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Reliance, trust and credibility 
Evaluation of the risk communication at Norrbyskär 
 
Matilda Mikaelsson Nilsson 
 
Abstract 
If taking a closer look of what is essential in soil remediation and risk situations, 
communication is one of the main ground values. This study is resembling just that. How the 
people have been informed and due to this is an ongoing process, how the risk 
communication can be developed for this situation. The method was based on a survey which 
was created using facts and knowledge about risk communication. The survey targeted 
owners of summer houses at an island called Norrbyskär in the north of Sweden. The island 
has elevated levels of environmental pollutions in the ground due to a Steam sawmill 
company, that was active during the years 1895 to 1953. In year 2008 the county 
administrative board of Västerbotten discovered high volume of dioxins. Since then a couple 
of different consulting companies have been hired to perform sampling to assess the volume 
of environmental pollutions. During this time information about the risks has been 
communicated. The results show that the information that the participants received was good 
and that the work with sampling and soil remediation at the island is important. There was 
no change in peoples feeling of security when they visited Norrbyskär. They thought that 
municipality of Umeå has the most credibility. Knowledge about pollutions was low and the 
majority of the people wants extended information about pollutions. In the future work with 
information there is three main words to make the risk communication successful: reliance, 
trust and credibility. 
 
 
Keywords: risk communication, soil remediation, Norrbyskär, Dioxin, pollutions, 
credibility 
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1 Inledning 

Europeiska gemenskapernas kommission (nu kallad Europeiska kommissionen) utformade 
2006 en strategi för att bevara och skydda Europas mark mot bland annat miljögifter. 
Kommissionen pekar ut markens status som viktig för människor och naturen. Fyra 
byggstenar nämns för att kunna genomföra strategin så effektivt som möjligt och en av dessa 
är att öka allmänhetens kunskap om varför marken behöver skyddas (Commission of the 
European Communities 2006). Detta nämns ytterligare i en rapport som utkom fem år efter 
strategin tagits i bruk. Kommissionen framhåller att kommunikation till allmänheten är 
viktigt då de lägger resurser på bland annat konferenser och kampanjer (European 
Commission 2012).  
 
Sverige har implementerat Europakommissionens strategi i sin lagstiftning. Ett av Sveriges 
16 miljökvalitetsmål är Giftfri miljö och handlar om att ämnen som människor skapat inte 
ska skada människors hälsa eller miljön (Proposition 2009/10:155). En indikator för att 
kunna mäta om målet kommer kunna uppnås är att förhindra, restaurera och undersöka 
förorenad mark (Naturvårdsverket 2014). Regeringen nämner att det är viktigt att hålla en 
god och bra kommunikation till allmänheten och pekar ut kommunikation som en viktig del 
för att kunna säkerställa målet med att sanera förorenade områden (Proposition 
2009/10:155). 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten har inventerat och utformat en prioriteringslista över vilka 
förorenade områden som ska åtgärdas. Ett av de topp tio prioriterade fallen är 
föroreningarna från Mo och Domsjö ABs ångsågsverksamhet på ögruppen Norrbyskär 
(Länsstyrelsen Västerbotten 2015 b). Anledningen till att området är högt prioriterat är för 
att det har upptäckts höga halter av bland annat dioxiner. Länsstyrelsen upptäckte detta vid 
en provtagning 2008 då det uppdagades att det använts pentaklorfenol under 
verksamhetstiden. Detta ämne fanns i ett medel som användes för att skydda virket mot 
blånadssvamp (Umeå Kommun 2013). Fram till 1978 användes pentaklorfenoler för detta 
syfte sedan upptäcktes det att medlet var förorenat med dioxiner (Naturvårdsverket 2009). 
 
Under verksamhetstiden byggdes ett helt samhälle upp på Norrbyskär med arbetarbostäder, 
mataffär, skola, kyrka och andra verksamheter. Arbetarbostäderna såldes när verksamheten 
lades ner och är idag privatägda fritidsboenden som används under sommarhalvåret. 
Ögruppen är idag en populär sommarattraktion (Nordstedt 2012). Tack vare den unika 
arkitekturen och att majoriteten av byggnaderna är välbevarade är ön även riksintresse för 
kulturmiljövården (Länsstyrelsen Västerbotten 2015 a). 
 
Eftersom verksamheten avslutades 1952 bär inte verksamhetsutövaren ansvaret för 
återställandet av skadorna vilket innebär att de inte kan bekosta saneringen (SFS 1998:811). 
Det är Umeå kommun som är huvudman för provtagnings- och saneringsarbetet på ön. Efter 
att föroreningarna upptäcktes har flertalet provtagningar genomförts av olika konsultbolag. 
Under tiden har kommunikation till de berörda pågått (Umeå kommun 2013). En god 
riskkommunikation är en av grundbultarna för att ett arbete med sanering- och provtagning 
ska fortskrida så smidigt som möjligt (Asplund, Brorson och Lundgren 2007). 
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1.1 Syfte  
Att undersöka hur ägarna av fritidsboenden på Norrbyskär har upplevt den kommunikation 
de fått hittills. Vad de har blivit informerade om, hur de blivit informerade samt hur de 
fortsättningsvis vill bli informerade och om vad. 
 
1.2 Frågeställningar 
– Vad tycker de som äger fritidsboende på Norrbyskär om provtagnings- och 
saneringsarbetet på området? 
– Hur har de som äger fritidsboenden på Norrbyskär upplevt kommunikationen? 
– Upplever de som äger fritidsboenden på Norrbyskär en skillnad i trygghet sedan arbetet 
påbörjades? 
– Vad vet de som äger fritidsboenden på Norrbyskär om Dioxiner? 
– Hur kan riskkommunikation för arbetet på Norrbyskär förbättras?  
 
1.3 Avgränsning 
Målgruppen valdes utifrån tillgänglighet på adresser och deras tillgänglighet till att kunna 
vistas på Norrbyskär. Gruppen som blev selekterad är de som äger ett eller en del av ett 
fritidsboende på ön.  

2 Bakgrund 

2.1 Norrbyskär 
Norrbyskären, eller Norrbyskär som ögruppen kallas i folkmun, är en grupp öar belägen cirka 
4 mil söder om Umeå, Västerbotten. Den enda länken mellan ön och fastlandet är en 
färjeförbindelse som är verksam under sommarhalvåret (Glantz 1999). Norrbyskären 
kommer vidare benämnas som Norrbyskär i rapporten.  
 
Norrbyskär är idag en viktig plats för rekreation, turism och lägerverksamhet. På ön kan du 
som besökare bland annat delta i sommarläger, se naturen eller besöka Norrbyskärs 
museum. Museet berättar om Norrbyskärs historia. För 100 år sedan brukades ön till något 
helt annat än vad den gör idag. På slutet av 1800-talet bestämde sig en man vid namn Frans 
Kempe för att anlägga en ångsågsverksamhet, Mo och Domsjö AB, på den tidigare obebodda 
ön. Verksamheten pågick emellan 1895 till 1952 och var under sin verksamhetstid en av 
Europas största ångsågsverksamheter (Glantz 1999).  
 
Kempe byggde inte bara upp verksamheten utan ett helt samhälle på Norrbyskär. Som mest 
arbetade 500 personer på sågen inkluderat fastanställda och tillsvidareanställda. Endast de 
som hade fastanställning bodde i arbetarbostäderna på ön. Resterande hade sin bostad i 
närliggande byar på fastlandet. 1960 sålde företaget arbetarbostäderna som idag är 
privatägda fritidsboenden. Under verksamhetsåren var mycket av ytan upptagen av hus och 
timmer. Idag kan det uppfattas som en helt annan ö då mycket växt igen och är täckt av 
grönska (Nordstedt 2012).  
 
Norrbyskär består av sju öar, Stengrundet, Blågrundet, Långgrundet, Stuguskär, Kalmaren, 
Tannskär och Trutthällan (se figur 1). Delar av verksamheten fanns på samtliga. På 
Stengrundets Norra udde låg ett pråmvarv. För att producera pråmar brukades 
impregneringsolja och trätjära. I vattnet utanför lagrades timmer i magasin och mindre tåligt 
timmer lagrades på land på Stengrundet. Timret gick sedan till sortering för att sedan föras 
in i såghuset som var beläget på Långgrundets nordligaste punkt. Sedan transporterades det 
till brädgården som också var beläget på Långgrundet. På Tannskär fanns ett hyvleri där en 
del av virket hyvlades. Det hyvlade virket förvarades på Trutthällan där det även fanns en 
brädgård. På Stuguskär låg en ångbåtslip och en brädgård (Björklund, Glantz och Treijs-
Blomkvist 1986). 
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Figur 1. Norrbyskär under sågverksepoken (Björklund, Glantz och Treijs-Blomkvist 1986).  
 
2.1.1 Förhöjda halter av miljögifter på Norrbyskär 
Idag har det uppdagats att Frans Kempes ångsågsverksamhet lämnat mer efter sig än en 
spännande historia. Efter att Länsstyrelsen i Västerbotten utfört provtagning i mark på 
Norrbyskär år 2008 upptäcktes förhöjda halter av dioxin. Då uppdagades det att 
träskyddsmedlet som brukades vid sågverksamheten innehöll pentaklorfenol. Det användes 
på virket som impregnerades direkt efter sågning för att förhindra uppkomsten av 
blånadssvamp (Umeå kommun 2013). 
 
