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Abstract 

At ongoing and long-term environmental- and health risks is it important to 

communicate with the inhabitants continuously. This study therefore uses a survey 

to investigate the need for information among inhabitants and how it aligns with the 

authorities view on the communication. Further, worry and risk perception is 

examined among inhabitants and the municipalities and the county administration. 

The study is done with glasswork areas as an example since earlier research indicate 

contamination on and near these areas but the risk for human health is not yet 

established. The result show that a substantial share, of both inhabitants and the 

authority’s employees, thinks there is risk for and is worried about health, 

environment, and future generations health at contaminated sites. The worry about 

living close by is not as big as the worry about health and environment. Both risk 

perception and worry are greater for the environment than for health. Of the 

inhabitants living closer than 5 km from nearest glasswork, 68% wants more 

information which is more than among the inhabitants living further away, 31%. 

Previous information has most people got from local media. The inhabitants prefer 

to communicate with the municipality, the county administration, and the Swedish 

EPA and to some extent even with local media. The ones living closer than 5 km 

from a glasswork want information through newspapers, briefings and letters. This 

is not fully consistent with what the authorities think, where communication mainly 

occurred through the website and the website, briefing and social media are the 

ways authorities want to use for communication. The municipality, county 

administration and the Swedish EPA considers as responsible for the 

communication and these authorities got most trust among the inhabitants. 

Altogether this study shows that the communication so far can be considered as 

inadequate and that there is a need for improved communication at long term 

environmental and health risks. There is, in the specific case, room to improve the 

communication and the conditions are good, if the communicating actors watch out 

for pitfalls.  

 

Key words: 

Risk communication, risk perception, Worry, Glasswork, contaminated sites 

  



 

Sammanfattning 

Vid pågående och långvariga miljö- och hälsorisker är det viktigt att kommunicera 

med invånare kontinuerligt. Denna enkätstudie undersöker därför 

informationsbehovet hos invånare vid förorenade områden och hur det 

överensstämmer med myndigheternas syn på kommunikationen. Vidare undersöks 

oro och riskuppfattning hos invånarna samt hos kommunikatörerna på kommunerna 

och länsstyrelserna. Undersökningen görs med glasbruksområden som exempel då 

studier pekar på förorening vid och i närheten av dessa områden men risken för 

människors hälsa inte är helt fastställd. Resultatet visar att en stor andel av, både 

invånare och myndigheternas kommunikatörer, tror att det finns risk för och är 

oroliga för hälsa, miljö och kommande generationers hälsa i närheten av de 

förorenade områdena. Oron för att bo i närheten är inte lika stor som oron för hälsa 

och miljö. Både riskuppfattningen och oron är större för miljö än för hälsa. Av dem 

som bor närmre än 5 km från närmsta glasbruk vill 68 % ha mer information vilket 

är fler än bland dem som bor längre ifrån, 31%. Tidigare information har de flesta 

fått från lokala media. Helst vill invånarna kommunicera med kommunen, 

länsstyrelsen, Naturvårdsverket och till viss del även med lokala media. De som bor 

närmre än 5 km från ett glasbruk vill ha information via papperstidning, 

informationsmöten och brev. Detta överensstämmer inte helt med myndigheternas 

åsikt där kommunikation främst skett via hemsidan och där hemsida, 

informationsmöten och sociala media är de kommunikationsvägar myndigheterna 

vill använda. Kommunen, länsstyrelsen och Naturvårdsverket anses som ansvariga 

för kommunikationen och det är flest som litar på dessa aktörer. Sammantaget visar 

studien att kommunikationen hittills kan ses som bristfällig och att det behövs 

förbättrad kommunikation vid långvariga miljö- och hälsorisker. Det finns, i det 

specifika fallet, utrymme för att förbättra kommunikationen och förutsättningarna är 

goda om kommunicerande aktörer ser upp för fallgroparna. 

Nyckelord 
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1 Inledning 

I Sverige finns flera tusen förorenade områden, där en del innebär stor risk för 

människa och miljö. I Småland finns många glasbruksfastigheter som är förorenade 

i olika utsträckning och eventuella risker förknippade med föroreningarna behöver 

kommuniceras till invånarna. Denna studie avser att undersöka om det fortfarande 

finns oro och hög riskuppfattning jämfört med en tidigare studie år 2012 (Nyholm, 

2014) samt hur informationsbehovet ser ut hos dem som bor i närheten av 

förorenade glasbruksområden. Ytterligare en del i arbetet är att undersöka om 

länsstyrelsernas och kommunernas bild av oro, risk och kommunikation 

överensstämmer med uppfattningen hos invånarna i Kalmar och Kronobergs län. 

Ett av Sveriges 16 miljömål är giftfri miljö och när det gäller ämnen som 

förekommer naturligt innebär målet att dessa ämnen ska finnas i nivå med 

bakgrundshalter. Ämnen som inte förekommer naturligt i vår miljö ska finnas i 

halter så nära noll som möjligt och inte ge negativa effekter på hälsa eller biologisk 

mångfald (Ekblom, 2017). Enligt regeringens budgetproposition (2017/18:1) finns 

1040 och 7341 förorenade områden som är förenade med mycket stor risk 

respektive stor risk för miljö och hälsa. En del i att uppnå giftfri miljö är att 

områden som är förorenade saneras tillräckligt för att inte människa eller miljö ska 

ta skada (Ekblom, 2012). Att hinna åtgärda alla områden till år 2020 anses inte vara 

möjligt i den takt som sker nu (prop. 2017/18:1). 

I Sverige finns 48 glasbruksområden i riskklass 1, mycket stor risk för människa och 

miljö, och 24 glasbruksområden i riskklass 2, stor risk för människa och miljö (Fors, 

2017). Av dessa ligger 13 respektive 24 glasbruksområden på Kalmar 

(Länsstyrelsen Kalmar, 2016) och Kronobergs (Länsstyrelsen Kronoberg, 2016) 

läns listor över prioriterade förorenade områden. Under första halvan av 1600-talet 

startade Kalmar och Kronobergs läns första glasbruk (Länsstyrelsen Kronoberg, 

2001). Tillsammans utgör flera av glasbruken i Kalmar och Kronobergs län det så 

kallade Glasriket som omfattar kommunerna Emmaboda, Lessebo, Uppvidinge och 

Nybro (Glasriket, u.å). Sodaglas och kristallglas är de vanligaste glastyperna som 

tillverkats och i glasmassan (mängen) är den huvudsakliga ingrediensen kvartssand. 

Arsenik och antimon har historiskt tillsatts för att slippa blåsor och kadmium har 

använts för att färga glaset. När det gäller kristallglas har blyoxid, baryt och 

zinkoxid tillsatts i mängen för att agera stabilisator och ge mjukhet i bearbetningen. 

Glasbruken hade egna deponier fram till slutet av 1970-talet där bland annat 

golvspill, felblandad mäng och glaskross hamnade. Kadmium, bly och arsenik ses 

som de föroreningar som har störst betydelse vid glasbruken (Länsstyrelsen 

Kronoberg, 2001). 

1.1 Tidigare studier vid glasbruksområden 
Innan saneringen av områdena är klar, är det viktigt att veta så mycket som möjligt 

om risken som eventuellt finns för dem som exponeras för föroreningarna och den 

eventuella spridning som kan ske. Kunskapen är viktigt för att hindra att människor 

och miljö får skador som hade kunnat undvikas genom försiktighetsåtgärder fram 

till dess att områdena sanerats eller spridningsrisken inte längre finns. 

https://www.glasriket.se/sv/kommunerna-i-glasriket
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Förhöjda halter av metaller förknippade med glastillverkning har uppmätts i jord 

och grundvatten vid glasindustrifastigheter (Augustsson et al., 2016), i ytvatten och 

sediment i närheten (Höglund, Fanger & Yesilova, 2007) och i trädgårdsjord hos 

närboende (Augustsson et al., 2015; Uddh-Söderberg et al., 2015). Metallhalterna i 

dricksvattnet hos närboende med egen brunn låg dock under dricksvattenkriterierna, 

utom för bly i några prov som översteg dricksvattenkriteriet (Augustsson et al., 

2016). Förhöjda koncentrationer av kadmium, bly och arsenik har uppmätts i några 

prov av egenodlad potatis och sallad (Augustsson et.al, 2015; Uddh-Söderberg et 

al., 2015). De ovannämnda studierna har inte med säkerhet kunnat säga att någon av 

de undersökta exponeringsvägarna orsakat en betydande exponering för närboende. 

Trots detta har en studie visat att det är en högre cancerfrekvens hos dem som bor 

nära förorenade glasbruksområden än i övriga landet (Nyqvist et al., 2017). Vidare 

studier pågår därför för att klargöra vilka beteenden och aktiviteter som bidrar eller 

har bidragit till den högre cancerfrekvensen i området. Eftersom en ökad 

sjukdomsfrekvens har visats och det finns oklarheter om orsaker, så finns det behov 

av att kommunicera ny kunskap till närboende för att viktig information ska nå ut 

och inte onödig oro ska uppstå. 

