, 2005
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Frågan är då varför vi ger andra förtroende? Enligt den neoklassisk-ekonomiska teorin ges 

förtroende på grund av egen vinning. Om en person lever upp till andras förtroende ses detta 

också som att den personen får ut något själv av detta. Det kan till exempel handla om att 

personen blir mer omtyckt av sin omgivning när de vet att hon eller han är att lita på. Att ge 

förtroende är att göra en kalkyl där missbruk av förtroendet inte är att räkna med. 20

Förtroendet består av att hysa förtroende och att åtnjuta förtroende. Ofta hänger dessa två 

delar samman det vill säga att den som hyser förtroende också oftast förtjänar att inneha 

förtroendet. 21 Dock är inte fallet alltid så vilket leder oss in på brustet eller sviket förtroende.

2.3 Att hantera ett brustet förtroende

Sociala system och individer försöker att ge en konsistent bild av sig själva och få den socialt 

accepterad för att inge förtroende. Denna typ av självpresentation är alltid svår och hotas 

ständigt av inre motsägelser, misstag, fakta och information som ej var ämnade för 

allmänheten vilket kan leda till ett brustet förtroende. En självrepresentation kräver därför att 

man är försiktig i uttryckssättet och att man försöker få åskådarna med sig. Om detta inte 

lyckas kan pinsamma situationer ske där information om systemet eller personen kommer ut 

som avslöjar dens verkliga sida. För att rädda denna besvärliga situation dvs. brist på 

förtroende, krävs att denne inte förlorar fattningen. Systemet eller personen kan försöka göra 

händelsen till ett humoristiskt misstag, göra ett öppet medgivande där man omtolkar sin 

tidigare självrepresentation, genom att ignorera händelsen eller göra händelsen betydelselös.22

Kommuner kan även de ha problem med att återupprätta ett brustet förtroende. Den som vill 

återskapa omgivningens förtroende bör samtycka med omgivningens önskemål och inte gå 

emot dem. Om en skandal har ägt rum ökar trycket från allmänheten mot kommunen. 

Allmänheten känner då ett större behov av att övervaka och granska alla steg som kommunen 

tar. På detta sätt disciplinerar allmänheten kommunen tills kommunen lever upp till 

allmänhetens förväntningar. Författaren Patrik Zapata Johansson kallar detta en normalisering 

av kommunen där allmänhetens övervakning återgår till normalnivå. På detta sätt lever 

kommunen i sitt eget Panoptikon. Troligheten att en kommun skulle behöva läggas ned på 

                                                
20 L. Hast (2006), kap 3, i I-L. Johansson, S. Jönsson, R. Solli, Värdet av förtroende
21 U. Gometz (2006), Kap 5, i I-L. Johansson, S. Jönsson, R. Solli, Värdet av förtroende
22 N. Luhmann, Förtroende, 2005
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grund av brustet förtroende är inte särskilt troligt, men andra negativa konsekvenser kan vara 

att vänta för kommunen som missköts sig. Det kan till exempel innebära att kommunen måste 

slås ihop med en annan eller att människor tappar till den grad att de försöker finna lösningar 

på andra håll än den kommunala. Det behöver i sig inte vara något dåligt, men Sveriges 

samhällsidé bygger på att de som jobbar för kommuner ska hjälpa folket utan att tjäna pengar 

på det. En väldig förändring i samhället kan komma att ske av vad den offentliga sektorns 

uppgift kommer att innebära i framtiden om de anställda på kommuner inte lyckas hantera sin 

verksamhet med allmänhetens förtroende.23

Förtroendekommissionen utgår ifrån att det krävs en bättre reglering med lagar och regler för 

att institutioner ska återfå sitt förtroende. Till viss del anses detta kunna skötas på egen hand, 

men statsmakten kan ibland vara tvungen att göra vissa regleringar för att underlätta för 

institutionerna och för att det ska leda till något bättre i samhället för alla. Tillsynen på att 

reglerna efterföljs behöver också förbättras. Om det inte finns någon risk för att bli upptäckt 

vid regelbrott minskar tillförlitligheten för hela systemet. Förtroendekommissioner uttrycker 

sig med att ”systemet som helhet är inte starkare än sin svagaste del”.24 En tredje viktig aspekt 

i att återfå förtroende är att visa öppenhet och transparents i verksamheten då allmänheten kan 

vet att inget döljs. Det lyfts också fram att klara roll och ansvarsgränser bör visas. Detta kan 

ha betydelse vid en framtida intressekonflikt då det är viktigt att veta alla inblandades 

intentioner och samhörighet med andra verksamheter.25

För att organisationer av olika typer och personer ska anses tillförlitliga kräver det att de visar 

och upprätthåller sitt förtroende. Det enklaste sättet att göra det på är att svara upp mot 

allmänhetens förväntningar, vilken kan vara enklare sagt än gjort. 

Förtroende är lättare att omvandla till misstro än vad det är att omvandla misstro till 

förtroende26. Detta leder till att du som enskild person eller organisation alltid kan ta det säkra 

före det osäkra genom att visa förmågan att hålla ett förtroende. Frågan är bara vem du vågar 

hysa ditt förtroende till? Detta leder oss in på nästa ämne om vårt moderna samhälle som 

risksamhälle. Individualiseringen har gjort att människan i västvärlden blir allt mer medveten 

om risker i deras vardag där varje beslut kan få stora positiva eller negativa konsekvenser. För 

att kunna fatta dessa ödesdigra beslut måste många gånger konsulter eller specialister anlitas. 

                                                
23 P. Zapata Johansson (2006), Kap 4, i I-L. Johansson, S. Jönsson, R. Solli, Värdet av förtroende
24 SOU 2004:47, sid. 19
25 SOU 2004:47
26 N. Luhmann, Förtroende, 2005



13

Men vem är människor redo att lita på? Vem har rätt intentioner som inte bara gynnar dem 

själva utan också andra? Lever människor i västvärlden i ett samhälle av stora risker eller är 

det något imaginärt? Vilka experter har rätt om riskerna som bör undvikas? 
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3. Ett samhälle fyllt av oro och risker

Staten är den yttersta garanten för trygghet och säkerhet.27 För att staten ska kunna skydda 

folket mot risker krävs det att de som jobbar för staten vet vad folket är oroliga för. Olika 

samhällen kan ha olika uppfattning om var riskerna finns och är.28 Det blir därför av största 

vikt att staten lyssnar på sitt eget folk för att inte tappa sitt förtroende.

Det finns olika perspektiv på hur det västerländska samhället ser ut idag ifråga om risker. 

Beck är den största förespråkaren för att risksamhället har kommit för att stanna. Rollenhagen 

talar om olika typer av säkerhetskulturer och att det faktiskt är så att i samhällen med 

ekonomisk framväxt ser riskerna ut att bli mindre. Han skriver även om att det finns olika 

riskperspektiv som handlar om vad man anser vara risker och vad de beror på och hur de kan 

lösas. På den andra extremen har vi Eberhard som menar att Sverige idag lider av 

trygghetsnarkomani vilket innebär att människor oroar sig för saker som det är liten eller 

nästan obefintlig sannolikhet för att de ska inträffa. Hur ser verkligheten ut då? Lever 

människor i västvärlden i ett samhälle där de borde oroa sig allt mer för riskerna de 

producerar i enlighet med Becks filosofi eller är det dags att sluta oroa sig i onödan som 

Eberhard uppmanar oss till? I detta kapitel kommer alla synsätt att redogöras för. 

Riskperspektiven framtagna av Katastrofkommissionen är även de som kommer att ligga till 

grund för en enkätundersökning bland olika program på Karlstads universitet för att se om det 

finns olika riskperspektiv som lärs in på basis av olika teoretiska grunder. Några 

riskperspektiv är utvalda, av relevans för den undersökning som redogörs för senare.

3.1 Risksamhället

Beck utgår ifrån att idag står alla människor på jorden inför stora risker och problem som de 

kommer att ha svårt att hantera. Dessa problem har dykt upp på grund av människors allt mer 

komplexa omvärld som har resulterat i att industrin överproducerar. Problemen beror nu på 

den produktion människorna själva har skapat för att slippa traditionella tvång. Det handlar 

om teknikens framgång och dess produktion som leder till nya negativa konsekvenser för hela 

omvärlden. Förr i tiden var människors problem mer lätthanterliga och kunde stängas ute till 

exempel fattigdomen och undermålig hygien, men atomålderns faror går inte att negligera på 

                                                
27 I-L. Johansson, S. Jönsson, R. Solli, Värdet av förtroende, 2006
28 C. Rollenhagen, Säkerhetskukturer, 2005
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samma sätt. Dessa faror känner inte till någon form av gränser, dessa problem flyter över alla 

gränser, är globala och kan drabba alla.29

Farorna Beck skriver om är de som människorna själva har skapat. Utvinningen av kärnkraft 

är en av anledningarna till att ett litet misstag kan bli ett ödesdigert hot för en hel nation, 

världsdel eller hela världen. Han formulerar det så här ” Katastrofer beror inte på mänskliga 

misstag, utan på de system som förvandlat misstagen till ofattbara destruktiva krafter”.30

Hur människor skyddar sig från den yttre naturen har de lärt sig och är inga problem, men att 

skydda sig från de industriella hot som människorna själva har skapat är lönlöst. På det sättet 

är moderniseringsprocessen reflexiv, det vill säga att den blir ett problem för sig själv. 