Ett examensarbete som utfördes år 2008 använde Metodik för Inventering av Förorenade 
Områden (MIFO) för att kunna riskklassificera ett båt- och pråmvarv på Norrbyskär. Dessa 
blev bedömda som MIFO riskklass 2 (Naturvårdsverket 1999 och Stadling 2008). Statens 
geotekniska institut genomförde översiktliga provtagningar på Norrbyskär år 2008 för 
pentaklorfenol och dioxiner. Det togs sex samlingsprover på sågområdet, brädgården och 
spåndeponin intill hyvleriområdet. Resultatet visade att några prover översteg 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Beslutet blev att 
det skulle krävas en fördjupad undersökning av dessa områden (SGI 2008).  
 
Umeå kommun gav Fernerud Engineering AB i uppgift att utföra en förstudie år 2010. 
Studien visade att det framförallt inom områdena Långgrundets brädgård och 
sågverksområdet finns förhöjda halter av dioxin och pentaklorfenol. Områdena som 
undersöktes ligger inom Norrbyn 4:136 och Norrbyn 4:143. Proverna visade att dioxiner inte 
fanns i högre halter än nivåerna för KM. Halter över platsspecifika riktvärden (PSRV) för 
dioxiner uppdagades. Norrbyskär bedömdes som riskklass 1 och 2 enligt MIFO-klassificering 
(Fernerud 2010). År 2011 utförde Umeå universitets kemiska institution analys av fårprover. 
Proverna blev analyserade för polyklorerade dioxiner och dibensofuraner. Studiens resultat 
visar att proverna inte överstiger EU:s gränsvärden för dioxiner (Tysklind 2011). År 2012 
utfördes översiktlig markundersökning av Trutthällan och Tannskär på Norrbyskär. Detta 
skedde med bakgrund mot att Umeå Energi ansökt om att anlägga markkabel på Trutthällan 
och Tannskär. Umeå Energi anlitade WSP för att utföra undersökningarna. I fyra prov låg 
halten av dioxin under Naturvårdsverkets riktvärden för KM men i ett prov översteg det 
riktvärdena (Edlund 2012).  
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Huvudstudien för Norrbyskär utfördes år 2013 av Tyréns AB och reviderades 2014. I 
huvudstudien undersöktes ytterligare några områden samt en fördjupning på redan 
provtagna områden. Ämnen som påträffades och undersöktes var dioxiner, klorfenoler, 
polycykliska aromatiska kolväten (PAH), bly, zink, kadmium, kvicksilver, koppar och arsenik. 
Resultatet visade att vissa områden har höga halter av dioxiner. Främst sågverksområdet och 
Långgrundets brädgård (Tyréns AB 2014). 2014 utförde Ramböll Sverige AB 
markundersökningar på Blågrundets nordligaste udde. De undersökte pråmvarvet som låg 
där. Tidigare undersökningar från andra aktörer har visat på mycket höga halter av PAH. I 
undersökningen togs prover från mark och från trädelar på markytan som till exempel 
glidbanor, balkar och stockar. Resultatet visade att några prover överstiger KM för dioxin och 
PSRV för PAH (Ramböll Sverige AB 2014). 
 
2.2 Riskkommunikation  
Dagens kunskapssamhälle kräver att vi har god kompetens, bra samverkan och kan lyssna på 
varandra så att vi kan förmedla vidare den kunskap som finns. För det är inte 
kunskapsbristen som är problemet utan hur väl vi förmedlar den kunskap vi har tillgång till 
(Olausson 2009). Eftersom en olycka eller katastrof redan har skett, när 
riskkommunikationen kommer in i bilden, så börjar den som ska kommunicera i en 
uppförsbacke. Detta på grund av att problem eller olyckor kan leda till att tilliten går förlorad 
(Andersson, Stridh och Warg 2008). Det är därför av vikt att ständigt arbeta kontinuerligt 
med riskkommunikation. Dels för att riskernas natur kan förändras och ny kunskap från 
vetenskapen kan uppkomma men även att allmänhetens tillit till experter, så som 
myndigheter eller forskare, kan förändras med tiden. Både till det positiva och negativa. Även 
kunskapen om hur personer reagerar i olika risksituationer kan förändras (Edling, Nordberg 
och Nordberg 2003). 
 
2.2.2 Riskkommunikation på Norrbyskär fram till idag 
Arbetet med informationen om risken med föroreningarna och arbetet med provtagning 
samt sanering har förmedlats via kommunens hemsida, media, informationstavlor, 
informationsträffar och via samfällighetsföreningens hemsida (Fagerman muntl.). På 
hemsidan finns det allmän information om Norrbyskär samt vad som skett och sker där 
(Umeå kommun 2015 b). Det finns även en digital blankett där kommunen svarar på ett 20-
tal frågor från allmänheten. Frågorna i blanketten handlar om dioxinhalterna på Norrbyskär 
(Umeå kommun 2015 a).  
 
2.2.3 Exempel på andra studier  
Naturvårdsverket har utfört två enkätstudier som riktar sig till allmänhet som blivit påverkad 
av förorenad mark på olika sätt. En av dessa studier handlar om hur de berörda vill bli 
informerade om risken. I studien uppdagades det att en tidigare sågverksamhet använt 
pentaklorfenol i sin behandling av virket. Enkäten skickades ut till 35 personer varav 17 
personer svarade. Resultatet visade att majoriteten ansåg att informationen de fått varit 
trovärdig. Räddningstjänst, sjukvården och forskare ansågs ha högst förtroende. De svarande 
hade lägst förtroende för politiker, media och journalister. Av de svarande ansåg 59 % att de 
varken hade goda eller dåliga kunskaper om miljö- och hälsorisker (Andersson, Stridh och 
Warg 2008).  
 
Den andra studien sändes till personer som bor på mark där kemikalier behandlats och som 
är MIFO-klassificerad. Den skickades till 156 lägenheter varav svar kom från 98 lägenheter 
och 142 personer. Av dessa var 76 % 55 år eller äldre. Majoriteten ansåg att informationen 
om arbetet hittills hade varit bra. De hade mest förtroende för forskare och fastighetsägare i 
frågor om hälso- och miljörisker vid industrier och minst förtroende för politiker och 
journalister. 16 % ansåg att de hade goda kunskaper om miljö- och hälsoskyddsrisker. 68 % 
ansåg sig ha varken goda eller dåliga och 16 % ansåg sig ha dåliga kunskaper. De tillfrågade 
var positiva till att arbetet skulle genomföras (Andersson, Stridh och Warg 2008). 
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I ett examensarbete utfört år 2014 från Linneuniversitetet studerades allmänhetens behov av 
information om risker vid glasbruk och vad det tyckte om arbetena där. Sammanfattningsvis 
såg allmänheten gärna att områden där gamla glasbruk legat, som nu var förorenade, skulle 
saneras. Vidare slutsatser var att de tillfrågade upplevde en större oro för miljön jämfört med 
oro för sin hälsa. Äldre personer upplevde risken som större än yngre. De som hade större 
kunskap om risker kopplat till föroreningar upplevde större oro jämfört med personer som 
besatt mindre kunskap. Hälften av de som svarade på enkäten önskade mer information om 
föroreningar som kan uppkomma på glasbruk, inkluderat både hälso- och miljörisker, detta 
från Naturvårdsverket, kommun eller länsstyrelse (Nyholm 2014). 
 

2.3 Dioxiner  
Det har provtagits för och upptäckts en rad olika miljögifter på Norrbyskär. På Umeå 
kommuns hemsida finns det endast frågor och svar om dioxiner (Umeå kommun 2015 a). 
Därför handlade frågorna i enkäten om dioxiner. En fråga behandlade om de visste vilka 
andra föroreningar som finns på ögruppen. 
 
Dioxin är ett samlingsnamn för en grupp ämnen. Ämnena heter polyklorerade dibenso-p 
dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF). Teoretiskt kan det finnas 75 
olika sammansättningar, så kallade isomerer, av PCDD och 135 olika av PCDF. Dioxiner 
bildas inte avsiktligt utan är en biprodukt vid produktion eller förbränning av andra ämnen. 
Dioxiner förekommer således inte naturligt (Hanberg et al. 2009). Dioxiner bioackumuleras 
vilket menas att de lagras i organismers fettvävnad (Naturvårdsverket 2007). Dioxiner är 
persistenta ämnen, har hög toxicitet och biomagnifieras vilket innebär att det ökar i mängd 
hos organismer desto högre upp i näringskedjan det når (Hanberg et al. 2009). 
 
Det finns, som redan nämnt, flertalet olika varianter av dioxiner. I hälsoriskbedömningar 
utgås det ofta från ämnet 2,3,7,8-Tetraklordibenso-p-dioxin (TCDD) som är den mest toxiska 
substansen av dioxiner. Vid låga doser ger TCDD nedsatt immunförsvar, påverkan på fostrets 
eller unga personers centrala nervsystem, påverkan på fortplantning och är hormonstörande 
(Naturvårdsverket 2007). Ämnet är klassificerat som cancerframkallande (IARC 1997). Vid 
höga halter kan dioxin ge hudproblem, i form av klorakne som är ett akneliknande hudutslag 
(Darnerud et al. 2007).  
 