Nyholm (2014) skickade år 2012 ut en enkät till 599 personer i Kalmar och 

Kronobergs län med en svarsfrekvens på 35 %. Medelåldern i Nyholms (2014) 

studie var 58 år men enligt SCB (u.å) var medelåldern i Kronoberg och Kalmar län 

41,9 respektive 44 under år 2012 och 41,5 respektive 43,8 under år 2017. Vidare 

visade Nyholm (2014) att riskuppfattningen och oron för hälsa och miljö relaterat 

till förorenade glasbruksområden var högre hos dem som bodde nära glasbruk (<1 

km) än hos dem som bodde längre ifrån. Oron var större för miljö än för hälsa. Av 

respondenterna ville 46 % ha mer information om miljö och/eller hälsorisker 

relaterade till glasbruksföroreningar. Det var fler bland dem som bodde i 

glasbruksorterna Orrefors, Kosta, Älghult och Eriksmåla (51 %) än i övrigt i länen 

Kalmar och Kronoberg (40 %) som ville ha mer information. På möjligheten att ge 

egna kommentarer handlade de flesta om sanering och några handlade om 

kommunikation. Respondenterna ville helst ha information från kommunen, 

länsstyrelsen och Naturvårdsverket medan få ville ha information från konsulter. 

1.2 Behov av information  
Då mycket av den forskning som gjorts angående glasbruksföroreningar inte 

publicerats förrän efter Nyholms (2014) studie år 2012 (Augustsson et al., 2015; 

Augustsson et al., 2016; Nyqvist et al., 2017; Uddh-Söderberg et al., 2015) kan det 

vara så att de nya resultaten har påverkat oron och informationsbehovet hos dem 

som bor i området. 

En av de första sakerna att fundera på vid kommunikation är vad mottagaren vill ha 

för information (Lundgren & McMakin, 2013). Olika intressenter vill ha olika 

information beroende på vad de ska använda informationen till (Briggs & Stern, 

2007). Från det att en risk upptäcks och sedan fortsättningsvis när ny information 

om risken framkommer ska riskkommunikation ske. Detta bör ske kontinuerligt 

även när det tar tid att få fram mer information så att inte mottagaren känner sig 

bortglömd (Lundgren & McMakin, 2013). Lundgren & McMakin (2013) har en lista 

på de frågor till målgruppen som är bra att ställa för att få den informationen om 
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målgruppen som behövs för att skapa en lyckad riskkommunikation. Bland annat 

innehåller listan frågor om mottagarens kunskapsnivå om risk, ålder, kön, hur nära 

mottagare bor risk och oron för risken. Nyholms (2014) studie besvarade en stor del 

av Lundgrens och McMakins (2013) frågor. Dock saknades information om var 

mottagaren får informationen från, en mer ingående beskrivning av tillit till 

kommunikatör(er), från vem information ska komma samt varifrån de hämtar 

kunskap idag. Brist på denna kunskap om målgruppen kan ha varit en begränsning 

för kommunikatörer att utföra en god riskkommunikation. 

Det finns ett behov av mer information om risker vid glasbruksområden (Nyholm, 

2014) och utländska studier vid förorenade områden har visat att mottagare även där 

har varit otillfredsställda (Li et al., 2016) och upplevt riskinformation som bristfällig 

(Coi et al., 2016). När information är otillräcklig kan tomrummet fyllas av individen 

själv genom antaganden och icke-vetenskapliga källor (Lundgren & McMakin, 

2013). Det finns även en risk att media fyller tomrummet med osakliga påståenden 

om information inte når ut på annat sätt (Briggs & Stern, 2007). Liknande problem 

har setts i två förorenade områdena i Italien där informationen från statliga 

myndigheter varit bristfällig vilket givit utrymme för icke statliga organisationer att 

bli källa till miljöinformation (Coi et al., 2016). 

1.3 Olika sätt att förmedla information 
Av den svenska befolkningen lyssnar 68 % på radio, 81 % tittar på tv och ca 66 % 

läser dagstidningen dagligen (Hellingwerf, 2017). Enligt Postnord (2016) uppgav 72 

% av svenskarna att det var mycket eller ganska viktigt att själv få bestämma hur de 

ska få information från myndigheter/företag och 67 % upplevde det som något 

dåligt när de inte fick välja kommunikationsväg själv. Myndigheter/företag hade 

inte samma åsikt som mottagarna om vilka kommunikationsvägar som var bra för 

att skapa uppmärksamhet. Mottagaren tyckte att brev är bäst när det gäller att visa 

uppskattning, ge gott intryck och vara förtroendeingivande (Postnord, 2016). 

I en italiensk studie föredrog medborgarna att få information om risker med 

arsenikförorening via internet 65–80 % (Coi et al., 2016) medan invånare i Kina 

ville ha information om markföroreningar via öppna möten och telefonsamtal då det 

ger bättre möjlighet till feedback (Li et al., 2016). Vid ett gruvområde i Australien, 

förorenat av bly, valde få ur allmänheten att delta på de informationsmöten som 

hölls. Människorna i området sökte istället information via familj, vänner, 

tjänsteleverantörer, publicerad information, utbildningsmaterial och media (McGee, 

1999). Experter på hälsofaror i Kanada uppgav att de litade på och fick mycket 

information från forskare och läkare. Allmänheten fick istället mest information från 

media och familj/vänner (Krewski et al., 2012). 

Det finns alltså flera olika kommunikationsvägar att använda för att förmedla 

information och vilken som är bäst beror på målgruppen och budskapet. 

Företagens/myndigheternas uppfattning stämmer inte helt överens med mottagarnas 

uppfattning enligt Postnord (2016). Därav är det viktigt att undersöka både hur 

invånarna vid förorenade områden vill ha information om eventuella risker och hur 

aktörer vill kommunicera, utifall aktörer i nuläget tror att fel sätt är bra. 
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1.4 Oro och riskperception 
Vid riskkommunikation är det viktigt att adressera eventuell oro hos mottagaren 

(Lundgren & McMakin, 2013). Oro kan finnas för hur föroreningen påverkar priset 

på fastigheten, den egna/familjens hälsa eller att familjen och vännernas inte ska 

vilja hälsa på (Zhuang et al., 2016). Flera invånare i ett område förorenat av bly 

ansåg att föroreningen var en acceptabel del av livet i staden och det var de som 

själva ansåg sig vara drabbade som kände mest oro för föroreningssituationen 

(McGee, 1999). Vid ett raffinaderi var det 70–90 % som inte instämde alls eller 

instämde till viss del om att de kände oro för kommande generationer som bor nära, 

dock utan skillnader mellan respondentgrupperna baserat på deras avstånd från 

raffinaderiet (Rosengren, 2011). 

Riskperceptionen är beroende av kontexten (Burnett & Corlett, 2017; Frewer, 2001) 

och flera studier har visat att fler faktorer än den faktiska risken påverkar 

riskperceptionen (Clapp et al., 2016; Coi et al., 2016; Janmaimool & Watanabe, 

2014; Lima, 2004; Nyholm, 2014). Tre exempel där sammanhanget har påverkat 

riskperceptionen är när: risken upplevdes som högre bland personer som bodde där 

föroreningsgraden var måttlig eller hög jämfört med de som bodde där 

föroreningsgraden var låg (Janmaimool & Watanabe, 2014); personerna som var 

uppvuxna med föroreningen upplevde risken som lägre än de som var nya i området 

(Clapp et al., 2016); risken upplevdes som högre hos dem som bodde nära jämfört 

med dem som bodde lägre ifrån föroreningskällan (Lima, 2004; Nyholm, 2014). Det 

finns dock en studie vid ett raffinaderi som har visat att det inte var någon skillnad i 

riskperceptionen för miljö (40–58 % instämde helt eller till stor del) mellan grupper 

med olika avstånd från raffinaderiet (Rosengren, 2011). I Kanada var 

riskperceptionen gällande egen hälsa och andras hälsa signifikant högre hos 

allmänheten än hos experter när de svarade på frågor om olika hälsofaror (Krewski 

et al., 2012). Människor tenderar att värdera risk för sig själv annorlunda än risk för 

människor i allmänhet, ofta genom att värdera risken för sig själv lägre än för andra 

(Sjöberg, 2000). 

De som bor vid förorenad mark har visat sig ha sämre mental hälsa (Vandermoere, 

2008) och uppleva stressrelaterade hälsoproblem i större utsträckning (Matthies, 

Höger & Guski, 2000) än de som inte gör det. Matthies, Höger & Guski (2000) 

menar att vissa fysiska problem hos befolkningen vid förorenade områden inte 

nödvändigtvis orsakas av en exponering för föroreningen utan orsakas av psykisk 

stress på grund av kognitiva variabler. En anledning till psykisk stress kan vara brist 

på möjlighet att påverka (Vandermoere, 2008).  

I Kina var 38–43 % beredda att flytta på grund av markföroreningar (Li et al., 2016) 

och i Nederländerna, där utvinning av naturgas ökat risken för jordbävningar, var 

människor mer benägna att flytta om de upplevt fler än en jordbävning (Jansen, 

Hoekstra & Boumeester, 2017). Jansen, Hoekstra & Boumeester (2017) menar att 

viljan att flytta snarare verkar bero på hur personen kognitivt hanterat stressen 

relaterat till jordbävningen än själva upplevelsen i sig. I en australiensisk gruvstad 

där oacceptabla blyhalter uppmätts i blodet hos barn valde några familjer att flytta 

på grund av föroreningssituationen och en del bestämde sig för att inte få fler barn 



 

5 

 

(McGee, 1999). Riskperceptionen hos dem som ville flytta efter en skogsbrand i 

USA var högre än hos dem som inte ville flytta (Nawrotzki et al., 2014). 