Problem som försvinner i samband med modernisering ersätts snabbt av nya problem, 

exempelvis har svälten nu ersätts av problem med fetma i västvärlden.31

De farorna som risksamhället står inför kommer med luften och vattnet, finns i maten alla äter 

och i kläderna som bärs. Föroreningar kommer att nå alla delar av världen även om de bara 

pågår på några ställen. Riskindustrier där det finns risk för att människor skadas flyttas alltmer 

till låglöneländer eftersom en sådan produktion skulle vara svår att legitimera i industriländer 

med höga krav på säkerhet och trygghet. Även om industriländerna gör sig av med risker på 

detta sätt kommer ändå problem komma tillbaka i någon annan form. Detta kan till exempel 

innebära att kläderna som industriländerna importerar från låglöneländer innehåller höga 

halter av farliga ämnen. De farliga ämnena i kläder kunde kanske ha undvikits om 

produktionen av kläderna hade stannat kvar i landet där de ska brukas eller om producenterna 

hade valt att ha högre krav på produktionen. Inget av detta sker idag, utan produktion av 

kläder och andra varor flyttas dit tillverkningen är minst kostsam, många gånger utan tanke på 

vad det får för konsekvenser. Återkommandet av farorna kallar Beck för Bumerangeffekt 

vilket innebär att farorna likt kemikalierna i kläder kommer att på något sätt drabba den eller 

de som från början undvek att ta sitt ansvar. Alla gör allt för att inte riskerna ska drabbas just 

deras plånbok, vilket innebär att människor försöker negligera riskerna så långt det går så 

länge de inte direkt drabbar dem själva. Problemet är att människan ofta väljer vad som är 

ekonomiskt lönsamt och inte vad som lönsamt för miljö och hälsa. Dessa kortsiktiga val kan 

måhända gynna ekonomin, men frågan är vad de långsiktliga konsekvenserna kommer att bli? 

Hur länge kan människan negligera problemen med miljön? Vem ska tala för dem som inte 

                                                
29 U. Beck, Risksamhället, 2000
30 U. Beck, s. 13 i Risksamhället, 2000
31 U. Beck, Risksamhället, 2000
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har förmågan att säga ifrån? Beck påpekar att; ”kanske kommer människan inte att ta sitt 

förnuft till fånga förrän gräset och daggmaskarna har fått rösträtt och är valbara”.32

Risksamhällets faror har en framtidsfaktor det vill säga det finns risk att katastrofer eller 

olyckor kommer inträffa inom en snar framtid. Dessa olyckor har ännu inte inträffat i 

tillräckligt stor omfattning för att alla människor ska ta dem på allvar. Att fortsätta att 

negligera riskerna tills det att de drabbar människor kan vara ett ödesdigert beslut. Riskerna 

måste motverkas nu medan något går att göra åt dem. Redan idag finns bevis på att vattendrag 

blivit förorenade, att skogar dör och att nya sjukdomar dyker upp. Människan måste föreställa 

sig hur framtidens risker kommer att se ut om de ska ha någon chans att hantera dem. 

Samtidens uppgift blir att förebygga och ta hand om framtidens problem. Riskerna som 

kommer att bli till stora problem i framtiden är idag till stora delar osynliga. Beck kallar dem 

”normalkonsumtionens fripassagerare”.33 De åker snålskjuts på att konsumenterna inte kan se 

dem, vilket leder till att de heller inte har något val eller möjlighet att stoppa det. De kan 

komma i allt som är livsnödvändigt för människan till exempel luften, vattnet, maten.34

De säkerhets och försiktighetsföreskrifter som finns hos företagen som har en produktion med 

mycket risker hävdar Beck är otillräckliga. De anställda och miljön drabbas av att företagen 

inte uppträder ansvarsfullt. I de länder som säkerhets och försiktighetsföreskrifterna behövs 

mest kan folket sällan läsa dem eller förstå dem. Företagen skyddar helt och hållet sig själva 

genom att ha säkerhetsföreskrifter som aldrig uppnås eller förstås av dem som ska jobba för 

att de ska uppnås. När då ett dödsfall eller en olycka inträffar skyller man detta på den 

kulturella faktorn och att de anställda inte har samma säkerhetstänk som företagets ledning. 

Frågan är vad företagen kommer att göra när allt mer orsaker till miljöhot riktas mot deras 

produktion? Kommer företagen att ta sitt ansvar eller låter man helt enkelt arbetarnas 

okunskap och analfabetism vara förklaringen. Om företag valde att utbilda och informera sina 

anställda skulle problemen troligtvis bli mindre.35

Det var först efter Tjernobylolyckan 1986 som säkerhetsbegreppet börjades användas inom 

allt fler områden än den nukleära sektorn. Den nukleära sektorn ansågs länge som en bransch 

                                                
32 U. Beck, s. 44 i Risksamhället, 2000
33 U. Beck, s. 57 i Risksamhället, 2000
34 U. Beck, Risksamhället, 2000
35 U. Beck, Risksamhället, 2000
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helt utan risker på grund av vad man trodde var dess höga säkerhet. 36 Detta kan vara ett 

tecken på varför det började talas om arbetarskydd och flygsäkerhet efter att problemen med 

kärnkraftverken började uppenbaras. Nu förstod människor att faror fanns att finna på de 

ställen de tidigare räknat som säkra.

Risksamhället faror föddes i samband med det moderna samhällets överdrivna och 

ansvarslösa produktion. Kontentan av detta är att den ekonomiska utveckling för samhällen 

som är eftersträvansvärt får negativa konsekvenser för människor och miljön. David Eberhard 

utgår istället från att Sveriges befolkning oroar sig för mycket om risker helt i onödan. Han 

anser att dagens Sverige inrymmer mycket mindre risker till skillnad från 50 år sedan. 

Olyckor kan alltid inträffa, trots att man försökt förebygga dem. Att oroa sig för så mycket 

som han anser att Sveriges befolkning och statsapparat gör kallar han för trygghetsnarkomani. 

Oron gör i sig folk sjuka och det blir inte bättre när sjukdomen är nationell.

3.2 Trygghetsnarkomani

Eberhard utgår ifrån att Sveriges befolkning lider av ett allmänt paniksyndrom där trygghet är 

det som människan eftersträvar. Detta har lett till ett nationellt sjuktillstånd som han kallar 

trygghetsnarkomani. Detta sjuktillstånd är inte unikt i Sverige utan det finns liknande 

symptom i andra länder. I Sverige uppfylls dock alla symptom. Ett land som lider av 

trygghetsnarkomani definieras enligt följande;

”En nationell strategi som påverkar de enskilda invånarnas vilja att söka trygghet istället för 

andra sätt att hantera situationer och som därmed skapar lidande för den enskilde eller 

funktionsnedsättning för såväl stat som medborgare på minst tre av följande sätt:

1. Tolerans definierat på ett av följande sätt:

a. Ett statligt eller individuellt behov att ständigt öka dosen trygghet över tid 

för att fortsätta att känna sig säker

b. Trots ökad trygghet en ökande känsla av otrygghet

2. Abstinenssymptom i form av en ökad oro från staten eller individer då olika myndigheter, 

forskare eller media påtalar att något kan vara farligt eller otryggt.

3. Tryggheten används i högre dos än vad som kan anses nödvändigt.

                                                
36 U. Beck, Risksamhället, 2000
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4. Det finns en varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa trygghetstörsten.

5. Mycket tid ägnas åt att söka trygghet, använda sig av säkra strategier eller att söka andra 

alternativa sätt att undkomma en kvävande trygghet.

6. Viktiga funktioner inom alla sociala sfärer, såväl för individ som på statlig nivå, överges 

eller minskas på grund av en rädsla att bli otrygg.

7. Sökandet efter trygghet fortsätter trots vetskap om att samhälleliga och individuella besvär 

sannolikt orsakats eller förvärrats av det överdrivna trygghetssökande beteendet.”37

Eberhard ställer sig frågan; Hur kunde vi som växte upp på 50, 60 och 70- talet överleva med 

alla risker vi utsatte oss för? Det fanns inga cykelhjälmar, inga mobiler så att våra föräldrar 

kunde hålla koll på oss. Eberhard menar att människan har lätt att glömma att samhället 

faktiskt fungerade förr också utan alla lagar om bilbälte och hjälmar. Även om dessa 

försiktighetsåtgärder kan minska antalet döda så måste frihetsberövandet för den enskilda 

personen vägas in. Sveriges regering har börjat förbjuda saker som det inte ligger stor risk i 

och som enbart rör den enskilda människan. Det är inte konstigt att det är förbjudet att köra 

med alkohol i kroppen eftersom det utgör en fara för andra. Men att ha tvång på bilbälte är 

inte lika självklart då det enbart kommer skada den enskilde människan om han eller hon 

skulle råka ut för en olycka. Han gör uppmaningen att risker måste värderas innan beslut om 

att helt undvika dem ska upprättas.38

”Trygghet är inte detsamma som undvikandet av faror”.39 Människor med 

trygghetsnarkomani uppfattar det som tryggt när alla riskmoment är borta. Att enbart söka 

trygghet, det är inte ett sätt att leva. Det är lika naturligt för människan att söka spänning. 

Vilket människor också gör men då handlar det ofta om att köpa trisslotter på pressbyrån. 

Eberhard utgår ifrån att när människor enbart söker trygghet finns chansen att de aldrig råkar 

ut för något jobbigt eller traumatiskt som de lära sig att hantera. Detta leder till att när de väl 

råkar ut för något traumatiskt kan de inte bearbeta den situationen på ett hälsosamt sätt.40

Eberhard som själv jobbar som psykiatriker träffar ofta på patienter som kommer in till 

psykakuten på grund utav att deras hund har dött eller för att deras pojkvän har gjort slut. 

