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Risker eller risker…

• Olika typer av risker

- Livsstil
- Vardagliga
- Naturliga
- Skapade
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Risker i det moderna 
samhället

• Vetenskapsberoende

• Skapar vinnare och förlorare –
oskyldiga drabbas

• Bästa kunskapen används inte 
alltid – andra värden

• Kalkylernas sammanbrott - tillit
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Uppfattningar om risk

• Naturliga eller Tekniska

• Det psykometriska paradigmet:
Fruktan, katastrof och ny risk

• Svenska fynd: Mot naturen (tampering with nature)
Optimistic bias
Tillit – social eller epistemisk

Påverkar kommunikation – inte enbart ’allmänheten’ även 
experter
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Irrational actor theory

• The politics of fear – media påverkar lekmäns 
uppfattningar

• I trygghetsnarkomanernas land

Aktivistgruppers funktion
Medvetna om vetenskapens begränsningar
Historiska exempel
Ideologi – antikapitalism

Åskledare!

(Law & McNeish, 2010)
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Antaganden om mottagare

• Utbrott av panik eller oro

• Mottagaren är hjälplös 

• Mottagaren har dålig kunskap

• Mer kunskap avhjälper dåligt beteende eller felaktiga 
attityder

• Tillit ökar experters chanser att vara effektiv

• Osäkerhet eller oenighet talar man inte om – ökar 
förvirring
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Attityder till slutförvar 

Sjöberg, 2006
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NIMBY i praktiken…

Sjöberg, 2006
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Förtroende

Sjöberg, 2006
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Inställning till vindkraft
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Handla miljövänligt
Män Kvinnor

Köper endast 
miljövänligt 13,9 15,7

Köper miljövänligt 
när det finns 41,2 50,8

Miljövänliga 
produkter inte bra 
nog 22,9 16,1

Känner inte till 
dessa produkter 10,8 11,3

Miljön är inte 
viktigt för mig i 
detta sammanhang 11,3 6,2
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Viktigt i valet av produkt

Män Kvinnor

Effektivitet 4,34 4,33

Miljövänligt 3,48 3,81

Tillgänglighet 3,52 3,72

Pris 3,32 3,41
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Kommunikation – ofta till allmänheten

• Vad är målet med kommunikationen? 

• Hur når man det målet? 

• Vilken målgrupp?

• Vad är viktigt för dem?
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Slutsatser

Kan kommunikation / information ändra attityder? 

Aktiviteter och information ger effekt – men kanske 
på redan formade åsikter?

Ställa andra frågor? 

Värderingar och ideologier

Var ligger ansvaret – konsumenten eller 
producenten?