Den känslomässiga anknytningen till platsen vilket på engelska ibland kallas place 

attachment, kan begränsa benägenheten att flytta (Costas, Ferreira & Martinez, 

2015; Li et al., 2016). Bonaiuto et al., (2010) uppger att place attachment skapas av 

spirituellt, ekonomiskt och socialt beroende. Costas, Ferreira & Martinez (2015) 

menar att det inte är okunskap att bo där naturlig risk finns, utan acceptans av risk 

på grund av place attachment, viket i sin tur beror på att fördelarna med platsen 

väger tungt. I Kanada, där invånarna i ett område känslomässigt och mentalt 

påverkats negativt av klimatförändringens effekt på jakt, fiske och landskap, 

minskade den känslomässiga anknytningen till platsen. Trots de negativa effekterna 

befolkningen upplevt, var det 70 % av befolkningen som inte ville flytta därifrån 

(Willox et al., 2012). 

1.5 Tillit och förtroende vid kommunikation 
Att minska oro och risken att senare bli misstrodd är goda anledningar för ansvariga 

att kommunicera (Briggs & Stern, 2007). För att uppnå det, måste kommunikationen 

ske som en dialog och inte bara med ett passivt mottagande (Briggs & Stern, 2007; 

Lundgren & McMakin, 2013). Det är bra att utvärdera den kommunikation som 

skett för att kunna förbättra den. Dock bör det finnas i åtanke att ingen metod 

fungerar för att nå ut till alla (Lundgren & McMakin, 2013). Vid två områden där 

förorening orsakats av mänsklig aktivitet förväntade sig 29–52 % av invånarna att få 

riskinformation från statliga myndigheter (Coi et al., 2016). Vid ett annat område 

misstänkte invånarna att lokala myndigheter underskattade markföroreningens nivå 

(Li et al., 2016). 

Aktören som kommunicerar måste vara trovärdig och tillförlitlig. Inom strategin 

social tillit beskrivs att tillit är viktig för riskuppfattningen, tillit är svårare att skapa 

än att förstöra och utan tillit minskar kommunikationens effektivitet (Lundgren & 

McMakin, 2013). Wachinger et al. (2013) menar att vid naturliga risker är tilliten 

viktigare för riskuppfattningen än andra faktorer så som kön, ålder och inkomst. 

Briggs & Stern (2007) klargör att det är viktigt att inte hålla inne med information 

för annars finns risk att misstro uppstår. Informationen som ges ut ska vara riktig, 

inte ändras och inte ges ut i för stor mängd då det kan leda till förvirring. Att uppnå 

detta är särskilt svårt när kunskapen är begränsad eller osäker och risken ännu inte 

är färdigundersökt (Briggs & Stern, 2007) vilket stämmer med glasbruksområdenas 

situation där studier är pågående och de resultat som har kommit fram inte räcker 

för att säkert kunna bedöma riskerna. Detta skulle kunna leda till en osäkerhet hos 

kommunikatören om vilken information som ska ges och därmed begränsa 

kommunikationen. Därför är det av vikt att undersöka om det finns oro för att ge ut 

felaktig information hos kommunicerande aktör. 

När allmänhetens anseende för 31 svenska myndigheter undersöktes, låg 

Naturvårdsverket på en 7e plats (TNS Sifo, 2016). Medieakademins & Kantar Sifos 

(2017) förtroendebarometer visade att 35 % av respondenterna hade mycket eller 

ganska stort förtroende för den egna kommunen och 65 % mycket eller ganska stort 

förtroende för universiteten och högskolorna. Förtroendet för radio/Tv var mycket 
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eller ganska stor hos 46 % och när det gäller förtroendet för lokaltidningen hade 42 

% mycket eller ganska högt förtroende år 2017. Aftonbladet och expressen hade ett 

mycket eller ganska högt förtroende hos 14 % respektive 10 % av respondenterna 

(Medieakademin & Kantar Sifo, 2017). 

1.6 Media och informationsinhämtning 
Tidigare studier har visat att befolkningen vid förorenade områden tar in 

information från medier (Li et al., 2016; Coi et al., 2016). I Kanada var tilliten till 

media högre hos allmänheten än hos experter (Krewski et al., 2012). Wåhlberg & 

Sjöberg (2000) konstaterar i sin reviewartikel att flera studier kommit fram till att 

media påverkar riskperceptionen men att storleken på denna påverkan är oklar. 

Faktorer som kan påverka medias inverkan är om risken framställs på ett sätt som 

påverkar mottagaren känslomässigt och om media uttrycker sig på ett enkelt språk 

(Wåhlberg & Sjöberg, 2000). När personer bara fick sådan information som gick 

emot deras åsikt så förändrade en del sin syn, andra upplevde att den ursprungliga 

åsikten förstärktes och nästan hälften ändrade inte åsikt alls (Kwok, Yeung & Xu, 

2017). Det är även visat att de som sedan innan hade en negativ inställning till 

genmodifierade organismer (GMO) hellre läste artiklar som höll med deras åsikt än 

artiklar som gick emot deras åsikt (Bardin et al., 2017). Carmichael, Brulle & 

Huxster (2017) undersökte förändringar i republikaners och demokraters syn/oro 

på/för klimatförändringen utifrån medias inverkan. Resultatet visade att 

reaktionerna vid medias rapportering var olika beroende på den ursprungliga 

inställningen men även vilken tidning eller tv-kanal som stod bakom.  

Media kan alltså påverka mottagaren av informationen i olika utsträckning beroende 

på om meddelandet är för eller mot deras egen åsikt, formulerat på ett lättläst sätt, 

känslomässigt engagerande eller från en förmedlare det finns tillit för. Studierna 

visar tydligt problematiken med att förutse medias inverkan på målgruppen. 

Då nya studier har gjorts på hälsorisker i glasbruksområdet sedan Nyholms (2014) 

studie år 2012 så har mycket skrivits i nyhetsmedia. Om det har funnits brister i 

kommunikationen kan mediebilden ha fått stort utrymme att påverka invånarnas oro 

och riskuppfattning. Fyra exempel på nyhetsrubriker är följande: 

Källa övre vänster rubrik: Zachrisson Winberg & Heppling (2013). Källa övre höger rubrik: 

Sveriges Radio (2013). Källa nedre vänster rubrik: Barometern (2015). Källa nedre höger 

rubrik: Sveriges television (2015). 

1.7 Syfte och frågeställning 
Denna studie avsåg att öka förståelsen för kommunikationen vid pågående och 

långvariga miljö- och hälsorisker. Både länsstyrelsen Kronoberg och länsstyrelsen 

Kalmar vill att deras invånare ska ha goda levnadsvillkor i en ren livsmiljö 
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(Länsstyrelsen Kalmar, u.åa; Länsstyrelsen Kronoberg, u.å). Emmaboda och Nybro 

kommun har visionen att kommunerna ska vara attraktiva boplatser (Emmaboda 

kommun, 2017; Nybro kommun, 2018). Lessebo kommun vill att kommunen ska 

vara trygg (Lessebo kommun, 2018) och Uppvidinge kommun har som mål att 

minska utflytten (Uppvidinge kommun, 2011). För att kommunerna och 

länsstyrelserna ska kunna uppnå sina visioner och mål var det aktuellt att undersöka 

om det finns oro för att bo nära förorenade områden vilket i sin tur skulle kunna leda 

till att folk vill flytta. 

När det gäller kommunikation av eventuella risker relaterad till glasbruk behövde 

Nyholms (2014) studie kompletteras och följas upp. Detta dels på grund av att alla 

delar inte är med enligt Lundgrens och McMakins (2013) lista på viktig kunskap om 

målgruppen men också då situationen är något förändrad nu när ny forskning och 

nya nyhetsartiklar kommit sedan år 2012 vilket förändrat sammanhanget för oron 

och riskuppfattningen. Studien behövde därför undersöka om riskuppfattningen, 

oron och informationsbehovet hade förändrats samt lägga till frågor om sådan 

information om målgruppen som saknades. Genom att frågor ställdes om hur 

invånare i Kalmars och Kronobergs län samt kommunernas och länsstyrelsernas 

medarbetare ville att information kommuniceras, vem de litar på och vem de anser 

vara ansvarig, kunde resultatet användas för att utvärdera kommunikationen. Att 

undersöka hur informationen innan inhämtats/givits ut och uppfattats var till hjälp 

vid bedömning om kommunikationen hittills kunde ses som lyckad. En fråga om det 

finns oro förknippad med att bo i närheten av ett förorenat område kan hjälpa 

länsstyrelserna och kommunerna i sitt arbete med att uppnå sina visioner och mål. 

Denna studie avsåg att besvara följande frågeställningar om oro, riskuppfattning 

och kommunikationsbehov: 

1. Finns det fortfarande oro, hög riskperception och kommunikationsbehov vid 

de förorenade områdena likt år 2012 som kan tyda på att kommunikationen 

vid långvariga miljö- och hälsorisker behöver förbättras? 

 

2. Finns skillnader i hur invånare vid förorenade glasbruksområden 

upplever/värderar oro och risk mellan miljö, hälsa och kommande 

generationer hälsa? 

 

3. Finns det oro för att bo i närheten av förorenade glasbruksområden och hur 

förhåller sig den oron till oron för hälsa, miljö och kommande generationers 

hälsa? 

 

4. Överensstämmer synen på oro och risk hos Länsstyrelsernas och 

kommunernas anställda med invånarnas? 

 

5. Kan oro för att ge ut felaktig information, en icke överensstämmande bild 

av kommunikationen mellan myndigheternas anställda och invånare eller 

utebliven informationsgivning/informationsinhämtning, vara begränsningar 

för en tillfredsställande kommunikation? 
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6. Anser både länsstyrelsernas och kommunernas anställda samt invånarna att 

samma aktörer är ansvariga för kommunikationen av risker vid förorenade 

områden och har invånarna och myndighetsanställda tillit till dessa aktörer? 