Detta är ett tydligt tecken på att människor inte kan hantera jobbiga vardagliga händelser utan 

                                                
37 D. Eberhard, sid. 40f, I trygghetsnarkomanernas land, 2006
38 D. Eberhard, I trygghetsnarkomanernas land, 2006
39 D. Eberhard, sid. 11, I trygghetsnarkomanernas land, 2006
40 D. Eberhard, I trygghetsnarkomanernas land, 2006
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att deras liv går itu. Denna typ av livskris blir allt vanligare i det individualiserade samhället 

där människor inte längre talar om sina problem med vänner utan med experter. Eberhard 

betonar att detta är människor som mår uppriktigt dåligt och att de självklart ska få 

psykologisk hjälp, men frågan är varifrån denna livsångest kommer ifrån?41

Eberhard skriver; ”För att ge medborgarna största möjliga rättvisa har man trott att man också 

måste ge dem överdriven trygghet. Och för att ge dem trygghet måste man kontrollera dem. 

Man har därför byggt upp myndigheter som reglerar allt, myndigheter som utreder allt och 

myndigheter som lagstiftar om allt.”42

Staten skulle till exempel aldrig kunna gå tillbaka i sitt trygghetsbaserade samhälle. Tänk 

vilka reaktioner det skulle bli om man tog bort lagen för att bära hjälm. Det enda staten kan 

göra är att fortsätta arbeta för ett allt tryggare samhälle för människorna. Det blir en ond spiral 

där trygghet ska finnas i alla tänkbara sammanhang och många gånger där de inte är 

nödvändiga.43

Vad trygghetsnarkomani kan leda till i praktiken är att människor ständigt kräver 

krishantering även för de mest basala och vardagliga händelser vilket redan sker. En artikel i 

DN beskriver hur en båt har gått på grund i Stockholms skärgård. I artikeln har de intervjuat 

en flicka som upprört beskriver hur det var många som hade ångest efter händelsen, men 

ingen krisgrupp hade tagit hand om dem när de kom i land. En krisgrupp är det allmänheten 

förväntar sig. Alla på båten var oskadda och båten var aldrig nära att sjunka, men ändå skapar 

detta en ohanterlig ångest hos många efter en händelse lik denna. Eberhard utgår ifrån att det 

har att göra med att människor växt upp för tryggt. Inget har någonsin hänt oss, men när det 

väl gör det även om det inte är allvarligt har vi svårt att hantera en sådan situation. När 

människor uppfattar trygghet som det viktigaste i livet är det inte konstigt att man söker det på 

ett onaturligt sätt. Människan har abstinens av att söka orimlig trygghet som vi kanske 

egentligen inte är i behov av. Och det är inte säkert att vi uppfattar detta sökande av onaturlig 

trygghet som konstigt förrän det har gått för långt. Det finns en vedertagen risk att människor 

precis som tjejen i DN artikeln börjar kräva krisbearbetning efter vardagliga händelser.44

                                                
41http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?sortOptionArt527895=10&d=47225&a=527895&queryArt527895=pall
a+f%F6r+trycket&b=s%F6k 2008-01-20
42 D. Eberhard, sid. 157 i I trygghetsnarkomanernas land, 2006
43 D. Eberhard, I trygghetsnarkomanernas land, 2006
44 D. Eberhard, I trygghetsnarkomanernas land, 2006
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Ett tydligt tecken på att Sverige lider av trygghetsnarkomani är att tiden för sjukskrivningar 

för människor med benbrott och andra sjuktillstånd nästan har fördubblats på bara det sista tio 

åren. Läkare tar det säkra före det osäkra genom att sjukskriva sina patienter längre för att inte 

de i sin tur ska kritiseras för att de inte tagit sin patients smärtor på allvar. Detta har blivit ett 

samhällsproblem. Människor är i stor uträckning rädda för allt vad risker heter, vilket 

legitimerar att sjukskrivningar blir längre och att undvikandet av sådant som är potentiellt 

farligt accepteras. Det finns en överdriven rädsla för sådant som kan vara farligt. Djungelolja 

förbjöds för några år sedan på grund av att ett av de verksamma ämnena mot mygg tros vara 

farligt för människor. Hur många gånger har människor hört talas om att någon har blivit 

förgiftad av djungelolja? Nej, troligtvis ingen gång ändå är detta förbjudet och kvar finns på 

marknaden djungelolja 2 utan det farliga ämnet och med mycket sämre effekt mot mygg. Är 

tryggheten värd alla uppoffringar? Självklart ska människor undvika det som de vet är farligt, 

men den överdrivna tryggheten har lett till att människan slutar värdera riskerna.45

Eberhard hävdar att företrädare för staten också lider av trygghetsnarkomani precis som dess 

invånare. Margot Wahlström har gått ut med att hon vill förbjuda alla farliga kemikalier som 

kan skada människan och djur. Hon uppmanar åhörarna om att detta är av största vikt för att 

människor och djur inte ska få in alla gifter i kroppen. För att påvisa hur bråttom det är med 

detta problem har hon tagit blodprov där de har utrett vad för gifter hon har i sitt blod. Provet 

visar att hon bland annat har DDT i kroppen som man tidigare använd till att utrota malaria 

och andra insekter. Det sägs att detta även kan vara farligt för människan och andra djur. Här 

spelar Wahlström på allmänhetens rädsla när hon gör detta uttalandet. Hon är inte sjuk, så 

trots att hon har DDT i kroppen innebär detta inte någon större fara. Det borde vara slutsatsen, 

istället för att människor reagerar med att DDT och andra till synes farliga kemikalier måste 

förbjudas. Eberhard påpekar; ”... precis så agerar företrädare för stater med nationellt 

paniksyndrom”.46

I Sverige skapar staten ett samhälle där medborgarna är rädda för ingenting genom att staten 

agerar mamma och pappa mot medborgarna som är barnen. Ångest kan komma av att förlora 

tryggheten och då gäller det för staten att visa att de inte tänker tillåta sådant som kan utsätta 

människan för risker eller faror. Denna omsorg från statens sida är egentligen en björntjänst 

till folket genom att de överbeskyddar sina invånare. Staten bör istället förbereda sina 

                                                
45 D. Eberhard, I trygghetsnarkomanernas land, 2006
46 D. Eberhard, sid. 226 i, I trygghetsnarkomanernas land, 2006
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medborgare på att risker finns och att alla inte kan undvikas för att motverka det nationella 

paniksyndromet. Människor är i behov av att känna att bara för att man råkar ut för en olycka 

eller kris av något slag, innebär inte det att man förlorat tryggheten. Det är inte tryggheten 

som är det viktigaste, utan kärlek, värme och mening. Nu gäller det att göra rationella 

analyser av vad människor är rädda för. Om tidigare generationer kunde överleva utan all den 

trygghet som finns idag så finns det inget som säger att inte samtidens invånare kan. Eberhard 

gör uppmaningen; ” ...ifrågasätt paniken. Det är en av grundförutsättningarna för att stoppa 

den”.47

Att människor i Sverige idag gör allt för att skydda sig mot tänkbara risker kan få negativa 

konsekvenser precis som Eberhard varnar om. Rollenhagen stärker Eberhards påståenden om 

att det inte finns lika mycket risker som det fanns förr i tiden eftersom vi motverkat dem. 

Trots detta fortsätter inkorporeringen av risktänket i alla nivåer i samhället. I nästa del om 

säkerhetskulturer kommer jag att ta upp det riskperspektiv som har störst giltighet idag, men 

även det perspektiv som är på frammars. Här kommer jag också återkomma till 

förtroendefrågan som skrevs om i tidigare kapitel. 

3.3 Säkerhetskulturer

Rollenhagen hävdar att det finns många tecken som tyder på att samhällen med ökad 

ekonomisk utveckling i verkligheten är samhällen där risker minskar. Samtidigt införs allt mer 

krav på att olika organisationer ska göra riskanalyser innan beslut fattas och att det ska finnas 

någon form av plan för riskhantering om en kris skulle inträffa. 

Vid valmöjligheter ökar medvetenheten om möjliga risker. Vid ett val vägs ofta för och 

nackdelar mot varandra, nackdelar kan här ses som risker, och valet som slutligen väljs brukar 

innehålla så små risker för väljaren som möjligt. Det är individualiseringen som gett många 

människor nya valmöjligheter. Samtidigt som det ses som en självklarhet att människor i 

västvärlden ska ha möjlighet att välja skapar det nya problem. Människor måste många 

gånger förlita sig på någon annan, till exempel specialister, experter eller myndigheter, för att 

fatta de rätta besluten. Detta medför att människan måste veta vilka experter det går att lita på. 