2.4 Miljömål - Giftfri miljö  
Giftfri miljö är ett av Sveriges 16 miljömål. Miljömålet syftar till att förhindra gifter från att 
sprida sig i miljön och minska de farliga ämnena som vi människor släppt ut i naturen. 
Många ämnen har minskat till exempel Diklordifenyltrikloretan (DDT) och Polyklorerade 
bifenyler (PCB). Problematiken ligger hos de långlivade ämnena och kunskapsbrist råder. En 
av preciseringarna i målet är att återställa förorenade områden så att det inte utgör någon 
fara för människor eller miljö (2009/10:155). 
 
En av indikatorerna för att målet ska uppnås handlar om förorenade områden. 
Länsstyrelserna i landet försöker riskklassificera potentiellt farliga områden med hjälp av 
Naturvårdsverkets standard, MIFO-modellen. Hittills är 82 000 identifierade och 
länsstyrelserna jobbar med att klassificera de mest förorenade av dessa områden 
(Naturvårdsverket 2014). Det finns sex preciseringar för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Tre 
av dessa går att applicera på indikatorn förorenade områden. Dessa är följande. Att 
förorenade områden ska vara åtgärdade så pass mycket att det inte finns någon risk för skada 
mot miljön eller hälsan. Vetskapen om kemiska ämnens påverkan på hälsa och miljö finns att 
tillgå och går att göra riskbedömning utifrån. Den sista preciseringen är särskilt applicerbar 
på denna rapport. Den behandlar vikten av information om föroreningar. För att kunna 
uppnå detta krävs det information och kommunikation (Naturvårdsverket 2012).  



6 
 

I den årliga rapporten om uppföljning av miljökvalitetsmålen fastslår Naturvårdsverket i sina 
slutsatser att kommunikation är en viktig del för att uppnå miljökvalitetsmålen och att det är 
ett strategiskt verktyg som resurser bör läggas på (Naturvårdsverket 2015). 

3 Material och Metod 

Studien baseras på en enkätundersökning utförd våren och sommaren 2015. Enkätens 
målgrupp valdes utifrån vilka personer som vistas på Norrbyskär och gick att kontakta.  
Ett av kriterierna var att målgruppen skulle ha möjlighet att kontinuerligt vistas på 
Norrbyskär. Därför valdes personer som är ägare av ett, eller delar av ett, fritidsboende som 
målgrupp. Antalet fritidsboenden som är privatägda är ett 50-tal. Det blev totalt 132 delägare 
som mottog enkäten. 
 
Enkäten utformades genom att betrakta den informationen som finns gällande 
föroreningarna och riskkommunikation. Enkäten består av 15 frågor uppdelade i tre delar, se 
bilaga 1. Den första delen behandlar bakgrundsfrågor som ålder och kön. Andra delen 
handlar om trygghet och trovärdighet. Tredje och sista delen behandlar kunskap om dioxiner 
och andra föroreningar. Varje fråga som ställts är utformad för att kunna finna svar på 
studiens fem frågeställningarna. Data som inkom från enkäten behandlades i programmet 
Microsoft Office Excel. 
 
En litteratursökning genomfördes för att kunna utforma enkäten och för att inhämta fakta till 
rapporten. Fakta hämtades främst in via Naturvårdsverkets- och Umeå kommuns hemsida. 
Även sökmotorerna web of science och pub med användes. Sökord: Survey, Polluted soil, 
Riskkommunikation, Sveriges miljökvalitetsmål, Marksanering, Dioxiner, Soil degradation 

4 Resultat 

Enkäten skickade ut till 132 personer varav 66 svarade vilket innebär en svarsfrekvens på 
50 %. Svarsfrekvensen skiftar mellan de olika frågorna. Fråga 1 i enkäten behandlade kön. 28 
kryssade för man och 38 kvinna. Fråga 2 var vilken ålder de svarande är. Det var 11 personer 
som var under 50 år och 55 personer var 50 år eller över. På fråga 3 Har du fått information 
om föroreningarna på Norrbyskär och arbetet kopplat till det så var det 54 personer som 
svarade Ja, 10 svarade Nej och 2 Vet ej. Om svaret var annat än ja hänvisades de svarande till 
att fortsätta till fråga sju. All rådata för kryssfrågorna finns i bilaga 2. 
 
4.1 Åsikter om provtagnings- och saneringsarbetet 
Vad anser du om arbetet med provtagning och sanering på Norrbyskär var fråga 15 och 66 
personer svarade. Majoriteten ansåg att arbetet var Mycket viktigt eller Viktigt (se figur 2).  

Figur 2. Svarsfördelning av vad de tillfrågade anser om arbetet med sanering och provtagning på Norrbyskär. 
Svaren anges i antal. 
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4.2 Uppfattning om kommunikationen 
Hur har du upplevt innehållet i den information du fått ta del av var fråga 5 och 54 personer 
svarade. Flest personer svarade Bra och 1 person svarade Mycket bristfällig (se figur 3). 
 
På fråga 6 Tycker du att informationen du fått varit tillräcklig svarade totalt 55 personer. 
Majoriteten av dessa svarade Ja, informationen har varit tillräcklig (se figur 4). 

Figur 3. Svarsfördelning av upplevelsen av 
information. Svaren anges i antal. 

Figur 4. Om informationen varit tillräcklig enligt de 
svarande. Svaren anges i antal.

 
Fråga 4 var Genom vilka forum har du blivit informerad om föroreningarna och arbetet. 
Totalt svarade 55 personer. De svarande uppmanades kryssa för alla alternativ som stämde 
överens med var de blivit informerad från, en person kan angett ett eller flera svar. 
Informationsforumen som fick flest svar var media, informationsträffar och 
informationstavlor. Minst svar fick Umeå kommuns hemsida (se figur 5). 

Figur 5. Vilka kommunikationsplattformar de svarande fått sin information via. Svaren anges i antal. 

 
4.3 Förändring av trygghet 
På fråga 7 Har din känsla av trygghet (när du vistas på Norrbyskär) förändrats sedan det 
uppdagades att det finns föroreningar på Norrbyskär svarade 66 personer och majoriteten, 
53 personer, upplevde ingen skillnad i känsla av trygghet (se figur 6). 
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Figur 6. Om de tillfrågades känsla av trygghet förändrats. Svaren anges i antal. 

 
4.4 Kunskap om Dioxiner 
På fråga 9 Har du blivit informerad om dioxiner i den information du mottagit om risken på 
Norrbyskär svarade totalt 65 personer. De flesta svarade Ja (se figur 7). De som svarade Nej 
eller att de inte mottagit någon information alls om arbete med risken, provtagning och 
sanering ombads att gå vidare till fråga 14. 43 personer kunde fortsätta att svara på 
resterande frågor gällande dioxiner. 
 
För Fråga 11 Stämmer påståendet: Finns dioxiner naturligt var det 43 som svarade. 
Fördelningen mellan svaren var jämn men Vet ej hade ett mer svar än de andra (se figur 8). 

Figur 7. Hur många som mottagit information om 
dioxiner i den information de blivit tilldelade. Svar 
anges i antal. 

Figur 8. Deltagarnas svar på påståendet ”dioxiner 
finns naturligt”. Svar anges i antal.

 
På fråga 1o Hur bedömer du dina kunskaper om dioxiner svarade 43 personer. Majoriteten 
svarade Varken goda eller dåliga (se figur 9). 
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Figur 9. Hur de svarande bedömer sin egen kunskap om dioxiner. Svaren anges i antal. 
 
En jämförelse av fråga 11 och fråga 10. Detta för att kunna se om den upplevda kunskapen 
och faktiska kunskapen stämmer överens. Rätt svar på fråga 11 är att påståendet är falskt, 
dioxiner finns inte naturligt. Det är flest personer som upplever att de har god kunskap eller 
Mycket goda kunskaper som svarade rätt på frågan. Antalet skiljer sig marginellt från dem 
som upplever att de har mycket goda eller goda kunskaper som svarade fel på påståendet (se 
figur 10). 

Figur 10. En jämförelse mellan fråga 10 och 11 i enkäten. Visar hur de som svarat upplever sin kunskap i 
förhållande till om de svarat Sant, Falskt eller Vet ej. Sant är inkorrekt och Falskt är korrekt svar på påståendet 
”Dioxiner finns naturligt”. Svaren anges i antal. 
 
På fråga 12 Hur kan dioxiner påverka hälsan var det 35 personer som svarade. Det var en 
öppen fråga så en person kan angett flera korrekta eller inkorrekta svar. Personer som skrev 
Vet ej, har endast svarat detta. Svaren blev kodade för att kunna passa in i olika kategorier. 
Till exempel ”Ökar risken för cancer” omformulerades till cancerogent. Svar som endast var 
”påverkar negativt” har inte plockats med eftersom att det var specifika hälsoeffekter som 
efterfrågade. Flest personer angav Cancerogent (se figur 11). 
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Figur 11. Visar vilken hälsopåverkan de svarande anser att dioxiner har. De ljusgrå staplarna visar hälsopåverkan 
som dioxiner kan ge. Svarta staplarna är hälsoeffekter som inte kan uppstå från dioxinexponering. Den mörkgrå 
stapeln visar de som endast svarat Vet ej.  
 