Första till och med fjärde frågan besvarades genom att frågor ställdes till invånarna 

samt kommunernas och länsstyrelsernas anställda om riskuppfattning och oro 

gällande hälsa, miljö och kommande generationers hälsa och att bo i närheten. Till 

första frågan behövdes även uppgifter om huruvida invånarna vill ha information 

och är nöjda med informationen de fått. Fråga fem besvarades genom att 

myndigheternas anställda fick uppge om de är oroliga för att ge ut felaktig 

information, hur/från vem de tror att invånarna vill ha information, om de anser att 

kommunikationen fungerat väl och om de givit ut någon information och i så fall 

hur. Invånarna fick svara på liknande frågor om hur/från vem de vill ha information 

och hur de hittills tagit del av informationen. Den sjätte frågan besvarades genom att 

både kommunens och länsstyrelsens anställda samt invånarna fick frågor om vilka 

aktörer de litar på och anser är ansvariga för kommunikationen. 

2 Metod 

2.1 Enkäter 

2.1.1 Pilotstudie 

För att testa enkätens utformning gjordes en pilotstudie på boende vid den före detta 

ångsågen i Vassmolösa. Vid ångsågen var produktionen igång under åren 1946–

1976 (Kalmar kommun, 2017) och området där ångsågen låg är förorenat med 

dioxin och pentaklorfenol (Naturvårdsverket, 2015). Vid doppningsplatsen har 

sanering redan skett och ytterligare sanering väntas vid barkutfyllnaden år 2018 

(Länsstyrelsen Kalmar, u.åb). 

På fastighetskartan, vektor, från lantmäteriet ritades en 700 m buffert ut med hjälp 

av ArcGIS Explorer Desktop. Sökmotorn Eniro användes för att se vilka som bodde 

på adresserna innanför bufferten. Det blev 119 adresser och på tolv av dem var 

ingen person registrerad därav var 107 kvar. Alla personer i hushållet över 18 år 

skrevs upp i bokstavsordning (utifrån förnamn). Bodde bara en person äldre än 18 år 

på adressen skickades enkäten till denne. I de fall det bodde flera personer över 18 

år användes Excels (Microsoft Office, 365 ProPlus) funktion slump.mellan för att 

slumpa fram vem i hushållet som enkäten skulle skickas till. Postenkäter skickades 

ut i början av september år 2017 tillsammans med en länk om de hellre ville svara 

via internet. Följebrevet och enkäten som skickades till boende i Vassmolösa 

återfinns i bilagorna 1 respektive 2. När det gäller pilotstudien i Vassmolösa ställdes 

ingen fråga om avståndet till det förorenade området då urvalet redan var baserat på 

personer som bodde inom en 700 m radie från ångsågen. 

Frågorna fungerade över lag bra men några korrigeringar gjordes innan enkäten 

användes för frågor om förorenade glasbruksområden. Åldersfrågan förtydligades 

genom att be respondenterna ange födelseår med fyra siffror. Frågorna om 

riskuppfattning formulerades om till att fråga om de tror det finns risk istället för 
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om de anser att det finns risk, med förhoppningen att färre skulle svara vet ej. Det 

lades även till en fråga om de tror det finns risk för kommande generationers hälsa 

för att matcha orosfrågorna. Alternativet om att inte vilja ha/inte fått information 

flyttades till att ligga först bland svarsalternativen för att försäkra att alternativet 

uppmärksammas hos respondenten i frågorna om via vilka källor de fått information 

och från vilka aktörer de vill ha information. På frågorna om tillit och ansvar lades 

alternativet ingen uppfattning till då många i pilotstudien bara valde att fylla i svar 

för vissa aktörer. 

2.1.2 Enkät till invånare i Kalmar och Kronobergs län 

I november år 2017 skickades enkäter om oro, riskuppfattning och 

kommunikationsbehov rörande förorenade glasbruksoråden ut till invånare i Kalmar 

och Kronobergs län. Samma urval användes som i Nyholms (2014) studie där 

personer tagits fram med statens personadressregister (SPAR), 300 personer 

slumpade i länen Kalmar och Kronoberg (urval 1) och 300 personer slumpade 

utifrån postnummer i Kosta (360 52), Älghult (360 76), Orrefors (380 40) och 

Eriksmåla (361 94) (urval 2). En person fanns med i båda urvalen varpå enkäten 

gick ut till 599 personer. Valet av de fyra glasbruksorterna gjordes av Nyholm 

(2014) med hjälp av dåvarande prioriteringslistor upprättade av länsstyrelserna 

Kalmar och Kronoberg. Tanken bakom att dels ha ett urval i glasbruksorter och dels 

ett urval i hela länen var att säkerställa att en del av respondenterna bodde nära ett 

glasbruk. För följebrev och enkät, se bilaga 3 respektive 4. 

2.1.3 Enkät till kommuner och länsstyrelser 

En enkät med motsvarande frågor som invånarna i Kalmar och Kronobergs län fick, 

skickades till personer som arbetade med kommunikation i glasriket på 

kommunerna Nybro, Uppvidinge, Emmaboda och Lessebo samt Länsstyrelserna 

Kalmar och Kronoberg. Följebrevet (bilaga 5) med länk till enkäten (bilaga 6) 

skickades ut via e-post. Totalt fick 11 personer enkäten, 6 från Länsstyrelserna och 

5 från kommunerna. 

2.2 Beräkningar och analys 
I resultatet skedde en indelning av svaren utifrån avståndet mellan respondentens 

bostad och närmsta glasbruk. Personerna som svarat att avståndet var 0-1 km eller 

1–5 km ingick i samma grupp, <5 km, och personerna som svarat att avståndet var 

5–10 km, 10–25 km eller >25 km ingick i samma grupp, >5 km. På detta vis blev 

det två grupper, en med personer som bodde nära ett glasbruk (<5 km) och en med 

personer som bodde längre ifrån ett glasbruk (>5 km). 

För frågorna om respondenterna tror att det finns risker med förorenade 

glasbruksområden och om de känner oro så användes Mann Whitney U test för 

oberoende för att testa om det fanns någon skillnad mellan hur dem som bodde nära 

glasbruk (0–5 km) och dem som bodde längre ifrån (5->25 km) svarat. Detta icke-

parametriska test användes då variablerna var på ordinalskala och grupperna var 

olika stora (Zar, 2009). Mann Whithey testet utfördes i SPSS (IBM SPSS Statistics, 

version 25). Mann Whitney U test användes också för att ta reda på om de som 

uppgav att de fått information innan hade högre riskuppfattning och oro än de som 
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inte fått information och om de som ville ha information hade högre riskuppfattning 

eller oro än de som inte ville ha någon information. 

När det gäller frågorna om oro och riskuppfattning gjordes statistisk analys för att se 

om det var något av områdena, miljö, närboendes hälsa och kommande 

generationers hälsa som respondenterna instämde mer om oro eller risk för. Detta 

gjordes med antagandet om att ett icke-parametriskt parat test skulle användas. Ett 

parat test som kallas teckentest, (eng, sign test) användes eftersom svarsalternativen 

var på ordinalskala. Dock har testet inte lika hög styrka som Wilcoxon paired saple 

test men det förutsätter data på kvot- eller intervallskala vilket det inte var i denna 

studie. Teckentestet utgår från en binominal fördelning där jämförelse görs utifrån 

hur många svar som skiljer sig genom att vara högre eller lägre (Zar, 1999). 

Teckentestet utfördes i SPSS där testet, utöver p-värde, även redovisar antalet 

positiva och negativa skillnader. 

På frågan om huruvida invånarna ville ha mer information om miljö, hälsa, sanering 

eller annat relaterat till förorenade glasbruksområden användes 2 X 2 tabell med ett 

Chi-square test för att avgöra om det var någon skillnad i informationsbehovet 

mellan dem som bodde nära ett glasbruk och dem som bodde längre ifrån. Testet 

utfördes med SPSS. 

Signifikansnivån i samtliga analyser var satt till 0,05. Svarsalternativet vet ej var 

inte med i de statistiska analyserna om oro och riskuppfattning. Dels då vitsen med 

frågorna var att ta reda på människors åsikter, och att inte veta är ingen åsikt, och 

dels då det inte går att placera ”vet ej” i logisk ordning på ordinalskala. 

3 Resultat 

3.1 Enkät till invånarna i länen 
Av de totalt 599 utskickade enkäterna kom 95 st (53 st i urval 1 och 42 st i urval 2) i 

retur på grund av att adressaten flyttat eller avlidit. Det var 110 personer som 

svarade på enkäten via brev och 2 personer via internet. Det gav en svarsfrekvens på 

22 %. 

3.1.1 Bakgrundsinformation 

De flesta respondenterna bodde antingen nära ett glasbruk, 0–1 km eller långt ifrån 

>25 km (tabell 1). 

Tabell 1: Antalet och andelen respondenter i varje avståndsintervall för avståndet mellan 

närmsta glasbruk och respondentens bostad (n=109). 

 0-1 km 1-5 km 5-10 km 10-25 km >25 km 

Antal 35 25 5 9 35 

Andel (%) 32 23 5 8 32 

 
Av respondenterna var 52 personer kvinnor och 57 personer män. Flest respondenter 

var i åldern 65–74 år medan näst flest var i åldersintervallet 55–64 år (figur 1). Den 

yngsta var 25 år, den äldsta var 88 år och medelåldern var 63 år. 
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Figur 1: Antalet respondenter i respektive åldersintervall (n=76). 