Med alla nya valmöjligheter kom det nya syner på risker. Det blir viktigt att motarbeta så 
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mycket risker som det går. Tron på att vetenskapen ska kunna förutse olyckor gör det än mer 

viktigt för människor att förebygga det de kan.48

Ibland kan det faktum att en olycka kan inträffa göra att människor avstår från vissa 

handlingar även om sannolikheten för att de ska inträffa nästan är obefintlig. Detta är ett 

tecken på ett säkerhetssamhälle eftersom det alltid sätter säkerhet i första rummet. Men vad 

för typ av risker är människor vaksamma för och vad innebär säkerhet? Begreppet säkerhet 

kan delas in i två definitioner. Den första innebär att säkerhet är att något fungerar som man 

har tänkt sig. Detta innebär att man har tilltro till något, men det betyder inte att detta något 

alltid kommer att vara säkert att använda eller utföra.49

Den andra definitionen av säkerhet innebär frånvaro av olyckor eller med andra ord frånvaro 

av risk. Enligt vissa måste upprätthållande av säkerhet jobbas för aktivt. För att göra detta 

måste man veta vilka typer av risker som finns. Precis som säkerhet kan risker uppfattas på 

olika sätt. Vissa ser risker som en möjlig negativ konsekvens där det inte nödvändigtvis är 

stor sannolikhet för att det ska inträffa. Andra ser risker som en sannolikhet för en negativ 

konsekvens. Det blir därför viktigt att ta reda på hur människor upplever och identifierar 

risker i ett samhälle.50

Katastrofkommissionen har beskrivit olika riskperspektiv som även Rollenhagen diskuterar i 

sin avhandling om säkerhetskulturer. Här har jag valt att redogöra för två av dem som är av 

relevans för min egen empiriska undersökning. Det ska dock påpekas att jag har valt att lägga 

ihop ingenjörsperspektivet och det ekonomiska perspektivet på grund av att de idag ses av 

katastrofkommissionen som varandras motsvarigheter. Efter genomgången av de olika 

riskperspektiven finns en sammanställd tablå över riskperspektiven för att klargöra bilden av 

likheter och skillnader dem emellan.

3.3.1 Ingenjörsperspektivet och det ekonomiska perspektivet.

Naturvetare och tekniker dominerar främst riskforskning och riskhantering, både i Sverige 

och i andra länder. Kognitionspsykologer kan också placeras inom detta perspektiv där man 

ser på kunskap som något som kan objektiveras. I detta perspektiv skiljer man på subjektiv 

och objektiv uppfattning av risker, där den subjektiva anses irrationell då den inte stämmer 
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överens med den vetenskapliga rationaliteten. Olyckor förklaras inom detta perspektiv med 

den mänskliga faktorn. Vid misstag som resulterar i olyckor har människan betett sig 

irrationellt. De som får skulden vid olyckor är alltså den som styr systemet, vilket i de flesta 

fall är människan. Kvantitativa testmetoder ger jämförbara resultat. Kunskap är kumulativ, det 

vill säga att den utvecklas hela tiden. Kunskapen om risker ska vara standardiserad av 

experter då den blir så objektiv som möjligt. Om inte allmänhetens ser på risk på samma sätt 

som experterna anses detta irrationellt. Dagens storskaliga system gör att sårbarheten ökar, 

men de rättfärdigas genom de behov de tillfredställer. Mycket av sannolikhetsberäkningarna 

för risker hänger samman med matematiska riskanalyser som det ekonomiska perspektivet 

står för. Inom detta perspektiv anser man att de flesta risker kan undvikas genom tekniska och 

ekonomiska rimliga medel. ”Det finns en deterministisk syn på tekniken som 

problemlösare.”51 Det finns en önskan att få bort människorna från systemen för att misstag 

ska undvikas, men eftersom detta inte går försöker man göra människorna så lika systemen 

som möjligt. Det är experterna som kontrollerar och förutsätter risker i detta perspektiv.52

3.3.2 Ekologiperspektivet

Bilden av människan i centrum förkastas i detta perspektiv. Människan är en del i en helhet 

som måste beaktas. Natur och människa är beroende av varandra och måste båda få sin plats 

för utveckling på jorden. Lokal kunskap är lika viktigt som vetenskaplig kunskap. Ett 

ifrågasättande av industrialiseringen hägrar inom detta perspektiv på grund av att de negativa 

konsekvenser de medfört kan ej kan rättfärdigas av de positiva. Kärnkraft anses därav inte 

försvarbar, med tanke på vad en olycka skulle kunna åstadkomma i människoliv och lidande. 

Sådana olyckor går inte att värdera i pengar.

Ekologiperspektivet betraktar allt som sker på jorden i en helhet och som ett system och i en 

helhet ska alla ha samma rättigheter och plats vilket förespråkare för perspektivet inte ser 

idag. Inom detta perspektiv har även en fientlighet hysts mot tekniken på grund av vad den 

moderna människan skapat med hjälp av den till exempel kärnkraften som kan bli jordens 

undergång.53

Lokal kunskap värderas inom detta perspektiv lika högt som expertkunskap. Alla måste få 

komma till tals och den som verkligen borde få tala om riskerna är de som kommer råka ut för 
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dem och inte experterna. Under 90-talet har detta perspektiv tappat lite av sin kraft eftersom 

många anser deras mål som bakåtsträvande. För att kunna delta i politiska sammanhang har 

man varit tvungen att släppa lite på sina krav. Dock verkar det som att detta perspektiv kan få 

ett nytt lyft i samband med dagens världsomspännande diskussioner kring miljö och 

naturkatastrofer.54

3.3.3 Tablå över riskperspektiven

Här är en sammanställning gjord på de olika riskperspektiven för att skillnader och likheter 

lättare ska kunna tydas.

Ingenjör och  det 
ekonomiska perspektivet

Ekologiperspektivet

Syn på människan Människan är i centrum. 
Människan måste bli mer likt 
systemen den verkar i för att 
riskerna ska minskas.

Människan är inte i centrum 
utan ingår i en helhet som 
måste samverka med miljön.

Syn på kunskap Kunskap tas fram av experter. 
Kunskap är kumulativ. Tror 
på kvantitativa 
forskningsmodeller.

Kunskapen från den enskilda 
människan är lika viktig som 
den från experter.

Syn på teknik Tekniken har medfört nya 
risker, men målen helgar 
medlen

Ett avståndstagande från 
tekniken då den skapat risker 
som människan kommer att ha 
svårt att hantera.

Syn på miljön Vissa skador på miljön men 
målen helgar medlen.

Miljön lider idag till följd av 
att människan sätts i centrum.

Orsakssamband ”Human error”, den 
mänskliga faktorn skapar 
risker pga. felhandlingar.

Miljön har tagit mycket stor 
skada pga. industrialiseringen 
och till den tillhörande 
ansvarslösa beslut. 

Riskhantering Risker går att motverka med 
hjälp av tekniken. Risker ska 
värderas i ekonomiska termer.

Miljökonsekvensbeskrivningar 
måste tas hänsyn till i 
samband med riskanalyser. 

Förtroendebegreppet i samband med säkerhetskulturer leder till många krångliga men 

intressanta frågor. Förtroende är något som kräver minst två parter och kanske bör man i 

enlighet med Rollenhagen börja fråga om tilliten till olika instanser eller företag i samband 
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med undersökningar om risker. 55 Det blir intressant att veta om människor har förtroende för 

staten när de väljer att genomföra en ny lag som ska skydda befolkning mot en risk eller fara. 

Vad som ses här är att trots att dagens moderna människa är beroende av all den teknik som 

industrialiseringen har banat framfart för så börjar nu tankarna kring miljö och natur återigen 

få legitimitet. Kan det krävas en väckarklocka likt tsunaminkatastrofen för att den moderna 

människan ska börja fundera om tekniken ska vara det som prioriteras högst i alla 

sammanhang. Oavsett hur mycket genomslagskraft miljö och naturperspektiv kommer att ha i 

framtiden hägrar idag teknik och ekonomi i det moderna samhället. Frågan jag ställer mig blir 

då; hur mycket oroar sig människor inom ett annars teknikpräglat område för miljön och vice 

versa hur mycket oroar sig människor inom ett miljöpräglat område för teknik och ekonomi. 

3.4 Frågeställningar till den empiriska undersökningen

I min undersökning ville jag ta reda på om man kan se på risker på olika sätt beroende på 

vilken teoretisk grund man har. Det slutliga valet blev att ställa sig frågan om det kan finnas 

en differentierad uppfattning kring risker och oro på olika universitetsprogram och kurser på 

Karlstads universitet. Utifrån tablåsammanfattningen är det intressant att titta på om det finns 

olika uppfattningar kring risk mellan de studenter som läser med en ekonomisk grund och de 

som läser med en naturinriktad grund. Min hypotes är man anammar den syn på risk som det 

finns inom det ämnet man studerar. Detta kommer sedan att återknytas till de riskperspektiv 

som redogjordes för i teorin för att se om det finns likheter mellan de undersökta grupperna 

och riskperspektiven. Förtroendet för olika instanser i samhället är intressant i min 

undersökning då förtroende för myndigheter och specialister är av betydande vikt för det 

moderna samhällets individualiserade invånare som blir alltmer riskmedvetna. Detta har lett 

mig fram till följande frågeställningar.

1. Finns det en differentierad uppfattning kring risker och oro mellan ekonomistudenter 

och studenter med naturinriktning på Karlstads universitet?

2. Kan man finna någon generell oro i någon av grupperna?

3. Är kön en faktor som spelar in på resultatet? Kön är en variabel som inryms i de flesta 

enkätundersökningar därför att det finns en sannolikhet att kvinnor och män svarar 
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olika pga. genusskillnader. Att väga in kön i enkätundersökningen om risker är därför 

intressant för att se om genus skiljer könen åt i uppfattningar kring oro.