Fråga 13 var en öppen fråga som löd Vilka föroreningar (förutom dioxiner) vet du finns på 
Norrbyskär. Totalt 32 personer kan angivit flera korrekta eller inkorrekta svar. Personer som 
skrev Vet ej har bara svarat detta. Majoriteten kunde inte ange några ytterligare föroreningar. 
Fördelningen mellan resterande svar var förhållandevis jämn. Föroreningarna som fick flest 
förslag var Arsenik och Tungmetaller (se figur 12). 

Figur 12. Visar vilka föroreningar, förutom dioxiner, som de svarande tror kan finnas på Norrbyskär. De ljusgrå 
staplarna visar vad som är korrekt och de svarta vilka angivna svar som är inkorrekt. Den mörkgrå stapeln visar 
de som endast angav Vet inga som svar.  
 
4.5 Förbättring av riskkommunikation  
Fråga 14 var Önskar du mer information om föroreningarna på Norrbyskär. 66 personer 
svarade och 34 svarade Ja, 27 svarade Nej och 5 personer Vet ej. 
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Fråga 8 Hur trovärdig upplever du olika aktörer när det gäller information om 
föroreningarna och riskerna på Norrbyskär svarade 54 personer. De Ombads fylla i ett av 
fyra alternativ för Umeå kommun, Konsulter och Media. Varje svarande angav tre svar totalt. 
Mest trovärdiga var Umeå kommun och minst trovärdiga Media (se figur 13). 

Figur 13. En jämförelse mellan Umeå kommun, konsulter och medias gällande hur de svarande uppfattar 
aktörernas trovärdighet. Svaren är angivna i antal. 
 

4.6 Sammanställning av kommentarer 
Nedan anges ett urval av kommentarer som lämnats i de fria raderna under kryssfrågorna i 
enkäten. Eftersom flera personer har gett liknande kommentarer under olika frågor kommer 
åsikter presenteras oberoende av frågorna. Svaren har istället sammanställts och delats upp i 
tre kategorier. 46 av 66 personer gav en eller flera kommentarer. Urvalet har utförts genom 
att selektera tre kategorier utifrån de åsikter som flest gav uttryck för. Nedan visas dessa.  
 
15 personer funderade över vilka födoämnen som inte är kontaminerade med miljögifter och 
var det är riskfritt att vistas. Sammanfattningsvis undrade de om det går att äta bär, svamp, 
egen odlade grönsaker och fisk. Nedan visas två exempel på kommentarer. 

• ”Man vill gärna veta exakt hur farligt. Kan man äta lingon och andra bär riskfritt? 
Fisken??” 

• ”Information har getts att dioxin inte anrikas i bär eller hallon. Vet inte om jag litar 
på det. Jag plockar gärna svamp. Funderar om marken är kontaminerad” 

 
Det var 32 personer som uttryckte hur de ser på riskerna på Norrbyskär. Nedan visas olika 
uttryck av risken för att visa på variationen av upplevd risk. 

• ”Ingen äter kilovis sand/dag för att bli förgiftad! Rör inte Norrbyskär, bra som det 
är” 

• ”Många barn besöker Norrbyskär och det är viktigt att de kan röra sig relativt fritt" 
• ”Personer som arbetade med impregnering på sågen levde långa liv. Den 

exponering som finns idag bör vara långt lägre” 
• ”Så länge det finns bundet i marken och den ej bearbetas så verkar risken minimal. 

Är nog en större risk att ta bilen mellan Umeå och Norrbyn!!! Eller att röka!!” 
 
20 personer har gett uttryck för att de vill ha mer information om arbetsprocessen med 
marksanering och provtagning på Norrbyskär. Till exempel vad som händer, när det händer, 
vad som är planerat och hur ska det gå till. Exempel på kommentarer nedan. 

• ”När skall det åtgärdas och hur” och ”Hur stor del av ön är verkligen förorenad?” 
• ”Information angående risker, planerade åtgärder, tidplan m.m” 
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5 Diskussion 

5.1 Val av metod 
Eftersom målgruppen var liten valdes en totalundersökning för de som äger fritidsboenden 
på Norrbyskär. Valet att sända ut postenkäter var dels på grund av att det inte fanns någon 
tillgång till målgruppens e-postadresser eller telefonnummer. Metoden valdes också för att 
den är kostnadseffektiv eftersom det går att nå många människor med inte allt för stor 
summa pengar (Körner och Wahlgren 2015). Att skicka ut en postenkät är nödvändigtvis inte 
tidseffektivt eftersom det beror på hur lång tid det tar för målgruppen att svara. I 
informationsbladet som följde med enkäten stod det att de tillfrågade skulle återsända 
enkäten inom 1 vecka från att de mottagit den. Somliga av svaren inkom först 2 månader 
efter att de mottagit den. Det positiva är att de tillfrågade fick svara på frågorna i sin 
hemmamiljö och att ingen intervjuareffekt uppkommer. Med Intervjuareffekt menas att 
personen som intervjuar kan påverka de tillfrågade genom att ställa ledande frågor till olika 
personer. Det negativa är att det inte fanns någon som kunde förklara begreppen om det 
hade behövts (Körner och Wahlgren 2015).  
 
Vissa av frågorna hade ett partiellt bortfall. Somliga av frågorna kunde utformats 
annorlunda. Både till antalet men även val av ord. Detta visade sig inte minst i frågan om 
vilka föroreningar de tillfrågade visste fanns på Norrbyskär. Tolkningar från fästingar till 
pentaklorfenol nämndes. Istället hade exempel kunnat givets för att styra in de tillfrågade 
mot den kategori som var önskad men det är en lärdom att se hur brett olika personer kan 
tolka ett begrepp. Det som skulle mätas var deras uppfattning och kunskap. Det gjorde frågan 
så ur en annan synvinkel var det positivt att den var utformad som den var. Vid två tillfällen 
ombads de tillfrågade hoppa över ett visst antal frågor om de svarade nej på en fråga. 
Eftersom svarsfrekvensen inte var helt tillfredställande för vissa frågor hade det i efterhand 
varit bättre om alla kunnat svara på alla frågor så att en jämförelse mellan grupperna kunnat 
utföras. 
 
Målgruppen blev definierad som äldre då 55 personer var 50 år eller äldre. Könsfördelningen 
var 58 % kvinnor och 42 % män. Det har inte gått att finna markanta samband eller 
skillnader mellan de olika grupperna. 
 
5.2 Åsikter om provtagnings- och saneringsarbetet 
Majoriteten av de tillfrågade ansåg att det är viktigt att arbetet med provtagning och sanering 
utförs (se figur 2). Detta stämmer överens med en liknande studie som hade 76 % svar från 
personer som var 55 år eller äldre. I den studien var 85 % positivt inställda till att 
markförhållandena där de bodde undersöktes.  (Andersson, Stridh och Warg 2008). 
Resultatet i den studien stämmer överens med denna studies målgrupp, då 80 % var 50 år 
och äldre och 89 % av del äldre var positiva (se figur 2). Att resultaten är liknande kan styrka 
att äldre personer tycker att det är positivt med provtagning och marksaneringen av 
förorenad mark. För de personer som var under 50 år inkom det för få svar för att kunna säga 
något om målgruppen. Svaren skiljde sig inte från de svar 50 år och äldre angav så det går 
inte att visa på någon skillnad mellan åldersgrupperna. 
 
5.3 Upplevelsen av kommunikationen 
Fråga 5 och 6 går att tolka som nästan samma fråga. Fråga fem handlar om vad de tycker om 
innehållet i informationen och fråga sex handlar om de tycker att informationen varit 
tillräcklig. Antingen har personen tolkat det som samma fråga och kunnat precisera sig mer i 
fråga 5 eller så kan en person tyckt att innehållet varit bra men önskat mer information. 
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Frågorna hade kunnat kombineras till en eller att bara en av dem ställts. Det positiva med att 
mäta ungefär samma sak är att det går att se om det finns ett samband mellan svaren. 
Sambandet var att nästan lika många tyckte att informationen var tillräcklig som tyckte att 
innehållet i informationen varit bra eller mycket bra (se figur 3 och 4). 
 
75 % av de svarande ansåg att Umeå kommun är trovärdiga vilket gör att de bedömdes vara 
mest trovärdiga av de aktörer de kunde välja mellan (se figur 13). Något som kan påverkat 
detta är att det endast var Umeå kommun som var med på informationsträffarna som hölls 
av samfällighetsföreningen (Fagerman muntl.). En annan variabel som kan påverka är om 
kommunen har hög trovärdighet sedan innan. Det har dock inte gått att finna någon 
undersökning som visar på kommunens generella trovärdighet.  
 