3.1.2 Riskuppfattning och oro 

3.1.2.1 Risk för hälsa, miljö och kommande generationer 

Majoriteten av respondenterna instämde delvis eller helt till påståendet att de tror att 

det finns risk för närboendes hälsa (figur 2A). Det var mer än hälften av 

respondenterna som instämde helt med påståendet att de tror det finns risk för miljö 

(figur 2B). Även för kommande generationers hälsa instämde majoriteten av 

respondenterna i att de tror att det finns risk (figur 2C). Det fanns inga signifikanta 

skillnader i riskuppfattning oavsett avstånd till närmsta glasbruk (<5 km jämfört 

med >5 km) för varken närboendes hälsa, miljö eller kommande generationers hälsa 

(Mann Whitney U test, p = 0,66, 0,90 respektive 0,59). 

Oavsett avstånd till närmsta glasbruk tyckte respondenterna i större utsträckning att 

det finns risk för miljö än risk för hälsa (figur 2) (Teckentest, grupp <5 km p=0,001, 

grupp >5 km p=0,021). De som bodde nära ett glasbruk (<5 km) tyckte i större 

utsträckning att det fanns risk för miljö jämfört med vad de tyckte om risken för 

kommande generationers hälsa (teckentest, p=0,002). Detta påvisades inte hos dem 

som bodde >5 km ifrån ett glasbruk (teckentest, p=0,125). Det var ingen skillnad 

mellan hur respondenterna instämde till risk för närboendes hälsa och risk för 

kommande generationers hälsa i någon av grupperna (teckentest, grupp <5 km 

p=0,388, grupp >5 km p=0,344).  
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Figur 2: Andelen som instämde i varierande grad till påståendet om de tror att det finns 

risker för närboendes hälsa (A), miljö (B) och kommande generationers hälsa (C) förknippad 

med föroreningar från glasbruksområden av alla respondenter (A n=106, B n=103, C n=103) 

och i grupperna <5 km (A n=59, B n=56, C n=56) och >5 km (A n=47, B n=47, C n=47). 
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3.1.2.2 Oro för hälsa, miljö, kommande generationers hälsa och att bo i närheten 

Mer än 40 % av respondenterna instämde delvis i påståendet att de känner oro för 

hälsan (figur 3A). Det var mer än 70 % av respondenterna som instämde helt eller 

delvis i påståendet om att de var oroliga för föroreningarnas verkan på miljön (figur 

3B). Av respondenterna instämde drygt 40 % delvis i att de känner oro för 

kommande generationers hälsa (figur 3C). Sett till alla respondenter som svarade på 

hur väl de instämmer till påståendet om de känner oro för att bo i närheten av ett 

glasbruksområde var det nästan lika många som svarade instämmer inte alls som 

svarade instämmer helt, 15 % respektive 16 % (figur 3D). Samtidigt var det 31 % 

som instämde delvis och 23 % som var neutrala. Det fanns inga signifikanta 

skillnader i oro oavsett avstånd till närmsta glasbruk (<5 km jämfört med >5 km) 

varken för närboendes hälsa, miljö, kommande generationers hälsa eller för att bo i 

närheten (Mann Whitney U test, p = 0,62, 0,97, 0,37 respektive 0,63). 

Respondenterna instämde i större utsträckning i att de var oroliga för miljö än vad 

de var oroliga för hälsa oavsett avstånd från glasbruk (teckentest, grupp <5 km p 

<0,001, grupp >5 km p=0,002). Respondenterna instämde, oavsett avstånd från 

glasbruk, även i lägre utsträckning i oro för att bo i närheten jämfört påståendena 

om de kände oro för hälsa (teckentest, grupp <5 km p = 0,031, grupp >5 km p = 

0,022), för miljö (teckentest, grupp <5 km p <0,001, grupp >5 km p <0,001) och för 

kommande generationers hälsa (teckentest, grupp <5 km p = 0,019, grupp >5 km p 

<0,001). De som bodde längre ifrån ett glasbruk (>5 km) instämde i större 

utsträckning att de kände oro för miljö än vad de kände oro för hälsa (teckentest, 

p=0,039). Detta påvisades inte hos gruppen <5 km (teckentest, p=0,21). De som 

bodde närmre än 5 km från ett glasbruk instämde istället i större utsträckning i oro 

för miljön än kommande generationers hälsa (teckentest, p=0,002) vilket inte 

visades för gruppen >5 km (teckentest, p=0,344). 

Generellt instämde respondenterna i större utsträckning i att det finns risker för 

närboendes hälsa och för miljö än vad de kände oro för de samma oavsett avstånd 

till glasbruk (teckentest, p <0,001–0,012) De som bodde nära ett glasbruk instämde i 

större grad i att det finns risk för kommande generationers hälsa än vad de instämde 

i att de kände oro för kommande generationers hälsa (p = 0,002) vilket inte 

påvisades för gruppen >5 km (p = 0,057).  
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Figur 3: Andelen som instämde i varierande grad till påståendet om de känner oro för hälsan 

(A), miljö (B), kommande generationers hälsa (C) och att bo i närheten D) förknippad med 

föroreningar från glasbruksområden av alla respondenter (A n=105, B n=106, C n=104, D 

n=103) och i grupperna <5 km (A n=57, B n=57, C n=57, D n=55) och >5 km (A n=48, B 

n=49, C n=47, D n=48). 
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3.1.3 Mottagen information och önskemål om information 

3.1.3.1 Önskan om mer information 

Av dem som bodde nära ett glasbruk (<5 km) ville 67 % ha information om 

områdena miljö, hälsa och/eller sanering (figur 4). Bland dem som bodde längre 

ifrån ett glasbruk (>5 km) var det 31 % som ville ha information. En person i 

gruppen <5 km som svarat att denne inte ville ha någon information hade även 

kryssat i svaret annat. Respondentens fri-svar på om annat var ”Jag känner till 

riskerna”. En av dem i gruppen >5 km som angav att denne inte ville ha någon 

information hade även kryssat för svaret om annat och en person hade bara svarat 

om annat. Respondenternas fri-svar på om annat var ”Om tungmetallförorenad jord 

kan flyttas igen från Moskogen i Kalmar och lagras på ett säkert sätt? Var då, var 

ska det lagras?” och ”Jag är så gammal, kan inte påverka”. 

 

Figur 4: Andelen respondenter i grupperna <5 km (n=58) och >5 km (n=48) som ville ha 

information om ett eller flera av områdena miljö, hälsa och sanering samt andelen som inte 

ville ha någon information. 

Det fanns inga skillnader i riskuppfattningen mellan dem som ville ha information 

och dem som inte ville ha någon information gällande risk för hälsa, miljö 

respektive kommande generationers hälsa (Mann Whitney U, p = 0,51, 0,36, 

respektive 0,42). Detsamma gällde oro för hälsa, miljö, kommande generationers 

hälsa och för att bo i närheten (Mann Whitney U, p = 0,17, 0,08, 0,07 respektive 

0,2) mellan dem som ville ha information och inte. 

Det var en signifikant skillnad för hur många som ville ha information och inte 

(Pearsons chi-square = 12,72, df = 1, p <0,001) mellan dem som bodde nära (<5 

km) och längre ifrån (>5 km) ett glasbruk.  

3.1.3.2 Tidigare informationsinhämtning 

Drygt hälften av respondenterna hade tidigare fått information om något/några av 

områden miljö hälsa och/eller sanering (figur 5). En av dem i gruppen <5 km som 

kryssat för svaren miljö, hälsa, sanering hade även kryssat i alternativet om annat. 
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Fri-svaret som respondenten angav handlade om att respondenten hade en roll i 

samhället där informationen har betydelse för arbetet. Två personer i gruppen <5 km 

hade bara svarat om annat och dessa respondenters fri-svar på annat var ”En del via 

massmedia” och ”… års arbete”. En av dem i gruppen >5 km som svarat att de inte 

fått någon information hade även svarat sanering varpå en respondent representeras 

två gånger i resultatet. Två respondenter i gruppen >5 km som kryssat för miljö, 

hälsa och sanering respektive miljö och hälsa hade även kryssat för alternativet 

annat. Det ena fri-svaret löd ”alternativ till tungmetaller som färgämnen” och det 

andra fri-svaret handlade om att respondenten upplevde att denne genom sin 

profession hade god kunskap om hälsorisker. En person hade bara svarat om annat 

och denna respondentens fri-svar var ”Tidningsartikel”. 

 

 
Figur 5: Andelen respondenter i grupperna <5 km (n=55) och >5 km (n=49) som sedan 

innan tagit emot information om ett eller flera av de tre områden miljö, hälsa och sanering 

samt de som inte fått någon information. 

 

Det var ingen skillnad i riskuppfattningen mellan dem som fått information och dem 

som inte fått någon information när risk för närboendes hälsa, miljö respektive 

kommande generationers hälsa jämfördes (Mann Whitney U, p = 0,79, 0,48 

respektive 0,99). Detsamma gällde oro för hälsan, miljö, kommande generationers 

hälsa respektive för att bo i närheten (Mann Whitney U, p = 0,8, 0,45, 0,36 

respektive 0,71) mellan dem som fått information och inte. 

Lokala tidning och lokal Tv var de två aktörer som flest personer i båda grupperna 

tidigare fått information från (figur 6). På alternativet annat angav de som bor nära 

glasbruk jobbet, folk i samhället, rykten via tal och saneringsföretag och de som bor 

längre ifrån medicinsk litteratur, jobbet och radion som källor till information. 
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Figur 6: Via vilka aktörer grupperna <5 km (n=55) och >5 km (n=47) fått information om 

förorenade glasbruksområden. Frågan var en flervalsfråga varpå samma respondent kan ha 

angivit flera olika svarsalternativ. 