4. Till vilka sociala instanser hyser de studerande förtroende för? Systemförtroendet är 

otroligt viktigt för att det moderna samhället ska fungera och kunna utvecklas som 

redogjorts för i tidigare teorikapitel. Det bli därför intressant att titta på vem de 

studerande hyser förtroende för i en krisartad situation. De sociala instanser som 

frågas om är instanser som i Sverige idag har ansvaret att hjälpa till vid en olycka eller 

personlig kris. Andra sociala instanser som familj och vänner är också med i 

undersökningen för att se hur förtroendet till dem förhåller sig till de andra 

instanserna.
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4. Metod 

Metodkapitlet beskriver och motiverar val av undersökning, urval, avgränsningar, 

tillvägagångssätt och bortfallsproblematik. Variabelval, reliabilitets och validitetsfrågor 

återkommer jag till i diskussionen.

4.1 Avgränsningar

För att avgränsa den empiriska studiens omfattning har jag valt att fokusera på studenter som 

läser inom teknik/ekonomi och natur/biologi som kan härledas till de riskperspektiv som 

redogjorts för i tidigare kapitel. Dessa två grupper kommer i analysen att ställas mot varandra 

för att se om det finns några skillnader när det gäller oro/riskuppfattning och förtroende 

beroende på teoretisk grund. Att enbart använda sig av studenter på Karlstads universitet har 

att göra med att slippa geografiska hinder. 

4.2 Enkäten

Jag har tittat på hur oro och risker uppfattas mellan studerande på olika ämnesinriktningar på 

Karlstads universitet. Jag har även tittat på hur vem de studerande har mest förtroende för i en 

kritisk situation.

Denna uppsats baseras till stor del av den teoretiska redogörelsen i föregående kapitel. Jag har 

valt att gör en kvantitativ undersökning på grund utav att jag ville se om det fanns olika 

riskperspektiv på universitetet vilket lättast genomförs genom ett större antal respondenter. 

Vid en kvalitativ undersökning hade jag endast haft möjlighet att intervjua några få. 

Enkäten består av fyra delar. Första delen består av bakgrundsfrågor såsom kön och 

utbildning. Den andra delen innehåller frågor om oro kring risker som drabbar den enskilda 

personen. Svarsalternativen består av att ringa in den siffra mellan 1 och 5 som bäst stämmer 

in på hur man känner. 1 står för mycket orolig och 5 för inget man oroar sig för. Den tredje 

delen har samma struktur som den andra, men här handlar frågorna om oro kring risker som 

kan drabba samhället. Den fjärde delen handlar om förtroende för olika sociala instanser. Här 

får respondenterna ringa in den siffra mellan 1 och 5 som stämmer bäst in på hur de känner. 1 

står för mycket stort förtroende och 5 för inget förtroende alls.
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4.3 Tillvägagångssätt

Det första jag gjorde var att ta kontakt med olika lärare på Karlstads universitet för att se om 

det fanns möjlighet och intresse att delta i min underökning. Förfrågningarna om 

enkätutdelningen sköttes mestadels genom mail vilket var ett lätt och effektivt sätt att komma 

i kontakt med lärarna.

Jag valde att lämna ut enkäten på plats då detta är en bra metod om man vill undvika ett stort 

bortfall. Med tanke på antalet respondenter hade jag inte ett något val utan behövde få så 

många ifyllda enkäter som var möjligt. Att lämna ut enkäterna på plats underlättade även 

tidsmässigt vid en uppsats likt denna med en redan bestämd och kort tidsram. Detta ledde till 

att jag snabbt efter utlämnande av enkäterna kunde sätta igång med min analys. Analysen 

gjordes med hjälp av datorprogrammet SPSS som är ett beprövat och välfungerande 

analysverktyg vid statistiska undersökningar. Med hjälp av SPSS kunde jag göra indexeringar 

och korstabeller som är vid stor hjälp när man ska försöka analysera resultat av ett större antal 

respondenter. Korstabeller är huvudsakligen till för att kunna titta på två eller tre variabler 

samtidigt för att se om det existerar ett samband mellan dem. Indexeringar har jag använt mig 

av på grund av att många sociala fenomen lik de jag undersökt är svåra att mäta med endast 

en variabel. Med hjälp av indexering kan jag istället lägga ihop flera variabler med samma 

svarsalternativ för att få fram en mer komplex bild av verkligheten. Hela min enkät finns med 

som Bilaga 1.

4.4 Urval och bortfallsproblematik

Mitt urval bestod av först och främst klasser med studenter inom ekonomi, teknik, biologi och 

miljövetenskap. På grund av svårigheter med att hitta klasser som var på plats under tiden för 

utlämningen av enkäten fick även enskilda kurser med likvärdigt studeringsämne ingå i 

undersökningen.

Ett större antal respondenter kan få fram en bild av hur det kan se ut i verkligheten och hur det 

skiljer sig mellan de olika grupperna. Min enkätutdelning tillföll dock under december månad 

och i samband med julledigheten vilket gjorde det svårt att få tag i lämpliga studenter i önskat 

antal.

Min tanke var att få tag i de studenter som studerat två eller tre år på universitetet då 

studenterna haft mer tid att ta till sig det tänkandet som förmedlas under ett visst ämne. Detta 

försvårade mitt sökande efter lämpliga respondenter ytterligare vilket ledde till att det slutliga 
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antalet på 50 respondenter blev långt under det förväntade antalet. Min enkät och resultat 

kommer således att vara av explorativ art, det vill säga att jag prövar min enkät för att se om 

det är ett bra tillvägagångssätt att undersöka det fenomen jag tittar på. Resultatet är en 

illustration av hur det kan se ut i verkligheten och därför inget resultat som går att generalisera 

i de större sammanhangen.

4.5 Etiska överväganden

Alla respondenterna i min undersökning tillfrågades innan undersökningens genomförande 

om de var villiga att delta. Frågan ställdes först av klassens lärare när jag inte var närvarande. 

När jag kom till klassen förklarade jag att deltagandet var helt frivilligt. Att lämna ut enkäten 

på plats kan innebära att respondenter som annars inte skulle ha besvarat enkäten ställer upp. 

Detta kan bero på att de känner en press av att enkätens författare är på plats. Därför är det 

mycket viktigt att förklara respondenternas uppgift och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan.

De ifyllda enkäterna har förvarats i en mapp utan möjlighet för utomstående att komma åt 

dem. Detta är viktigt för att inte enskilda personer som medverkat i undersökningen ska kunna 

identifieras. 

Deltagarna har blivit informerade om var undersökningens resultat kommer att publiceras och 

ungefär när i tid. Detta är viktigt för att deltagarna ska ha möjlighet att själva läsa vilka 

slutsatser författaren har dragit av sina resultat och det kan även göra att de medverkande 

upplever sitt deltagande mer meningsfullt.
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5. Resultat & analys

Enkäten innehåller två delar om oro/risker och en om förtroende som jag här kommer 

representera under varsin rubrik. De resultat som framkommit är således enbart en illustration 

av verkligheten då min enkät är av explorativ art. Respondenterna har fått svara på två 

bakgrundsvariabler som är kön och utbildning. Varje fråga, med undantag av 

bakgrundsvariablerna, besvarades genom att ringa in den siffra mellan 1-5 som stämmer bäst 

överens med hur mycket oro respondenten känner och på sista delen hur mycket förtroende 

respondenten har. 

5.1 Oro och risker

Genom en indexering i SPSS har jag kunnat analysera hur de studerande oroar sig för 

personliga risker och samhälleliga risker. För att få fram ett index på oro för personliga risker 

har resultaten på fråga 4 till och med 8 summerats. Ett index på 5 till 20 är nu det resultat som 

analyseras för att ta reda på hur oroliga respondenterna är för de personliga riskerna 

sammantaget. Att få resultatet 5 på denna indexering innebär att man känner mycket oro för 

alla personliga risker som enkäten frågar om. Tvärtom gäller om resultatet är 20 då 

respondenten inte känner någon oroa alls för någon av frågorna kring personliga risker. 

Genom att man delar upp detta index i exempelvis 3 kategorier förenklar man ytterligare 

läsningen av resultatet för hur respondenterna har svarat. De tre valda kategorierna i detta 

index är ganska till mycket stor oro, liten oro, något till ingen oro. Ett likadant index har 

gjorts på frågorna 9 till och med 12 som handlar om oro för samhälliga risker. Här löper 

indexet mellan 4 och 16 och det lägsta står för mycket stor oro och det högsta för ingen oroa 

alls. Med hjälp av indexeringen av dessa två delar i enkäten kan man nu analysera en mer 

komplex bild av hur respondenterna ser på risker. 

De två indexeringarna har jämförts med varandra vilket resulterade i att ingen skillnad kan 

utläsas mellan oro för personliga risker och oro för samhälliga risker. Den procentuella 

fördelningen är näst intill identisk där ca. 15 % upplever ganska till mycket stor oro, ca. 42,5 

% känner liten oro och 42,5 % känner någon till ingen oroa alls för samhälliga risker. Den 

procentuella fördelningen för personliga risker är ca. 15% känner ganska till mycket stor oro, 

45% känner liten oro och 40% känner  någon till ingen oro alls.
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5.1.1 Huvudsakligt studeringsämne

Med hjälp av samma indexering har en korstabell gjorts för att se om oron skiljer sig något 

mellan vilket ämne som studeras. Av de studenter som läser med ekonomisk inriktning är det 

ca. 18% som är ganska till mycket orolig för de personliga riskerna och ca. 15 % av de miljö 

och biologistuderande. De samhälliga riskerna oroar sig ca. 12 % av de ekonomistuderande 

ganska till mycket för och ca. 19 % av de miljö och biologistuderande.