Konsulter har endast varit i kontakt med målgruppen om det mött dessa när de utfört 
provtagningar på Norrbyskär. Det innebär att de svarande förmodligen inte vet vilka 
konsultbolag som varit ute på ön och därför är det svårt att säga något om dem. Detta 
framkom i frågan om trovärdighet då ett högt antal valde ingen åsikt för konsulter (se figur 
13). Om konsulter varit med på informationsträffarna hade förmodligen ett högre antal tyckt 
till om dem istället för att svara, ingen åsikt. Det är även viktigt att alla inblandade aktörer 
når ut med samma värderingar och kunskap då det kan öka trovärdigheten för den enskilda 
aktören. Därför är samverkan en viktig punkt för att öka trovärdigheten (Asplund, Brorson 
och Lundgren 2007). Så om en samverkan genomförs där ett eller flera konsultbolag 
medverkar på informationsträffar kan detta styrka förtroendet för dessa och för Umeå 
kommun.  
 
5.4 Förändring av trygghet 
En fråga som hade kunnat utvecklas är den rörande om ”känslan av oro har förändrats 
sedan det uppdagades att det finns miljögifter på Norrbyskär”. Detta eftersom det inte går 
att jämföra med något då svaren inte säger något om hur de kände innan. Svaret på 
frågeställning ”Om deras känsla av trygghet har förändrats” gick fortfarande att uppnå. 
Däremot hade det varit fördelaktigt om en ytterligare fråga hade ställts till exempel ”Hur var 
din känsla för trygghet innan det uppdagades att det finns miljögifter på Norrbyskär”. Följt 
av redan nämnd fråga.  
 
När människor känner att det inte har kontroll över en risk, ökar oroskänslor och den 
ansvarige för kommunikationen upplevs mindre trovärdig. Människor vill inte att kontrollen 
helt ska ligga på den ansvariga utan personer vill ha lite kontroll när det kommer till risker, 
även om ansvaret ska ligga på verksamhetsutövaren (Asplund, Brorson och Lundgren 2007). 
Eftersom många har blivit informerad om risken och arbetet kan det gett dem den ”kontroll” 
de behövde. Detta kan påverkat att många inte kände någon förändring av trygghet. 
 
När provtagningar och marksanering utförs är strävan att uppnå en förbättring. Oro om att 
olyckor eller föroreningar ska spridas kan uppstå hos de berörda. Är kommunikationen god 
kan detta mildra oron om det blir komplikationer under genomförandet (Edelbalk 2013). 
Majoriteten av de svarande upplevde inte någon skillnad i känslan av trygghet. Utifrån detta 
kan det antas att kommunikationen varit god och styrks ytterligare av svaren i figur 2. 
 
I denna studie om riskkommunikationen på Norrbyskär var det 13 personer som svarade att 
de upplevde en skillnad i trygghet och av dessa var en person under 50 år. Det går inte att 
säga om äldre upplever skillnad i trygghet utifrån detta eftersom större andelen av de 
svarande var 50 år och äldre och svarade att de inte upplevde någon skillnad (se figur 6). 
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För människors känsla av trygghet och framför allt, motsatsen, oron som kan uppstå så är det 
av stor vikt att inte särskilja på upplevd risk och verklig risk. En upplevd risk kan ge lika stor 
oro som en verklig, även om den upplevda risken inte stämmer överens med den verkliga. En 
god och tydlig kommunikation kan leda till att den upplevda risken och verkliga risken 
stämmer bättre överens för de drabbade vilket leder till mindre obefogade komplikationer i 
arbetet med provtagning och sanering (Asplund, Brorson och Lundgren 2007). Uttryck för 
upplevd risk mättes inte medvetet i denna studie men uttryck för upplevd risk visades dock i 
de öppna kommentarerna i enkäten, se resultatdelen avsnitt 4.6. Det visar sig att uttrycken 
för risken och oron ser väldigt olika ut och det är något som måste beaktas samt tas vara på. 
Det var dock många som specifikt uttryckte oro för vilka födoämnen, tillexempel bär eller 
svamp, som går att äta eller inte utan att utsätta sig för en risk. 
 
5.5 Kunskap om dioxiner och andra föroreningar 
Endast de som svarat ja på frågan om de fått information om dioxiner fick svara på 
kunskapsfrågorna om dioxiner. Detta för att kunna mäta den kunskap de förvärvat genom 
informationen. Hade svarsfrekvensen från början varit högre hade det varit mer fördelaktigt.  
En förbättringsåtgärd hade kunnat vara att resterande personer som inte hade mottagit 
någon information om dioxiner också svarat på frågorna om dioxiner. Detta eftersom en 
jämförelser mellan grupperna kunnat genomföras då. 
 
Att beakta gällande kunskapsfrågor är att det inte går att ”försäkra” att de lärt sig kunskaper 
om dioxiner via informationen de fått under kommunikationsarbetet. Andra parametrar som 
tidigare erfarenhet, kunskap och utbildning kan påverkat resultatet. Det går heller inte att 
veta säkert om personen fått hjälp av andra för att fylla i enkäten eller sökt upp kunskapen i 
efterhand (Preece, Rogers och Sharp 2011). För att försäkra sig om att kunskapen är den 
svarandes hade interjuver kunnat genomföras istället dock fanns ingen tillgång till 
målgruppens telefonnummer eller e-postadresser så det hade inte kunnat utföras i denna 
studie. Sedan ska det tilläggas att även om det inte går att fastställa om de förvärvat 
kunskapen genom kommunikationsarbetet så har ändå kunskapen hos de tillfrågade mätts. 
Detta eftersom att om de letat upp informationen i efterhand eller fått hjälp har de ändå 
förvärvat den kunskapen nu. Detta gör att det går att fastställa vilken kunskap de har och 
utifrån det veta hur man ska lägga upp informationen om dioxiner och föroreningar i 
framtiden. 
 
Det fanns inte någon markant skillnad mellan upplevd kunskap och faktiskt kunskap även 
om det var fler som upplevd att de hade god kunskap som svarat rätt (se figur 10). Detta visar 
att den upplevda kunskapen är just det, upplevd och att det behöver mätas en faktisk 
kunskap för att se om det stämmer. Frågan var väldigt öppen, hur de upplever sin kunskap 
om dioxiner vilket innebär att de kan ha god kunskap om vissa frågor inom ämnet men 
kanske inte om det finns naturligt. Därför hade det varit fördelaktigt om det gått att mäta 
upplevd kunskap mot någon annan av kunskapsfrågorna då sambandet hade kunnat styrkas 
ytterligare om det visats i fler av kunskapsfrågorna. Frågan om dioxiners hälsopåverkan var 
en öppen fråga vilket gjorde att många både angav rätt och fel svar. Därför går inte den 
frågan att jämföra med frågan om upplevd kunskap. 
 
I frågan om hälsoeffekter kan en person angett både akne och cancerogent. Det stämmer att 
dioxiner är cancerogent(IARC 1997) och att det kan ge klorakne (Darnerud et al. 2007).  
Båda svaren är korrekta men det blir inte representativt att hävda att de tillfrågade vet vilken 
hälsopåverkan dioxiner har, om det endast är en person som svarat. Det var 20 olika 
personer som skrev att det är cancerogent (se figur 11). Eftersom 43 fick svara på denna fråga 
räknas procentsatsen utifrån det. Det var 46 % som skrev cancerogent. När det kommer till 
om svarsfrekvensen är godtagbar eller inte behöver bland annat målgrupp och syfte studeras. 
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För många enkäter är 40 % en godtagbar svarsfrekvens (Preece, Rogers och Sharp 2011). Det 
finns dock fakta som säger att 50 % är godtagbart dock med hänsyn till vilka parametrar som 
mätts (Edling, Nordberg och Nordberg 2003). Utifrån detta kan svarsfrekvensen vara 
användbar eller inte. Är den det talar det om att de fritidsboende som blivit informerade om 
dioxiner har god kunskap om att dioxiner är cancerogent. Syftet var att mäta kunskapen hos 
de som äger fritidsboende och eftersom de flesta ansåg att det var cancerogent går det att 
utifrån denna svarsfrekvens fastställa att de fritidsboende som blivit informerade om 
dioxiner vet att det är cancerogent. Detta eftersom cancerogent hade mycket mer svar i 
förhållande till de andra alternativen som de tillfrågade uppgav. Sedan ligger svarsfrekvensen 
mellan spannet 40 % och 50 % vilket styrker att den är godtagbar, eftersom andra 
parametrar måste beräknas. 40 % och 50 % är således inte ett specifikt gränsvärde utan 
riktlinjer. Resterande hälsoeffekter som angavs har för få svar för att kunna utläsa något om 
dem.  
 
När det gäller kunskap om andra föroreningar var svaren spridda, från pentaklorfenol till 
fästingar och det visade på bredden av tolkningsutrymme i frågan. Eftersom flest personer 
kryssade för, vet inga och att svaren annars var väldigt spridda visar det att de svarande har 
bristfällig kunskap om vilka föroreningar som finns på Norrbyskär (se figur 12). 
 