Det var 29 % respektive 25 % av dem som bodde nära respektive långt ifrån ett 

glasbruk som inte fått någon information (figur 7). Av dem som fått information var 

det 68 % respektive 67 % av dem som bodde nära och dem som bodde längre ifrån 

ett glasbruk som upplevde att kunskapen ökat till följd av den mottagna 

informationen medan resterande del av dem som fått information i båda grupperna 

inte upplevde det. 

 
Figur 7: Andelen respondenter i grupperna <5 km (n=58) och >5 km (n=48) som ansåg att 

de fått mer kunskap av informationen de tagit del av samt andelen som uppgav att de inte 

fått någon information tidigare. 
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3.1.3.3 Från vem och via vilka kommunikationsvägar information önskas 

Oavsett avstånd till glasbruk så var kommunen och länsstyrelsen de avsändare som 

flest ville ha information från men en större andel av dem som bodde nära ville ha 

informationen från kommunen (figur 8). Aktörer som nästan ingen önskade 

information från var konsulter och kvällspressen. På frisvaret för alternativet annat 

angavs bland dem som bodde nära glasbruk söka själv och saneringsföretag som 

önskade sätt att få information. Bland de som bodde längre ifrån angavs sociala 

medier som önskat sätt att få information och förklaringen ”Eftersom jag bor så 

långt (10 mil) från glasbruk så har jag inte alls läst eller funderat över detta” som fri-

svar för alternativet annat. 

 
Figur 8: Från vilka aktörer respondenterna i grupperna <5 km (n=58) och >5 km (n=49) ville 

ha information om risker vid förorenade glasbruksområden. Frågan var en flervalsfråga 

varpå en respondent kan ha angivit flera aktörer. 

 
I båda grupperna önskade en stor del av respondenterna information via 

kommunikationsvägarna tv nyheter och papperstidningar (figur 9). I gruppen <5 km 

var det även många som önskade information via brev och informationsmöten. 

Ingen respondent angav något annat svar än de givna alternativen i gruppen <5 km. 

På fri-svaret för alternativet annat i gruppen >5 km angavs pushnotiser och radion 
som önskade kommunikationsvägar. 
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Figur 9: Via vilka kommunikationsvägar respondenterna i grupperna <5 km (n=58) och >5 

km (n=49) ville ha information. Frågan var en flervalsfråga varpå samma respondent kan ha 

angivit flera kommunikationsvägar. 

3.1.4 Tillit och ansvar 

De flesta respondenterna svarade att de delvis litar på kommunen och lokala media 

(tv och tidning) medan för aktörer som länsstyrelsen och Naturvårdsverket svarade 

flera att de litar helt på dem. Antalet respondentsvar i grupperna varierade beroende 

på vilken aktör det gällde. Till exempel svarade samtliga 49 personer i gruppen >5 

km på frågan om deras tillit till länsstyrelsens information men endast 42 av 60 i 

gruppen <5 km svarade på frågan om tillit till konsulters information. 

De allra flesta respondenterna var överens om att länsstyrelsen, kommunen och 

Naturvårdsverket är de aktörer som har ansvaret att kommunicera information om 

eventuella risker vid glasbruksområden oavsett avstånd till glasbruk. Antalet 

respondentsvar i grupperna varierade beroende på vilken aktör det gällde. Till 

exempel svarade 54 personer i gruppen <5 km på frågan om länsstyrelsens ansvar 

att kommunicera men endast 44 av 60 personer i samma grupp svarade på frågan 

om nationell medias ansvar för kommunikationen. Resultatet för tillit och huruvida 

olika aktörer anses ansvariga för kommunikationen presenteras i bilaga 7, figur B7:1 

och figur B7:2. 

3.1.5 Övriga kommentarer 

I slutet av enkäten fanns möjlighet att ge övriga kommentarer angående enkätens 

ämnen och kommentarernas innehåll kunde delas in i tre kategorier, 

kommunikation, föroreningssituationen och politik. Respondenter i båda grupperna 
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gav uttryck för att de upplevde saneringen av glasbruksområden som ett problem. 

Andra saker som dök upp var förslag på att kommunerna skulle komma ut i orterna 

och samråda med invånare, att de ville se jämförande forskning från andra länder 

och ett missnöje över politiken och pengarnas betydelse i riskhanteringen. I tabell 2 

är kommentarerna under respektive kategori citerade. Irrelevanta kommentarer (t.ex. 

uppgivit adress eller uppger att de inte har någon kommentar) redovisas inte. 

Tabell 2: Kategorisering av de övriga kommentarerna respondenterna hade i enkäten. 

 Enkätsvar grupp <5 km Enkätsvar grupp >5 km 

Kommunikation  
Anser att kommuner i 
samarbetet med 
berörda instanser ska 
gå ut till de områden 
som behövs för att ge 
information samt 
samla in feedback från 
ortsborna. På detta 
sätt ser och verkar man 
både i helhet och delar. 

 
Jag vill inte ha någon 
info då all sådan info är 
så "tungläst" att man 
tröttnar efter 10 
meningar. 
 
Men bra att en större 
allmänhet nås av 
informationen. Vill se 
jämförande 
forskningsresultat från 
andra länder tex. 
Italien, Skottland, 
Kanada etc där 
konstglasindustrier 
finns/funnits. 
 

Föroreningssituationen  
De största problemen 
uppstår då man börjar 
gräva i avfallet, då 
frigörs mycket skit. 
 
Jag anser att 
förorenade 
glasbruksområden skall 
vara väl kartlagda, men 
i övrigt förbli orörda. 
Att förflytta dessa 
massor och bearbeta 
dem, är att flytta 
problemet med ännu 
större miljörisker som 
följd. 
 

 
Det påverkar även om 
man inte bor så nära! 
Förgiftad jord lagras i 
Moskogen nära 
Kalmar! (Flyttades från 
Pukeberg) Vad är då 
vitsen med sanering i 
Pukeberg?? Giftet har 
ju bara kommit närmre 
och påverkar 
grundvattnet! 
Obegripligt. Jag vill ha 
bort giftet från 
Pukeberg som lagras 
nära Kalmar. 
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Kan man inte bara låta 
förorenad mark vara 
kvar orörd? eller 
anlägga 
parkeringsplatser tex! 
 
Låt det ligga! 
 
Om glasbruken ska 
saneras så måste info 
komma fram för det är 
stor risk att det som 
just nu ligger packat 
kommer ut i 
grundvatten. 

Politik  
Jag tror att pengar styr 
över hälsa och miljö! 
 
Har blivit ett politiskt 
spel där landsbygden 
inte har en chans att ha 
synpunkter. 
  

 

3.2 Enkät till kommunerna och länsstyrelserna 
Totalt svarade sex personer på enkäten som skickades till kommunerna och 

länsstyrelserna, fem från länsstyrelserna och en från kommunerna. Varken ålder 

eller kön redovisas på grund av små urvalsgrupper. Alla sex respondenter bodde 

längre än 10 km från närmsta glasbruk. 

Samtliga respondenter instämde helt med att de tror att det finns risker för 

närboendes hälsa, miljö och kommande generationers hälsa förknippat med 

glasbrusföroreningar. På frågan om oro för hälsa instämde tre personer helt och tre 

personer delvis och om oro för miljö instämde fem personer helt och en person 

delvis. Tre personer instämde helt, två instämde delvis och en person visste inte på 

frågan om oro för kommande generationers hälsa och tre personer instämde delvis, 

två var neutrala och en person tog delvis avstånd i påståendet om oro för att bo i 

närheten av ett förorenat glasbruk. 

Samtliga respondenter ansåg att allmänheten behöver information om miljö, hälsa 

och sanering vid förorenade glasbruksområden. Både kommunen och 

länsstyrelserna hade informerat invånare om miljö och hälsa relaterat till förorenade 

glasbruksområden men bara länsstyrelserna hade informerat om sanering (figur 10). 
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Figur 10: Antalet personer som uppgav att myndigheten de jobbar på, länsstyrelsen (Lst) 

(n=5) och kommunen (Kom) (n=1), har informerat om miljö, hälsa och/eller sanering vid 

förorenade glasbruksområden.  

Två personer från länsstyrelsen och en person från kommunen uppgav att 

kommunikationen fungerat bra och två personer från länsstyrelsen uppgav att 

kommunikationen fungerat delvis bra. Det var en person från länsstyrelsen som 

valde att inte svara på frågan om hur kommunikationen fungerat. En kommentar 

som gavs i samband med frågan om kommunikationen fungerat bra var ”oklart hur 

väl den har fungerat då det sällan är någon respons”. 

På frågan om personen var orolig för att ge ut felaktig information var det en person 

från länsstyrelsen som svarade alltid, tre personer från länsstyrelsen och en från 

kommunen som svarade ibland och en person från länsstyrelsen som svarade sällan. 

Personen från kommunen uppgav endast att hemsidan använts och flera från 

länsstyrelserna uppgav att hemsida, lokala media och andra kommunikationsvägar 

använts (figur 11). Varken länsstyrelserna eller kommunen uppgav att 

kommunikation skett via kvällspressen eller universitet/högskola. 
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Figur 11: De kommunikationsvägar som länsstyrelsen (Lst)(n=5)  och kommunen (Kom) 

(n=1) använt för att kommunicera med invånare om förorenade glasbruksområden. 