Den samhälliga risk som ekonomistudenterna uppvisade högst oro för var att en 

lågkonjunktur skulle drabba Sverige. Miljö och biologistudenterna största samhälliga oro var 

istället att Sverige skulle drabbas av en naturkatastrof till följd av klimathotet.

Det som respondenterna visade minst oro för av de samhälliga riskerna var för internationella 

epidemier och att terrorister skulle göra attentat i Sverige vilket var detsamma för båda 

studerandegrupperna. På dessa två frågor har över 2/3 av de ekonomistuderande svarat att de 

inte upplever någon oroa alls inför de två scenariona. Av de miljö och biologistuderande har 

knappt hälften uppgett att de inte känner någon oroa alls inför de två scenariona vilket var 

betydligt färre än de ekonomistuderande.

Den fråga som gav störst utslag på mycket stor oro när jag tittat på det totala antalet utan att 

gjort någon indexering eller indelning av huvudsakligt studeringsämne är oron inför 

naturkatastrofer. Den faktor som minst antal respondenter har mycket stor oro inför är risken 

att Sverige skulle drabbas av en lågkonjunktur.

5.1.2 Kön och oro

När kön tillkommer i analysen tyder det på att kvinnor känner större oro för samhälleliga 

risker än männen. Detsamma gäller oro för personliga risker där kvinnor igen uppvisar en 

högre oro än männen.

Det flest kvinnor känner allra störst oro för när det gäller samhälliga risker är oron inför 

naturkatastrofer där ca. två femtedelar av kvinnorna har svarat att det känner stor oro. 
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Männen har till skillnad mot kvinnorna uppgett mycken liten oro inför alla samhälliga risker. 

På fråga 9,10,11 och 12 som handlar om oro inför samhälliga risker har ca. 6% eller färre av 

männen uppgett att de känner stor oro inför de scenariona.

5.2 Förtroende

Förtroende för sociala instanser var min andra viktiga del i enkäten. Här var jag inte lika 

intresserad av hur utbildning och kön kan göra skillnad mellan förtroende utan istället vilken 

instans de studerande helst vänder sig till för att få hjälp.

Den instans i samhället som de svarande hyser mest förtroende till vid en personlig kris eller 

olycka är överlägset familjen. På en andra plats kommer de närstående och vänner.

Den instans i samhället som flest svarande inte hade något förtroende för alls vid personlig 

kris eller olycka är präster följt av krisgrupper.

Det är ytterst få svaranden som hyser mycket stort förtroende för alla instanser. Det finns 

heller inte någon svarande som har svarat att den inte hyser förtroende för någon alls. När jag 

gör en sammanräkning på alla förtroendefrågor kan jag tyda att näst inpå alla studenter har 

uppgett att de hyser lite till mycket stort förtroende för de sociala instanserna som ingått i 

enkäten. 

5.3 Analys

Det är intressant att se att de miljö och biologistuderande uppvisade högst oro för 

miljökatastrofer och att det ekonomistuderande uppvisade högst oro för lågkonjunkturer. 

Detta visar att det kan finnas olika riskperspektiv beroende på vilken teoretisk grund man har 

vilket var mitt syfte att undersöka. Detta stärker även Rollenhagens teorier om att människor 

uppfattar risker på olika sätt beroende på vilken kultur man befinner sig i. 56

Att de ekonomistuderande även visade högre oro för personliga risker tyder på att de sätter 

människan mer i centrum än vad miljövetarna och biologerna gör som oroar sig mer för de 

samhälleliga riskerna som kan ses som en oro med helhetsperspektiv. Denna slutsats är dock 

                                                
56 C. Rollenhagen, Säkerhetskulturer, 2005
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till viss del spekulativ. För att säga att ekonomistudenterna sätter människan mer i centrum 

och att biologi och miljövetarna inte gör det hade det krävts någon mer fråga som klargör det 

bättre än det index som använts.

Den största likheten som kunde finnas var att oavsett fråga eller utbildning visade det sig att 

kvinnorna uppgav en högre känsla av oro. Vad detta kan bero på kan endast spekulera i 

eftersom den teoretiska referensramen inte täcker detta, men det skulle kunna bero på att 

kvinnor är mer vana att diskutera sina känslor än män. Om frågan var ställd på ett annat sätt 

till exempel; hur stor risk tror du att det är att en naturkatastrof kommer att drabba Sverige? 

Då blir frågan istället av bedömningsslag och inte av känsloslag. Detta skulle man kunna 

undersöka närmare vid en större studie kring risker och oro. 

Förtroende hyser de respondenterna främst till familj och vänner vid personlig kris eller 

olycka. I enlighet med Luhmann57 har de svarat att de hyser förtroende främst till en annan 

person vilket var att vänta. Respondenterna uppvisar förtroende för de andra instanserna i 

samhället också, men inte lika mycket vilket kan ha att göra med de förakt som riktas allt mer 

mot myndigheter och organisationer. Det är svårare att lita på någon som vederbörande inte 

känner på ett personligt plan. Bland de som åtnjuter minst förtroende från respondenterna hör 

prästerna vilket kan ha med tro och religion att göra. Inga sådana frågor ställdes som hade 

kunnat avgöra om tron till religion kan kopplas till förtroende för präster, och kan därför inte 

fastställas.

                                                
57 N. Luhmann, Förtroende, 2005
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6. Diskussion

I denna del kommer jag att besvara mina frågeställningar och också redogöra ytterligare för 

vissa metodfrågor som validitet, reliabilitet och varibelval. Teorin, enkäten och dess resultat 

kommer att diskuteras. Förslag på fortsatta studier kommer behandlas och detta kapitel 

slutförs med en avslutande reflektion.

6.1 Teorin

Här kommer jag att diskutera den teori jag valt som referensram och besvara mina 

frågeställningar tillhörande detta.

6.1.1 Förtroende som mekanism för reducerande av social komplexitet

Att förtroende är ett fenomen med en komplex förklaring kan förstås efter den teoretiska 

genomgången, men frågan är om den reducerar social komplexitet som Luhmann hävdar. 58

Det skulle vara svårt att leva utan att känna förtroende till något. Samtidigt kan det vara så att 

människor blir mindre beroende av att hysa förtroende till andra när allt fler lagar och regler 

ser till att allt sköts både på det privata och det offentliga planet. Förtroendet blir då inget som 

gemene man måste vakta utan det ansvaret vilar då mer på kontrollanter av olika slag. Det blir 

i och för sig också en förtroendefråga då allmänheten måste ha förtroende för 

kontrollinstanserna. Skillnaden består då i vem man hyser förtroende för vilket leder oss in på 

vårt moderna samhälle som expertsamhälle. Förtroende kan räknas som ett fenomen i vårt 

moderna samhälle som vi inte klarar oss utan. På ett sätt förenklar det precis som Luhmann 

hävdar, men samtidigt inrymmer förtroende en stor komplexitet om hur och till vem den ska 

brukas.

En organisation eller företag utan allmänhetens förtroende får lägga mycket krut på att 

återetablera det och kan inte lägga samma energi på fortsatt utveckling eller kunderna. Och att 

bli avslöjad som en bedragare kan få mycket negativa följder. Det blir helt enkelt för dyrt att 

inte hålla sitt förtroende. Individualiseringen har på ett sätt gjort den moderna människan mer 

beroende av den andre eftersom den inte kan göra allt. Den moderna människan är beroende 

                                                
58 N. Luhmann, Förtroende, 2005
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av att den kan lita på att maten är bra och går att köpa i butiken, att läkaren är rätt instans att

vända sig till när man är sjuk osv. 

Det senaste allmänna förtroendets som sveks i Sverige, när detta skrivs jan 2008, är 

köttfärsskandalen hos ICA. Köttfärs har packats om och fått nytt utgångsdatum för att 

försäljningen ska bli bättre. Frågan är om det var så många som slutade handla köttfärs efter 

detta? ICA´s VD lovar att detta inte ska ske igen och allt kan som synes återgå till det vanliga. 

När ett förtroende sviks på detta sätt är det inte säkert att kunderna slutar handla, men frågan 

är vad de långsiktliga effekterna blir. Att det är lättare att vända förtroende till misstro än vad 

det är att vända misstro till förtroende är något som mer eller mindre alla är medvetna om. 

Frågan är då vad som händer när förtroendet sviks på allt mer arenor i samhället? Det talas om 

politikerförakt, och den förra regeringen tillsatte en speciell kommission för att ta reda på hur 

förtroende till näringslivet såg ut då förtroende anses vara en källa till ekonomisk utveckling i 

ett samhälle. Kan en långsiktlig effekt bli att allt fler känner bitterhet och respektlöshet inför 

att lita på andra? Den moderna människan har kanske inte hunnit lära sig hur 

systemförtroendet ska upprätthållas på ett fördelaktigt sätt ännu då detta kan ses som ett 

förhållandevis nytt fenomen till skillnad från förtroende på individnivå som existerat så länge 

människan gjort det. Samtidigt är detta inte en bra förklaring då personligt förtroende sviks 

precis som systemförtroende. 

En sak som är säker är att det blir allt mer lagar som reglerar och håller koll på att olika typer 

av organisationer, föreningar och myndigheter håller vad de lovar idag. Förtroende är inte 

något nytt fenomen, men sättet det praktiseras på i det moderna, individualiserade samhället 

kan anses nytt. I det moderna, individualiserade samhället blir det nya problemet vilka 

experter och specialister som kan anförtros med förtroende. Detta nya problem kvarstår med 

det äldre, det vill säga vilka enskilda individer som kan litas på. Att ord som politikerförakt 

och misstro är på tapeten får då sin förklaring. Förtroende blir en av de viktigaste sakerna att 

hålla koll på för människan i det moderna och individualiserade samhället eftersom det finns 

med i alla sammanhang. En oro för att förtroendet kan svikas förklarar människans 

eftersträvan i att ha lagar och regler som håller koll på de olika organisationerna i samhället.