5.6 Förbättringsmöjligheter för riskkommunikation på Norrbyskär 
Kommunikationen för gröna frågor skiljer sig inte från någon annan kommunikation. A och 
O är att definiera vilken målgruppen är (Olausson 2009). Detta för att kunna anpassa 
ordval och uttryck till den specifika målgruppen så förståelsen ökar och kommunikationen 
blir så effektiv som möjligt (Asplund, Brorson och Lundgren 2007). När experter som 
myndigheter och akademiskt kunniga förmedlar risken utgår de oftast från att mottagaren 
har samma värdegrund som förmedlaren. Detta är dock oftast det motsatta (Persson 2004). 
De berördas uppfattning kan vara subjektiv därför behöver det beaktas hur olika personer i 
olika grupper uppfattar en risk (Asplund, Brorson och Lundgren 2007). Därför har 
målgruppen i denna studie definierats och det är personer som är 55 år och äldre. En liten 
skillnad mellan könsfördelningen men inte markant. Nedan kommer specifika åsikter från 
denna målgrupp punktas upp och utifrån detta kommer förbättringsmöjligheter nämnas. 
 

• 83 % av de svarande tycker att arbetet med provtagning och marksanering är viktigt 
eller mycket viktigt vilket är en bra utgångspunkt för att kunna göra ett fortsatt bra 
kommunikationsarbete. Eftersom majoriteten tyckte att kommunikationen varit 
tillräcklig, att innehållet i informationen var bra och att arbetet är viktigt är ett råd att 
se över vad de svarande tyckte var positivt och göra liknande i framtiden. Åsikter om 
hur kommunikationen upplevts hittills och förslag utifrån detta kommer nämnas i de 
punkter som följer nedan.  
 

• Det var endast 4 % av de svarande som hade hittat information via Umeå kommuns 
hemsida medan 21 % fått den via informationsträffar och 19 % via informationstavlor. 
På kommunens hemsida finns det mycket information och svar på de vanligaste 
frågorna gällande dioxiner. Ett förslag till förbättring är att sätta en notis om detta på 
informationstavlorna alternativt nämna det på informationsträffarna. Helt enkelt 
sprida ordet så fler blir medvetna om att information finns att tillgå eftersom det var 
mer än hälften som önskade mer information. 

 
• Det var mer än hälften som ville ha mer informationen om föroreningarna på 

Norrbyskär och det var få som visste om det fanns några ytterligare föroreningar på 
Norrbyskär. Ett förslag är att göra ett kunskapshäfte om detta, alternativt att frågor 
och svar läggs ut på kommunens hemsida, precis som för dioxiner. Då behöver 
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kommunen även, som redan nämnt, förmedla att den kunskapen går att finna på 
deras hemsida. 

 
• 15 personer uttryckte att de inte visste om det går att äta bär, svamp, fisk eller 

egenodlade grönsaker utan att utsätta sig för en risk. Denna information bör 
förmedlas och somliga av svaren finns i den digitala blanketten på Umeå kommuns 
hemsida (Umeå kommun 2015 a). Detta visar ännu tydligare på att de som äger 
fritidsboenden inte vet vilken information som finns på kommunens hemsida. Att 
information finns att tillgå bör därför informeras till de berörda.  

  
• Målgruppen är definierad som personer 50 år eller över. Ta fasta på detta, se över hur 

en sådan målgrupp fungerar i andra fall och använd det för att kunna anpassa 
kommunikationen. Dra även lärdom av hur målgruppen tänker och tycker utav det 
som nämns i dessa punkter. 

 
• Målgruppens vetskap om hälsoeffekter är överlag bristande dock vet de att dioxiner är 

cancerogent. Se över om ett behov finns för information om hälsoeffekter.  
 

• Ett förslag är att ett eller flera konsultbolag får medverka på informationsträffarna 
eftersom kommunens höga trovärdighet sannolikt beror på att de varit mest delaktiga 
i kommunikationsarbetet då de är de enda av aktörerna som medverkat på 
informationsträffarna. Detta kan komma att påverka både konsulternas och 
kommunens trovärdighet positivt. Alla aktörer bör samverka samt komma överens 
om hur och vilken information som ska presenteras.  

 
• Fakta och informationen bör förmedlas med hänsyn till den emotionella faktorn, den 

upplevda risken och målgruppens specifika behov (Asplund, Brorson och Lundgren 
2007). Den upplevda risken mättes inte specifikt i denna studie men i de öppna 
kommentarerna som finns i resultatdelen 4.6 gav de svarande ändå uttryck för 
upplevd risk. Kommentarerna visade på att oron var väldigt spridd, från de som inte 
kände någon oro alls till de som upplevde hög oro. Det är något att ta fasta på samt 
beakta i framtiden och det kan undersökas ytterligare. 

 
Slutligen finns det tre viktiga begrepp som kan ligga till grund för förbättringsmöjligheter om 
man har dem i åtanke vid utformningen av riskkommunikationen. Dessa är: Trygghet, tillit 
och förtroende (Asplund, Brorson och Lundgren 2007).  

 
• Tilliten och trovärdigheten kan bli påverkad om information undanhålls eller bara en 

viss del förmedlas (Persson 2004). Information har inte undanhållits för målgruppen 
eftersom alla rapporter och övrig information går att finna på internet och 
informationsträffar har hållits. Det visas även i svaren eftersom att trovärdigheten är 
hög för Umeå kommun som är de som medverkat vid informationsträffarna. Det som 
går att förbättra är att anpassa informationen utifrån målgruppen. Bevisligen kan det 
antas att majoriteten inte har läst rapporterna om provtagning och marksaneringen 
på Norrbyskär eftersom majoriteten inte kunde svara på vilka föroreningar som finns 
på ön. Svaren går nämligen att finna i de olika provtagningsrapporterna. Ett förslag är 
att göra en sammanställning antingen i pappers- eller digitalform med de viktigaste 
punkterna från de olika provtagningsrapporterna. Detta anpassat med ord och 
formuleringar så att det lätt kan förstås av målgruppen. 32 personer önskar mer 
information om arbetets gång både vad som skett men framförallt vad som ska ske, se 
avsnittet om kommentarer i resultatdelen 4.6. En viktig punkt för förtroende är att 
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det är något som ständigt pågår. Det går inte att vila, när förtroende väl uppnåtts. 
Uppnå förtroende gör den ansvarige i det dagliga arbetet genom tankesätt, handling 
och hur den ansvarige presenterar information (Asplund, Brorson och Lundgren 
2007).  Högre förtroende skulle kunna uppnås om några av de 
förbättringsmöjligheter som nämns i punkterna ovan verkställs eftersom man då 
tillgodoser målgruppens behov.  

6 Slutsatser 

De svarande anser att det är viktigt att utföra arbetet med provtagning och marksanering på 
Norrbyskär. Eftersom Majoriteten tyckte informationen var tillräcklig och att innehållet i 
informationen varit bra respektive mycket bra leder det till slutsatsen att de svarande tycker 
att informationen har varit god. Gällande kunskapsfrågorna går det inte att säga säkert om de 
svarande förvärvat kunskapen om dioxiner via kommunikationen eller andra källor men det 
går att utläsa vilken kunskap de boende visar. De svarande har bristande kunskap om andra 
föroreningar och mer än hälften vill ha mer information om föroreningar. Det går att 
fastställa att de vet att dioxiner är cancerogent men gällande de resterande hälsoeffekterna är 
kunskapen bristande. Det som går att fastställa är att majoriteten av de svarande inte 
upplevde någon skillnad i känslan av oro.  
 
Eftersom de svarande anser att kommunen har hög trovärdighet har kommunen lättare att 
nå fram med sin kommunikation. En samverkan mellan de olika aktörerna som är 
inblandade i riskkommunikationen kan styrka den enskilde aktörens trovärdighet. För att 
detta ska gälla bör alla aktörer vara överens om hur och vilken information man går ut med 
till målgruppen. Kommunikationen anses ha varit god och det visar på att kommunikationen 
genomförts med tanke på tillit, förtroende och trovärdighet, medvetet eller omedvetet. För 
utan dessa variabler går det inte att utföra en bra riskkommunikation. Det finns dock 
fortfarande förbättringsåtgärder att utföras som nämns i denna rapport. 
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Bilagor      
                     Bilaga 1 

Informationsbrev  
Hej jag heter Matilda Mikaelsson Nilsson och går mitt tredje och sista år på Miljö- 
och hälsoskyddsprogrammet på Umeå universitet. Jag håller i skrivande stund på 
med min kandidatuppsats på programmet. Enkäten som du mottagit är en del 
av min kandidatuppsats som handlar om hur riskkommunikation vid 
provtagning och sanering sköts till de berörda.  
 
Nu kanske du undrar varför just du mottagit denna enkät?  
 
Enkäten har gått ut till alla som äger ett fritidsboende på Norrbyskär. Eftersom att 
Norrbyskär har förhöjda halter av bland annat dioxiner är det av intresse för mig att 
utvärdera hur du som äger ett fritidsboende på Norrbyskär upplevt 
kommunikationen/informationen om detta. Enkäten är personlig, jag är intresserad 
av dina åsikter och upplevelser.  
 
Vad är det som jag vill ha svar på och varför?  
 