Både kommunen och länsstyrelserna trodde att invånarna vill ha information från 

kommunen, länsstyrelsen, Naturvårdsverket, lokala media, universitet/högskola och 

hälso- och sjukvården (figur 12). Ingen på kommunen eller länsstyrelserna trodde att 

allmänheten ville ha information från konsulter, nationell dagstidning, nationell tv 

eller kvällspressen.  

Figur 12: De aktörer som länsstyrelsen (Lst) (n=5) och kommunen (Kom) (n=1) trodde att 

invånarna ville ha information från. 

De kommunikationsvägar som kommunen och länsstyrelserna helst ville använda 

var informationsmöten, hemsidan och sociala medier (figur 13). 

Kommunikationsvägar som ingen av myndigheterna ville använda var e-post och 

webbtidningar. 
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Figur 13: De kommunikationsvägar som länsstyrelsen (Lst) (0=5) och kommunen (Kom) 

(n=1) ville använda i sin kommunikation om förorenade glasbruksområden med invånarna. 

 

Samtliga respondenter från kommunen och länsstyrelserna litade helt på 

länsstyrelsen och Naturvårdsverket. När det gäller tillit till kommunens 

kommunikation om glasbruksföroreningar var det tre personer från länsstyrelsen 

som litade delvis på kommunen medan övriga respondenter litade helt på 

kommunen. På tilliten till olika nyhetsmedia svarade de flesta delvis eller inte alls 

(figur B8:1). 

Alla respondenter från de båda myndigheterna ansåg att kommunen, länsstyrelsen 

och Naturvårdsverket var de som hade ansvaret att kommunicera. Konsulter var den 

aktör som ansågs minst ansvarig att kommunicera (figur B8:2). 

4 Diskussion 

4.1 Bakgrundsinformation 
Det var en låg svarsfrekvens (22 %) i glasbruksområdet jämfört med vad Nyholm 

(2014) hade i sin studie (35 %). Den låga svarsfrekvensen var dock inte oväntad 

bland dem som bor i närheten av glasbruk då dessa personer genom åren redan fått 

utstå en hel del utskick i andra studier. Svarsfrekvensen var även låg hos dem som 

var i urval 1 vilket gör att det inte enbart går att förklara bortfallet med mättnaden 

från tidigare studier hos respondenter. En annan möjlig förklaring kan då vara att 

utskicket, som gjordes i mitten av november, krockade med förberedelserna inför 

julen. 

Det var nästan lika många kvinnor som män som valde att svara på enkäten både 

totalt men också mellan grupperna, så inget av könen var överrepresenterade. 

Medelåldern hos respondenterna (63 år), var högre än medelåldern SCB (u.å) 

angivit för Kalmar och Kronobergs län år 2017 (43,8 år respektive 41,5 år) och även 

högre än studien år 2012 (58 år) (Nyholm, 2014). Dock visade inte denna studies 

urval en verklig bild av området. Urvalet år 2012 gjordes på personer ≥18 år där de 

yngsta alltså hunnit bli 23 år i den nya studien år 2017 vilket höjer medelåldern 
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jämfört med Nyholm (2014). Att medelåldern är högre än SCB (u.å) kan förklaras 

med att SCB även räknat med personer <18 år. 

4.2 Riskuppfattning och oro 
Riskperceptionen och oron för miljö var högre än för hälsa vilket stämmer med 

Nyholm (2014). Risperceptionen och oron verkar högre i denna studie då 63–78 % 

instämde helt eller delvis till påståendena om risk och oro för hälsa miljö och 

kommande generationers hälsa jämfört med vid ett raffinaderi där 40–58 % 

instämde helt/till stor del med risk för miljö och 70–90 % instämde inte alls/till viss 

del om oro för kommande generationer (Rosengren, 2011). Ingen skillnad mellan 

gruppernas oro eller riskuppfattning kunde påvisas i denna studie och Rosengren 

(2011) visade samma resultat. Det resultatet går emot Lima (2004) och Nyholm 

(2014) som visat att riskperceptionen skiljde sig beroende på avstånd från området 

och Janmaimool & Watanbe, (2014) som visat att riskperceptionen skiljde sig 

beroende på områdets föroreningsgrad. Det kan alltså ha skett en förändring av oron 

(se diskussion om var de fått information från) såvida inte det beror på skillnaderna 

mellan studiernas framställning av resultatet. Om det skett en förändring så visar det 

ytterligare ett exempel på riskperceptionens kontextberoende som både Burnett & 

Corlett, (2017) och Frewer (2001) har beskrivit och tidigare studier har givit 

exempel på (Clapp et al., 2016; Coi et al., 2016; Janmaimool & Watanabe, 2014; 

Lima, 2004). 

Risken för hälsa, miljö och kommande generationers hälsa värderades högre än oron 

för samma områden (dock var inte riskuppfattningen högre än oron för kommande 

generationer bland dem som bodde längre ifrån). Detta skulle kunna vara en bra sak 

då det tyder på att människor kan vara medvetna om riskerna utan att nödvändigtvis 

oroa sig för dem. För dem som bodde nära ett glasbruk var både oro och 

riskuppfattning för miljö högre än för kommande generationers hälsa, vilket inte 

gällde för dem som bodde längre ifrån. Varför det skulle förhålla sig på detta sätt är 

oklart. Det kan bero på att både kommande generationers hälsa och hälsa handlar 

om människan och boende i närheten därmed är mer angelägna om närmiljön. 

Risken för hälsa och risk för kommande generationers hälsa instämde 

respondenterna i, i samma utsträckning, vilket visar att risk för hälsa, oavsett om 

den är nu eller i framtiden, värderas lika. Oron för hälsa var högre än oron för 

kommande generationers hälsa bland dem som bodde längre ifrån men inte bland 

dem som bodde nära. Det kan vara så att oron för kommande generationers hälsa 

och den egna hälsan är lika bland dem som bor nära eftersom de kan tänka sig att 

deras barn eller barnbarn i framtiden kommer bosätta i samma område som de själva 

bor i. De som bor längre ifrån kanske inte känner att det är lika stor sannolikhet att 

släkt i den kommande generationen kommer att bosätta sig i närheten av ett 

förorenat glasbruksområde. 

Invånarna var i lägre grad oroliga för att bo i närheten jämfört med vad de angivit att 

de känner oro och upplever att det finns risker för hälsa, miljö och kommande 

generationers hälsa. Detta kan vara ett tecken på den acceptans av risk som place 

attachment bidrar till vilket Costas, Ferreira & Martinez (2015) beskriver. Även i 

den australiensiska gruvstaden gavs uttryck för en acceptans att leva med 

föroreningen för att vara en del av samhället (McGee, 1999). Resultatet överväger 
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något åt instämmer helt och delvis på frågan om oro för att bo i närheten men det är 

också många som är neutrala eller inte instämmer alls till påståendet. Det verkar 

alltså finnas en viss oro även om långt ifrån alla är oroade. Place attachment är dock 

inte beständig utan kan minska (Willox et al., 2012) och det finns studier som 

styrker idén om att benägenheten att flytta kan öka av en föroreningssituation (Li et 

al., 2016; McGee, 1999) eller risk (Jansen, Hoekstra & Boumeester, 2017; 

Nawrotzki et al., 2014). Framförallt har kommunerna intresse av att hantera oron för 

att uppfylla målen/visionerna om att öka tryggheten (Lessebo kommun, 2018) 

förebygga utflytt (Uppvidinge kommun, 2011) och göra kommunen mer attraktiv 

(Emmaboda kommun, 2017; Nybro kommun; 2018). 

Anställda på kommunen och länsstyrelserna instämde, likt invånarna i länen, till stor 

del i frågorna om både risk och oro för miljö, hälsa och kommande generationer 

relaterat till glasbruksområden. Oron för att bo i närheten verkar lägre än oron för 

hälsa miljö och kommande generationer för kommunen och länsstyrelserna vilket 

också överensstämmer med invånarna i länet. Detta är inte likt Krewski et al. (2012) 

där allmänheten värderade hälsorisker högre än experter. Dock har inga statistiska 

analyser gjorts mellan invånarnas svar och myndigheternas svar i denna studie då 

det var få svar från länsstyrelserna och kommunerna. Att både myndigheterna och 

invånarna i länen värderar risker och oro högt vid glasbruksområden kan vara på 

grund av Nyqvist et al., (2017) som visat att cancerfrekvensen är högre bland 

närboende och att det har uppmätts förhöjda metallhalter på industrifastigheterna, i 

trädgårdar och i sediment (Augustsson et al., 2015; Augustsson et al., 2016; 

Höglund, Fanger & Yesilova, 2007; Uddh-Söderberg et al., 2015). 

4.3 Mottagen och önskad information 

4.3.1 Tidigare informationsinhämtning 

Ungefär hälften av respondenterna hade fått information om miljö, hälsa och/eller 

sanering innan de besvarade enkäten och det var ingen skillnad i oro eller 

riskuppfattning mellan dem som hade fått information och inte, som kan tyda på att 

informationen påverkat uppfattningen. Knappt hälften i denna studie hade alltså inte 

fått information vilket visar på brist i kommunikationen likt de utländska studierna 

som visat att information vid andra förorenade områden upplevts som bristfällig 

(Coi et al., 2016) och otillfredsställande (Li et al., 2016). 