Inte blir det bättre av att regeringsmän och andra högt uppsatta personer i samhället inte håller 

de lagar som de själva bidragit till att skapa. Förtroende är något som bör användas med 

eftertanke, men samtidigt skötas med omtanke. Utan förtroende kan det bli svårt att hantera de 

riskerna som den moderna, individualiserade människan står inför. Detta borde den nya 
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regeringen ha i åtanke då väljare redan tappat förtroende för de valda till följd av många 

ministrar avslöjats med att fuska med skatter och den personliga ekonomin.

6.1.2 Risker att ta på allvar eller att sluta oroa sig för

Att det finns mycket risker i vårt samhälle är något som vi inte kan negligera. Om det har 

blivit mer eller mindre risker är svårt att uttala sig om. Vad som kan sägas av den teorin som 

lyfts fram är att det finns olika perspektiv som både handlar om vad riskerna är och hur de ska 

motverkas.

Risksamhället som Beck lyfter fram har skapat otroligt stora faror som det kommer att vara 

svårt att stå emot. Han och Eberhard talar om två väsensskilda risker. Beck talar om de risker 

som i princip kan ta livet av hela befolkningen på jorden, medan Eberhard talar om mer 

vardagliga risker som rökning, hjälm och bilbälte. Ingen av dem har mer rätt än den andra då 

de båda har tydliga och logiska resonemang. Risksamhället står inför många stora risker som 

miljöförstöring och katastrofer till följd av kärnkraften. De riskerna har en mer eller mindre 

framtidsfaktor där många risker inte påverkar människor särskilt mycket idag, men kan och 

kommer troligtvis att göra det i framtiden. De risker som Eberhard skriver att människor oroar 

sig för i onödan är sådant som inte skulle innebära miljöförstöring eller andra stora risker för 

människans omvärld i samma utsträckning. Om vi bär hjälm eller inte eller om vi låter våra 

barn gå till skolan ensamma har inte den direkta effekten på omvärlden som bilkörning eller 

andra koldioxidutsläpp som Beck varnar för. 

Det är definitivt sunt att sluta oroa sig alltför mycket för de små sakerna i vardagen då detta 

kan leda till en onödig ångest. Samtidigt är det dags att ta miljöfrågorna vi står inför på större 

allvar för att vi ska ha möjlighet att motverka lite av dess negativa effekter som kan komma 

att ske. 

Det finns många olika riskperspektiv att läsa om. De tre mest relevanta ingår i min uppsats 

och kommer vara min grund när jag diskuterar resultaten från min empiriska undersökning. 

Idag dominerar fullständigt teknikens perspektiv på risker och som människa i västvärlden 

känner man igen sig bäst i det perspektivet. Det handlar mycket om experten i centrum och 

hur den enskilde människan inte har mycket att säga till om som privatperson. Om det är 

något människor funderar över, om det är säkert eller inte, måste någon form av expert 



37

konsulteras för att hitta de rätta svaren. I Sverige bygger samhällsidén på att de få ska föra 

talan för de många genom förtroendevalda, men man kan undra när det giltiga övergick till att 

enbart experter får uttala sig om risker?

6.2 Val av litteratur

Vid en uppsats likt denna önskar man alltid att man haft mer tid för att gå igenom mer 

litteratur på ämnet. Trots detta är jag nöjd med mina litteraturval och jag anser att jag visat 

olika vinklingar på de olika fenomen vilket är viktigt för att ge en objektiv bild. 

6.3 Enkätens resultat

Enkätens som är av explorativ karaktär har resultat som ger en illustration av verkligen, hur 

det kan se ut. 

De slutsatser som kan dras av resultaten från enkäten är att det finns olika riskperspektiv i 

enlighet med min hypotes. De studerande uppvisade skillnader på många av frågorna vilket 

tyder på att de har olika uppfattningar kring risker beroende på deras teoretiska grund. De 

riskperspektiv som katastrofkommissionen använder sig av kan inte helt kopplas till enkätens 

resultat, men det finns vissa tecken på att de studerande med ekonomiinriktning berörs mer av 

risker som kan komma att drabba deras intressesfär liksom det gör för biologi och 

miljövetarna.

Den generella oron fanns att finna i könsskillnader och inte i utbildningsskillnader. Som 

skrivits tidigare kan en omformulering av frågan ha gett ett annat resultat, vilket skulle kunna 

vara intressant i fortsatta studier( återkommer till detta i 6.5).

Kön var således en faktor som påverkade resultatet i enlighet med frågeställningen.

De sociala instanser som innefattades av enkäten var instanser som de flesta respondenterna 

hyste mer eller mindre förtroende för. Att präster och krisgrupper hamnade sist kan som 

tidigare påpekats ha att göra med tro och religion. Krisgrupper är ofta ett samarbete mellan 

många olika verksamma instanser i samhället vilket gör att frågan om denna inte är helt 

självklar att ta med i en enkät. En förklaring till vilka som avses ingå i en krisgrupp hade 

kunnat göra frågan om detta mindre tolkningsbar för respondenten.
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Att respondenterna hyste mest förtroende till familj och vänner kan ses som ett positivt tecken 

i ett annars individualiserat samhälle. Familjen och vänner har således stor betydelse om dem 

kan tänkas vara till hjälp vid en personlig kris eller olycka. 

6.4 Metodologiska val

Den empiriska undersökningen bestod av att lämna ut en enkät bland studerande på Karlstads 

universitet. Tre bakgrundsvariabler användes vilket var kön, ålder och utbildning. Enkäten var 

från början ämnad till ett större antal respondenter vilket gjorde att jag i analysen av resultaten 

valde att inte använda mig av åldersvariabeln. Det blev för få respondenter i vissa av de olika 

kategorierna när jag gjorde min analys i SPSS vilket gör det missvisande att tala om skillnader 

och likheter i det tillfället. 

Min andra del av enkäten bestod av frågor som beskriver oro för personliga risker. Detta var 

intressant att ta med då en analys av hur respondentens oro var för sig själv kunde jämföras 

med oron inför samhälliga risker. Tredje delen handlade således om samhälliga risker där jag 

försökta ta fram frågor som skulle kunna belysa ett tekniskt och ett miljöperspektiv.

Fjärde delen tog upp hur förtroendet gentemot olika sociala instanser såg ut bland de 

studerande. Här skedde ett misstag där frågan kring huruvida de kände förtroende för 

myndigheter kom med. Att fråga om myndigheter är för det första otydligt, vilket kan tolkas 

som vilken myndighet som helst. Det kan alltså uppstå en felbedömning när man analyserar 

en sådan fråga eftersom man ej vet vilken myndighet det är som respondenten har bedömt.

Det hade underlättat att använda sig av redan gjorda enkäter på dessa områden då det hade 

varit lättare att bestämma sig för variabler att ta med i enkäten. Det hade också kunnat 

innebära att resultaten från min enkät hade kunnat jämföras med andras. Nu fann jag inga 

tidigare enkäter på dessa områden men anser att mina variabelval förutom den om 

myndigheter har mätt det den ska. Därmed anser jag att validiteten är stärkt. Att enkäten har 

mätt det den ska kan sägas eftersom det gick att finna olika uppfattningar kring risk beroende 

på den teoretiska grund respondenterna har. Enkäten hjälpte inte till i den utsträckning det var 

tänkt att härleda de olika studerandegrupperna till olika riskperspektiv, vilket kan vara något 

att fundera på vid fortsatta studier.
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Reliabiliteten kan däremot ifrågasättas då det med stor sannolikhet kan vara så att resultaten 

skulle ha visat något annat med ett större antal respondenter. Min analys var dock aldrig ett 

försök att göra resultaten generaliserbara, utan enbart visa på hur det skulle kunna se ut.

Jag använde mig ej av sambandsmått i analysen då detta ej får någon bra verkningskraft på så 

få antal respondenter. Mina resultat är inte generaliserbara och ska därför inte förväxlas med 

det. Att blanda in sambandsmått i resultat som inte är tillförlitliga skulle enbart förvirra. Som 

nämnts tidigare är detta en medvetet explorativ undersökning och tanken med den är att se hur 

väl den fungerar i de sammanhang jag använt mig av den. 

Mitt val att lämna ut enkäten på plats innebar att jag slapp ett stort externt bortfall. Det jag 

kunde ha tänkt på från första början var att ha gjort enkäten nätburen då detta skulle ha 

inneburit att jag nått ut till fler studenter. Detta hade dock medfört ett garanterat stort bortfall 

och längre tid för insamling vilket hade varit svårt att hinna med på 10 veckor.

Trots en kort enkät som jag gjort tycker jag ändå att det kommit fram mycket information och 

resultat. Detta tyder på att med de rätta frågorna ställda behöver man inte göra en enkät på 

mer än ett par sidor för att få fram användbara data.