Jag vill veta hur du upplevt den kommunikation/information som varit fram tills idag 
gällande arbetet och risken med föroreningarna på Norrbyskär. Detta för att kunna 
utvärdera vilket behov som finns och om det finns möjligheter till förbättringar i 
kommunikationen eftersom kommunikation är en viktig del i arbetet med förorenade 
områden.  
 
Hur är enkäten uppbyggd? 
 
Enkäten följer olika sektioner med varierande frågor där bakgrund, hur du mottagit 
information och upplevt den, trovärdighet och trygghet och frågor om dioxiner och 
andra föroreningar är rubriker. För de flesta av frågorna ska du kryssa för ett 
svarsalternativ. Om det är möjligt att välja flera svar står det. Det finns även en del 
öppna svarsfrågor. Om du inte kan/vill svara på någon fråga hoppa då över denna 
och gå vidare till nästa.  
Jag vill poängtera att Kunskapsdelen är till för att kunna utvärdera hur 
kommunikationen har varit. Det är inte till för att skapa någon press för dig som 
person utan jag är intresserad av vilken information du fått ta del av. 
 
Enkäten är anonym och frivillig. Vilket innebär att dina svar inte går att 
härleda till dig som person.  
 
Om det uppstår några frågor eller funderingar om enkäten och/eller studien går det 
bra att kontakta mig via min e-mail: mani0265@student.umu.se  
 
 
 
Returnera enkäten inom en vecka från att du mottagit den. Det gör du 
genom att skicka den i det medföljande returkuvertet. Returporto är 
betalt.  



 
 

 

Bakgrund 
1. Kön:  Kvinna       Man   Vill ej ange 
2. Ålder:  Under 50 år   50 år och över    Vill ej ange  
Frågor om hur du mottagit information och upplevt den 
3. Har du fått information om föroreningarna på Norrbyskär och arbetet 
kopplat till det? (Här menas allt från informationsträffar till utskick) Om svaret är nej 
gå vidare till fråga 7. 
 Ja          Nej      Vet ej  
4. Genom vilka forum har du blivit informerad om föroreningar/dioxiner och 
arbetet? Kryssa för alla alternativ som du fått information via: 
 Informationsträffar  Informationstavlor Samfällighetsförenings hemsida 
 Via media (Radio, Tv, Tidningar)  Umeå kommuns hemsida   På annat sätt 
 
Om du angett på annat sätt, vilket då? 
 
Finns det något forum/sätt du önskat att du fått information via? Vilket? 
 
 
 
5. Hur har du upplevt innehållet i den information du fått ta del av? 
 Mycket bra  Bra                       Bristfällig 
 Mycket bristfällig  Inte fått ta del av någon information 
Du får gärna vidareutveckla varför du tycker innehållet har varit t.ex. bra eller 
bristfälligt:  
 
 
 
6. Tycker du att den information du fått varit tillräcklig? 
 Ja      Nej      Ingen åsikt 
Om du svarade nej, vad är det för information du har saknat? 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Enkät om upplevelsen av föroreningar på Norrbyskär med fokus på 

provtagnings- och det kommande saneringsarbetet 
 

 



 
 

Frågor om trygghet och trovärdighet 
7. Har din känsla av trygghet (när du vistas på Norrbyskär) förändrats sedan 
det uppdagades att det finns föroreningar på Norrbyskär? 
 Ja        Nej       Ingen åsikt 
Om du svarat ja, utveckla gärna varför: 
 
 
 
 

 
8. Hur trovärdiga upplever du att olika aktörer är när det gäller information 
om föroreningar och riskerna på Norrbyskär? Kryssa för ett svarsalternativ för 
varje rad. 
 Mycket   Lite Inte Ingen 
 trovärdiga Trovärdiga trovärdiga trovärdiga åsikt 
Umeå kommun       
Konsulter       
Media       
Frågor om dioxiner och andra föroreningar 
9. Har du blivit informerad om dioxiner i den information du mottagit om 
risken på Norrbyskär? Om svaret är nej eller inte mottagit gå vidare till fråga 14. 
  Ja        Nej         Inte mottagit någon information 
10. Hur bedömer du dina kunskaper om dioxiner? 
   Mycket goda    Goda       Varken goda eller dåliga   Dåliga  Mycket 
dåliga 
11. Stämmer detta påstående: Dioxiner finns naturligt? 
 Sant  Falskt  Vet ej 
12. Hur kan dioxiner påverka hälsan? 
 
 
 
 
 
13. Vilka föroreningar (förutom dioxiner) vet du finns på Norrbyskär? 
 
 
 
 
 



 
 

14. Önskar du mer information om föroreningar på Norrbyskär? 
 Ja  Nej  Vet ej 
Om du svarat ja, vilken typ av information önskar du få? 
 
 
 
 
 
 
 15. Vad anser du om arbetet med provtagning och sanering på Norrbyskär? 
 Mycket viktigt   Viktigt   Varken viktigt eller oviktigt 
 Oviktigt  Mycket oviktigt  Ingen åsikt 
 
Utveckla gärna varför du tycker som du tycker: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
                                             Tack för att du tog dig tid! 
Har du några ytterligare funderingar, synpunkter eller frågor om studien och/eller 
enkäten är du varmt välkommen att kontakta mig. Detta gör du via min e-mail: 
mani0265@student.umu.se 
 
   
   



 
 

Rådata –Kryssfrågor          Bilaga 2 

Fråga 1. Fråga 2 Fråga 3.  Fråga 4. 

Man 50 år och över Ja 
Informationsträffar, Samfällighetsföreningens hemsida, Via media (radio, Tv, Tidningar), 
Umeå kommuns hemsida, På annat sätt 

Man Under 50 år Ja Informationstavlor, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Kvinna Under 50 år Ja Via media (radio, Tv, Tidningar), På annat sätt 

Kvinna 50 år och över Nej  

Kvinna 50 år och över Nej  

Kvinna 50 år och över Ja Informationsträffar, På annat sätt 

Man 50 år och över Ja Informationsträffar, Informationstavlor, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Kvinna 50 år och över Ja Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Man Under 50 år Ja Samfällighetsföreningens hemsida, Via media (radio, Tv, Tidningar), På annat sätt 

Man Under 50 år Ja 
Informationsträffar, Informationstavlor, Via media (radio, Tv, Tidningar), Umeå 
kommuns hemsida 

Kvinna 50 år och över Nej  

Kvinna Under 50 år Ja 
Informationstavlor, Samfällighetsföreningens hemsida, Via media (radio, Tv, Tidningar), 
På annat sätt 

Man 50 år och över Ja Informationstavlor, Via media (radio, Tv, Tidningar), På annat sätt 

Man 50 år och över Nej  

Kvinna 50 år och över Ja 
Informationsträffar, Informationstavlor, Samfällighetsföreningens hemsida, Via media 
(radio, Tv, Tidningar), Umeå kommuns hemsida, På annat sätt 

Kvinna 50 år och över Ja Informationsträffar, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Kvinna 50 år och över Ja Informationsträffar, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Man Under 50 år Nej  

Kvinna 50 år och över Vet ej Samfällighetsföreningens hemsida, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Man 50 år och över Ja Informationsträffar, Informationstavlor, Samfällighetsföreningens hemsida 

Kvinna 50 år och över Ja Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Kvinna Under 50 år Ja Informationstavlor, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Kvinna 50 år och över Ja Informationstavlor, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Kvinna 50 år och över Ja Informationstavlor, Samfällighetsföreningens hemsida, På annat sätt 

Man 50 år och över Ja 
Informationsträffar, Samfällighetsföreningens hemsida, Via media (radio, Tv, Tidningar), 
Umeå kommuns hemsida 

Kvinna 50 år och över Ja Samfällighetsföreningens hemsida, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Kvinna Under 50 år Ja Informationsträffar, Informationstavlor, Via media (radio, Tv, Tidningar), På annat sätt 

Kvinna 50 år och över Ja Informationsträffar, Informationstavlor 

Man 50 år och över Ja 
Informationsträffar, Informationstavlor, Samfällighetsföreningens hemsida, Via media 
(radio, Tv, Tidningar) 

Man 50 år och över Ja Informationsträffar 

Man 50 år och över Ja Informationsträffar, Samfällighetsföreningens hemsida 

Kvinna 50 år och över Ja Informationsträffar, Informationstavlor, Samfällighetsföreningens hemsida 



 
 

Kvinna 50 år och över Ja Informationsträffar, Informationstavlor, Via media (radio, Tv, Tidningar), På annat sätt 

Man 50 år och över Ja 
Informationsträffar, Informationstavlor, Samfällighetsföreningens hemsida, Umeå 
kommuns hemsida 

Kvinna 50 år och över Vet ej  

Kvinna Under 50 år Ja Informationstavlor, På annat sätt 

Kvinna 50 år och över Ja 
Informationsträffar, Informationstavlor, Samfällighetsföreningens hemsida, Via media 
(radio, Tv, Tidningar) 

Man 50 år och över Ja På annat sätt 

Man 50 år och över Ja Informationsträffar, Samfällighetsföreningens hemsida, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Man 50 år och över Ja 
Informationsträffar, Informationstavlor, Samfällighetsföreningens hemsida, Via media 
(radio, Tv, Tidningar), På annat sätt 

Kvinna 50 år och över Ja Informationstavlor, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Man 50 år och över Ja 
Informationsträffar, Informationstavlor, Samfällighetsföreningens hemsida, Via media 
(radio, Tv, Tidningar), Umeå kommuns hemsida 

Man 50 år och över Nej  

Kvinna 50 år och över Ja Informationsträffar, Samfällighetsföreningens hemsida 

Man Under 50 år Ja Informationstavlor, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Kvinna 50 år och över Ja Informationsträffar, Via media (radio, Tv, Tidningar), På annat sätt 

Man 50 år och över Ja Informationsträffar, Samfällighetsföreningens hemsida, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Kvinna 50 år och över Ja Informationsträffar, Informationstavlor, Samfällighetsföreningens hemsida 

Kvinna 50 år och över Ja Informationsträffar, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Kvinna 50 år och över Nej  

Kvinna Under 50 år Nej  

Man 50 år och över Ja Informationsträffar, Samfällighetsföreningens hemsida 

Kvinna 50 år och över Ja Via media (radio, Tv, Tidningar), På annat sätt 

Man 50 år och över Ja Informationstavlor, Samfällighetsföreningens hemsida 

Man 50 år och över Ja 
Informationsträffar, Informationstavlor, Samfällighetsföreningens hemsida, Via media 
(radio, Tv, Tidningar) 

Kvinna 50 år och över Ja Informationsträffar, Informationstavlor, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Kvinna 50 år och över Ja Informationstavlor, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Man 50 år och över Ja Informationsträffar, Samfällighetsföreningens hemsida, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Kvinna 50 år och över Nej  

Kvinna 50 år och över Ja Informationsträffar, Samfällighetsföreningens hemsida, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Man 50 år och över Nej  

Kvinna 50 år och över Ja Informationstavlor, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Man 50 år och över Ja Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Kvinna 50 år och över Ja Informationstavlor 

Man 50 år och över Ja Informationsträffar, Via media (radio, Tv, Tidningar) 

Kvinna 50 år och över Ja Informationstavlor, På annat sätt 

 



 
 

Fråga 5. Fråga 6. Fråga 7. Fråga 8. Fråga 8. Fråga 8. 

Mycket bra Ja Nej Mycket trovärdig Ingen åsikt Trovärdig 

Bra Ja Nej Mycket trovärdig Lite trovärdig Lite trovärdig 

Bristfällig Ingen åsikt Nej Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt 

  Ja    

  Nej Trovärdig Trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Trovärdig Inte trovärdig 

Bra Ja Nej Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt 

Bristfällig Nej Nej Lite trovärdig Mycket trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Lite trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Trovärdig Mycket trovärdig 

  Nej Trovärdig Lite trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Ingen åsikt Trovärdig 

Mycket bra Ja Nej Mycket trovärdig Lite trovärdig Lite trovärdig 

  Nej Trovärdig Lite trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ingen åsikt     

Bra Ingen åsikt Nej Lite trovärdig Lite trovärdig Lite trovärdig 

  Nej Ingen åsikt Lite trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Mycket trovärdig Trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Ja Ingen åsikt Inte trovärdig Inte trovärdig 

Bristfällig Nej Ja Inte trovärdig Inte trovärdig Inte trovärdig 

Mycket bristfällig Nej Nej Trovärdig Lite trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Ingen åsikt Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Trovärdig Ingen åsikt 

Bra Ja Nej Lite trovärdig Trovärdig Trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Trovärdig Trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Trovärdig Inte trovärdig 

Bra Ingen åsikt Ja Trovärdig Trovärdig Lite trovärdig 

Mycket bra Ja Nej Trovärdig Ingen åsikt Trovärdig 

Bra Ja Ja Trovärdig Trovärdig Trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Lite trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Mycket trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Trovärdig Trovärdig 

Bra Ja Nej Mycket trovärdig Trovärdig Lite trovärdig 



 
 

  Nej Lite trovärdig Inte trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt 

Mycket bra Ja Nej Mycket trovärdig Ingen åsikt Trovärdig 

Bristfällig Nej Nej Lite trovärdig Lite trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Trovärdig Trovärdig 

Mycket bra Ja Nej Mycket trovärdig Mycket trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Mycket trovärdig Ingen åsikt Trovärdig 

  Nej Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt 

Bristfällig Nej Ja Lite trovärdig Ingen åsikt Ingen åsikt 

Bristfällig Nej Nej Trovärdig Trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Mycket trovärdig Mycket trovärdig Lite trovärdig 

Mycket bra Ja Ja Mycket trovärdig Mycket trovärdig Trovärdig 

Bra Ja Ja Mycket trovärdig Mycket trovärdig Trovärdig 

Bra Ja Nej Ingen åsikt Ingen åsikt Lite trovärdig 

  Nej Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt 

  Ja Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt 

Bra Ja Nej Inte trovärdig Trovärdig Lite trovärdig 

 Nej Nej Trovärdig Ingen åsikt Ingen åsikt 

Bra Ja Nej Trovärdig Ingen åsikt Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Trovärdig Lite trovärdig 

Mycket bra Ja Ja Trovärdig Trovärdig Trovärdig 

Bristfällig Nej Ja Lite trovärdig Trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Trovärdig Trovärdig 

  Nej Inte trovärdig Lite trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Trovärdig Lite trovärdig Trovärdig 

  Nej Trovärdig Trovärdig Trovärdig 

Bristfällig Nej Nej Lite trovärdig Trovärdig Lite trovärdig 

Bristfällig Nej Ja Ingen åsikt Ingen åsikt Ingen åsikt 

Bra Ja Nej Trovärdig Inte trovärdig Lite trovärdig 

Bra Ja Nej Ingen åsikt Ingen åsikt Lite trovärdig 

Bristfällig Nej Ja Inte trovärdig Inte trovärdig Lite trovärdig 

    

 
 



 
 

Fråga 9. Fråga 10.  Fråga 11.  Fråga 14.  Fråga 15.  

Ja   Nej Mycket viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Sant Nej Viktigt 

Nej   Ja Viktigt 

Inte mottagit någon information   Ja Mycket viktigt 

Nej   Ja Viktigt 

Ja Goda Sant Nej Mycket viktigt 

Ja Dåliga Vet ej Nej Varken viktigt eller oviktigt 

Nej   Ja Mycket viktigt 

Nej   Ja Varken viktigt eller oviktigt 

Ja Goda Sant Nej Oviktigt 

Inte mottagit någon information   Ja Viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Vet ej Ja Mycket viktigt 

Ja Goda Falskt Nej Mycket viktigt 

Inte mottagit någon information   Ja Viktigt 

Ja Goda Falskt Nej Viktigt 

   Nej Viktigt 

Ja Dåliga Vet ej Ja Viktigt 

Inte mottagit någon information   Ja Viktigt 

Ja Goda Falskt Nej Varken viktigt eller oviktigt 

Ja Goda Sant Nej Viktigt 

Nej   Ja Mycket viktigt 

Nej   Ja Mycket viktigt 

Nej   Nej Viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Sant Ja Viktigt 

Ja Goda Falskt Nej Mycket viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Falskt Ja Viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Vet ej Ja Viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Falskt Vet ej Varken viktigt eller oviktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Vet ej Nej Viktigt 

Ja Goda Falskt Ja Mycket viktigt 

Ja Mycket goda Falskt Ja Mycket viktigt 

Ja Goda Sant Vet ej Varken viktigt eller oviktigt 

Ja Goda Vet ej Ja Mycket viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Sant Ja Varken viktigt eller oviktigt 



 
 

Inte mottagit någon information   Ja Viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Sant Nej Ingen åsikt 

Ja Goda Vet ej Nej Mycket viktigt 

Ja Dåliga Sant Ja Mycket viktigt 

Ja Goda Falskt Nej Viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Sant Nej Viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Vet ej Nej Mycket viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Sant Nej Mycket viktigt 

Inte mottagit någon information   Ja Viktigt 

Ja Dåliga Sant Ja Viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Vet ej Vet ej Varken viktigt eller oviktigt 

Ja Goda Vet ej Vet ej Viktigt 

Ja Mycket goda Sant Ja Mycket viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Vet ej Ja Mycket viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Falskt Nej Viktigt 

Nej Varken goda eller dåliga Vet ej Vet ej Viktigt 

Nej   Ja Mycket viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Sant Ja Viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Falskt Ja Mycket viktigt 

Inte mottagit någon information   Nej Viktigt 

Ja Dåliga Falskt Nej Viktigt 

Ja Goda Falskt Ja Mycket viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Vet ej Ja Mycket viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Vet ej Nej Viktigt 

Nej   Nej Oviktigt 

Ja Dåliga Vet ej Nej Varken viktigt eller oviktigt 

Nej   Ja Mycket viktigt 

Nej   Ja Mycket viktigt 

Nej   Ja Mycket viktigt 

Inte mottagit någon information   Nej Viktigt 

Ja Varken goda eller dåliga Falskt Nej Viktigt 

Nej   Ja Viktigt 
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