6.5 Fortsatta studier

Min enkät skulle fungera i ett större sammanhang som den var tänkt för från början. Det jag 

skulle kunna tänka mig då är ändå att utveckla enkäten något genom att fråga lite fler frågor 

kring andra samhälliga risker och att fråga vilka försiktighetsåtgärder som vidtages av 

respondenterna. Detta skulle kunna ge mer resultat att analysera kring om hur oroliga 

respondenterna är i praktiken. Jag skulle också vilja utöka förtroende delen genom att fråga 

om några andra instanser i samhället som till exempel politiker som inte kom med i min

enkät. Det skulle kunna bytas ut mot variabeln myndigheter som ändå inte var en fruktsam 

variabel i min enkät. 

För att få en tydligare bild av hur de studerande kan kopplas till de olika riskperspektiven 

hade några andra frågor varit intressanta att ta med. Till exempel hade frågor kring hur de ser 

på kärnkraftverk varit intressant. Om de tror att tekniken framkallar risker eller motverkar 

dem. Hur viktigt det är att den kunskap vi lever efter är framtagen av experter. Nu blir 
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kopplingarna till riskperspektiv till stor del spekulativa eftersom många aspekter inte frågats 

efter konkret. Det som kan sägas är att det finns olika riskperspektiv beroende på teoretisk 

grund, men hur de perspektiven ser ut med hänsyn till kunskap, teknik, människosyn har inte 

enkäten och dess resultat tillräckligt mycket underlag för att besvara. 

Vid en framtida studie hade det även varit intressant att ta med studenter från fler 

studeringsämnen för att se om riskperspektiv går att urskilja mellan andra studerandegrupper 

också. Tablån som redovisas under 5.5 skulle då kunna kompletteras med de andra 

riskperspektiv som katastrofkommissionen använder sig av för att inrymma fler synsätt på 

risker.

Enkäten tar upp ett viktigt dilemma vilket är om människor oroar sig för risker som har med 

miljön att göra eller om det oroar sig mer för de tekniska systemen som ekonomin. Om 

människor inte känner en oro inför de miljöhot som de står inför är sannolikheten heller inte 

att de kommer vilja göra något åt dem. Därför bör liknande enkäter genomföras med jämna 

mellanrum för att ta reda på vad människor oroar sig för och vem de hyser förtroende för i en 

situation som till exempelvis vid en naturkatastrof. Regeringen bör ta hänsyn till vad 

människor känner oro inför och om den oron är legitim. Regering har som statsmakt möjlighet 

att påvisa vilka risker det finns i samhället och vad man bör göra åt dem. 

Relevansen av en enkät likt den som genomförts i denna uppsats är att man får reda på hur 

allmänheten uppfattar sin omgivning vilket kan påverka ekonomin och hela samhällets 

struktur. Oroliga och ångestfyllda medborgare skulle antagligen inte agera på samma sätt som 

trygga och lugna medborgare gör. Att göra en oro och förtroendeundersökning med jämna 

mellanrum skulle kunna analyseras och kopplas samman med andra samhällsfenomen och 

undersökningar som skulle ge en ännu bättre bild av hur samhället mår i stort. 

6.6 Avslutande reflektion

Jag såg ett samband i samhället mellan begreppen förtroende och risk och gjorde egentligen 

en chansning när jag började skriva om det. Desto längre jag kom i mitt arbete uppenbarades 

detta samband alltmer. Till en början var det svårt att förklara hur dessa två begrepp hörde 

samman. Utifrån den teoretiska referensramen kan slutsatsen dras att risk och förtroende är

två samhällsfaktorer som samspelar i det moderna, individualiserade samhället. Risk och 
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förtroende sammanlänkas även allt mer i undersökningar och förekommer i den allmänna 

samhällsdebatten. Hur skulle det moderna samhället se ut utan samspelet mellan förtroende 

och risker? 

Utan förtroende skulle inte människor stå ut med riskerna eller oron. Kan det vara därför allt 

mer riskhantering och krishantering införs. Människor vill förbereda sig på att slippa lista ut 

vem eller vilka som kan litas på. När människor har svårt att veta dem de kan hysa förtroende 

till är det bra om det finns lagar och regler som ändå upprätthåller de sociala systemen och 

straffar dem som gör fel. Så länge det finns risker och oro kommer förtroende vara en viktig 

grund till att samhället fungerar. Oavsett hur mycket människor bekämpar risker kommer de 

förmodligen alltid att finnas kvar. I samband med att gamla risker försvinner uppkommer nya. 

Även om de inte uppfattas som risker från början är de stor chans att de gör det senare. 

Det är nyttigt för människan att uppleva ett visst risktagande för att lära sig hantera kritiska 

situationer. Människor i Sverige idag tänker mycket kring risker och vad konsekvenser av 

olika beslut kan leda till. Risker dyker upp till synes överallt idag, ingenting är säkert längre. 

Eller hur var det nu med det där? Är det mer risker idag än för femtio år sedan? Ja, svaret på 

den frågan ryms inte i min uppsats utan får undersökas av någon annan. Men det som kan 

sägas är att människan i Sverige idag blir allt mer medveten om vad sitt eget handlande har 

för konsekvenser och det kan inte bara ses som negativt. Det kan innebära att människan 

uppfattar allt mer risker i sitt liv, men också att det finns större chans till att människor vill 

göra en förändring när det kommer till miljön som är ett av de största omtalade riskerna idag. 

En mer samhällsmedveten människa kan fatta beslut som är till samhällets fördel. Det viktiga 

att motverka är ångesten inför risker och inte risktänket i sig. Att vara medveten om risker är 

inte fel. Det är hur människor hanterar det faktum att det finns risker som är det viktiga. Det 

kommer också att bli allt viktigare att veta vem människor kan lita på i ett samhälle fyllt av 

risker. Det kommer att innebära att experterna som allmänheten vänder sig till för att få hjälp 

bär på ett stort ansvar. Om inte experterna kan visa att de kan hålla sitt löfte kan det bli svårt 

för det moderna samhället att fungera som det gör idag. Tecken på att storföretag, 

organisationer och politiker sviker allmänhetens förtroende blir allt mer vardagsmat. Vad 

händer om förtroendet inte går att återupprätta? Det är frågor som de med makt borde fundera 

på. De kortsiktliga konsekvenserna har kanske inte skrämt upp dem tillräckligt, men de 

långsiktliga vet vi ännu inget om. Det är kanske kortsiktigheten och de tillfälligt ekonomiska 
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vinsterna som driver många till att fatta oansvariga beslut. Nu talar jag inte bara om 

experterna utan om alla människor. För att samhällen inte ska drabbas av förtroendekriser 

eller att miljön ska bli förstörd av förgiftning krävs det att våra val är långsiktliga. Utan 

riskmedvetenheten är det svårt att fatta långsiktliga val. Utan förtroende är det svårt att 

hantera riskfyllda situationer. För mig går risker och förtroende hand i hand och efter att ha 

läst min uppsats är förhoppningen att fler ska se och förstå hur de samverkar i det moderna, 

individualiserade samhälle.
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Oro och förtroende

1. Är du man eller kvinna?
� Man
� Kvinna

2. Vilket år är du född?

19

3. Vilket program eller kurs läser du?
� Fastighetsekonomi
� Samhällig riskhantering
� Miljövetenskap
� Biologi
� Annat, nämligen
    

Markera dina svar genom att ringa in den siffra som stämmer bäst in på dig.
1= mycket orolig
5= inget jag oroar mig för

4. Hur orolig är du för att inte pengarna ska räcka till varje månad?

     Mycket 1          2          3         4         5  Inte alls
                                          

5. Hur orolig är du för att du själv ska råka ut för någon olycka eller drabbas av svår sjukdom?

      Mycket 1         2          3         4         5  Inte alls

6. Hur orolig är du för att någon av dina närmaste ska råka ut för någon olycka eller drabbas av 
svår sjukdom?

      Mycket 1          2          3         4         5  Inte alls

7. Hur orolig är du för att dina studier ska gå dåligt?

      Mycket 1          2          3         4         5  Inte alls

8. Hur orolig är du för att du inte kommer få något jobb efter avslutad utbildning?

      Mycket 1          2          3         4         5  Inte alls

Bilaga 1



45

9. Hur orolig är du för att en internationell epidemi kommer att drabba Sverige? Med 
internationell epidemi menar jag till exempel fågelinfluensan.

      Mycket 1          2          3         4         5  Inte alls

10. Hur stor oro känner du inför att naturkatastrofer kommer att inträffa i Sverige till följd av 
klimathotet?

      Mycket 1          2          3         4         5  Inte alls

11. Hur stor oro känner du inför att Sveriges ekonomi kommer drabbas av en lågkonjunktur?

     

      Mycket 1          2          3         4         5  Inte alls

12. Hur orolig är du för att terrorister kommer att göra attentat i Sverige?

      Mycket 1          2          3         4         5  Inte alls

13. Om en olycka händer eller du råkar ut för en personlig kris, hur stort förtroende har du för att 
du kommer att få hjälp av följande? Ringa in den siffra som bäst stämmer in med hur du 
känner.
1= mycket stort förtroende
5= inget förtroende alls

A. Familjen

     Mycket  1          2          3          4          5  Inget alls

B. Vänner och närstående

     Mycket  1          2          3          4          5  Inget alls

C. Polisen

     Mycket  1          2          3          4          5  Inget alls

D. Sjukvården

     Mycket  1          2          3          4          5  Inget alls

E. Räddningstjänsten

     Mycket  1          2          3          4          5  Inget alls

F. Myndigheter

     Mycket  1          2          3          4          5  Inget alls

G. Präster

     Mycket  1          2          3          4          5  Inget alls

H. Krisgrupper

     Mycket  1          2          3          4          5  Inget alls