Lokala media, både tv och tidningar uppgavs vara den främsta källan till tidigare 

informationsinhämtning vilket är likt tidigare studier (Coi et al., 2016; Li et al., 

2016; Krewski et al., 2012). Att media varit en så viktig informationsgivare kan ha 

flera förklaringar. Det kan vara så att informationen inte varit tillräcklig från 

myndigheternas sida så att en annan aktör fyller tomrummet (Briggs & Stern, 2007; 

Coi et al., 2016; Lundgren & McMakin, 2013), att myndigheter använt lokala media 

som kommunikationsväg, att en kommunikationsväg som inte når allmänheten 

används av myndigheter eller att media givit ut sådan information som är lättläst 

och anspelar på känslor som gjort att folk hellre läst detta (Wåhlberg & Sjöberg, 

2000). Ytterligare e möjlig förklaring kan vara att tidningar och tv är media som en 

stor del av Sveriges befolkning följer dagligen (Hellingwerf, 2017). Det var inte 

vanlig att ha delgivits information vid informationsmöten och det skulle kunna bero 
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på samma anledning som McGee (1999) nämner, att sådana möten hållits men att 

människor inte dykt upp. Tre av respondenterna från länsstyrelsen uppgav att andra 

kommunikationsvägar än hemsidan har använts men det är inte säkert att det innebär 

informationsmöten utan det kan helt enkelt vara så att inga möten hållits och därav 

har information inte nått ut den vägen. 

På alternativet annat angav flera personer att de fått information via sitt yrke men 

det var även två som uppgav att de fått information via folkmun. Det är förstås bra 

att människor hjälper till att informera varandra men det finns också en risk att viss 

information förvrängs på vägen och inte förblir sanningsenliga. 

Myndigheterna uppger att de har kommunicerat men frågan är om 

kommunikationen nått fram. De flesta uppgav att kommunikationen fungerat bra 

men en person lyfte ett viktigt problem, de har inte fått tillräcklig respons från 

invånarna för att avgöra hur kommunikationen fungerat. Kommunen och 

länsstyrelserna uppger att de kommunicerat via hemsidan och lokala tidningen. 

Nästan ingen av invånarna i länen uppgav att de nåtts av informationen som finns på 

kommunens och länsstyrelsernas hemsidor. Invånarna uppgav att de fått mest 

information från lokala media vilket skulle kunna innebära att den information de 

fått från media är den som länsstyrelserna uppger att de spridit via lokal tv och 

tidning. 

Wåhlberg & Sjöberg (2000) nämner att det är bra att veta varifrån allmänheten får 

sin information för att kunna förutse reaktioner på ny information. I detta fall var det 

vanligast i båda grupperna att få information från lokala media vilket kan vara 

nyttigt att veta i förhållande till oro och riskuppfattning. Kommunikatören kan 

därmed vara uppmärksam på när lokala media skrivit något om 

föroreningssituationen. Enligt Wåhlberg & Sjöberg (2000) är medias påverkan dock 

oklar. Bardin et al. (2017) visade att människor är selektiva när de väljer vad de ska 

läsa beroende på sin etablerade uppfattning. Alltså även om lokala media skulle 

användas som kommunikationsväg för att lugna befolkningen med meddelande från 

myndigheter så är det inte säkert att allmänheten läser det om det går emot deras 

etablerade åsikt (hög riskuppfattning). Rubriker som ” Områden kring glasbruk är 

tickande miljöbomber” (Sveriges radio, 2013) och ”Glasrikets giftiga bakgård” 

(Zachrisson, Winberg & Heppling, 2013) kan förstås skapa oro eller öka 

riskuppfattningen och där bör det gå att förutse en viss reaktion hos allmänheten. De 

med hög riskuppfattning och oro kan antas läsa detta (Bardin et al., 2017). Men som 

tidigare studier visat är det komplext att försöka förutse hur informationen kommer 

mottas och om den ens läses (Carmichael, Brulle & Huxster, 2017; Kwok, Yeung & 

Xu, 2017). 

4.3.2 Ökad kunskap? 

På frågan om den information respondenterna redan tagit del av ökat kunskapen så 

upplevde 2/3 av dem som fått information att kunskapen ökat vilket är ett gott betyg 

för den kommunikation som skett. Men bara för att kunskapen upplevts öka betyder 

inte det att den information som mottagits varit sann eller givit en heltäckande bild. 

Dels ligger ett ansvar på kommunikatören eftersom denne väljer vilken information 

den vill ge och dels finns ett ansvar hos mottagaren eftersom denne, som tidigare 
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nämnts, väljer vad den vill ta del av. För att få en mer heltäckande bild av vilken 

kunskap allmänheten upplever sig ha fått från sin tidigare informationsinhämtning 

hade en mer ingående studie, kanske med intervju, kunnat göras. Vitsen med att 

vidare utreda vilken kunskap invånarna i nuläget har, är att se om det finns 

oriktigheter i allmänhetens uppfattning som behöver korrigeras. 

4.3.3 Önskan om mer information 

De som bodde nära glasbruket ville ha mer information (67 %) än de som bodde 

längre ifrån (31 %) vilket överensstämmer med Nyholms (2014) studie där fler i 

glasbruksorterna (51 %) än i länen generellt (40 %) ville ha mer information. Ännu 

en jämförelse med Nyholm (2014) är att i båda studierna ville de flesta av dem som 

önskat mer information ha information om både miljö och hälsa, och i denna studie 

tillägget sanering. 

Det var ingen skillnad i riskperceptionen eller oron mellan dem som vill och inte vill 

ha information som kan förklara varför information önskas. Att oron och 

riskuppfattningen var lika mellan dem skulle kunna förklaras av att de har fått 

information från samma källor och upplevde i samma utsträckning att kunskapen 

ökat. Att informationskälla, erhållen kunskap, oro och riskuppfattning är lika mellan 

grupperna kan styrka att skillnaden i önskan om mer information mellan grupperna 

beror på avståndet. Avståndets betydelse styrks också i en av respondenternas 

kommentar om att denne bodde så långt ifrån ett glasbruk att den inte reflekterat 

något kring hur den vill ha information om glasbrukens eventuella risker. En trolig 

förklaring till att önskan om mer information skiljer sig mellan grupperna kan därför 

vara att de som är bosatta nära upplever det som mer aktuellt att veta mycket om 

föroreningssituationen än de som är bosatt längre bort.  

4.3.4 Hur invånarna vill ha information 

Invånarna ville ha information från aktörerna kommunen, länsstyrelsen, lokala 

media och Naturvårdsverket. Alltså är det inte enbart så att de vill ha information 

från dem som de redan får information från (lokala media). Det var tydligare att de 

som bodde nära främst önskade sin information från kommunen framför 

länsstyrelsen, medan önskan om information från kommunen och länsstyrelsen var 

lika för dem som bodde längre ifrån. Kommunen, länsstyrelsen och 

Naturvårdsverket är samma aktörer som angavs av Nyholm (2014). I denna studie 

samt i den tidigare studien från 2012 (Nyholm, 2014) var det få som ville ha 

information från konsulter. 

Under ”annat” ville någon söka själv medan en annan ville ha via sociala media. 

Sociala media bör egentligen ligga under frågan om via vilken kommunikationsväg 

informationen önskas men samtidigt skulle det kunna tolkas som att personen vill att 

aktören som står bakom det sociala mediet skall ge ut informationen. Detta kan dock 

bli en svårighet då sociala medier snarare är en plattform för andras kommunikation 

än att aktören själva vill förmedla något. 

Kommunen och länsstyrelsernas anställda tyckte att kommunikationen till invånarna 

behövs och trodde att invånarna i länen ville ha information från kommunen, 

länsstyrelsen, Naturvårdsverket, lokala media och universitetet/högskola. Detta 

överensstämmer till stor del med vad invånarna själva uppgav. Det som skiljer är att 
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fyra myndighetsanställda trodde att invånarna ville ha information från 

universitet/högskola men det var få invånare som uppgav att de ville ha information 

från dem. 

Brev och informationsmöten verkar vara mer önskat hos dem som bodde nära ett 

glasbruk än bland dem som bodde längre ifrån. Detta skulle kunna innebära att det 

behövs olika kommunikationsvägar beroende på målgrupp men även att det bör 

satsas mest på de kommunikationsvägar som önskas av dem som bor nära då det var 

flest som önskade mer information i den gruppen. Att önska information via 

informationsmöten är likt Li et al., (2016) men i studien av Coi et al., (2016) ville 

många ha information via internet vilket inte var ett vanligt svar i den här studien. 

Att många ville ha information via brev stämmer med Postnords (2016) 

undersökning där brev sågs som bra sätt att uppmärksamma mottagare och inge 

förtroende. 

Myndigheternas anställda ville kommunicera via hemsida, informationsmöten och 

några från länsstyrelsen uppgav även via sociala medier. Detta skiljer sig lite från de 

närboendes önskan som var papperstidningar, tv-nyheter informationsmöten och 

brev. Länsstyrelserna och kommunen verkar underskatta brev och överskatta sociala 

medier och hemsidan. Detta är likt Postnord (2016) där allmänheteten och 

myndigheter värderade kommunikationsvägar olika vid frågan om vilken 

kommunikationsväg som är bäst för att få uppmärksamhet hos mottagare. Det skulle 

kunna bli ett hinder för kommunikationen om myndigheterna väljer att 

kommunicera via kommunikationsvägar som närboende inte är intresserade av. 

En person svarade alltid och 4 personer svarade ibland på frågan om det fanns oro 

hos myndigheternas anställda att ge ut felaktig information. Den oron kan bli en 

begränsning i kommunikationen för myndigheterna om den leder till att anställda 

drar sig för att ge ut information. 

4.4 Tillit och ansvar 
På frågorna om tillit och ansvar var det olika många som valde att svara för de olika 

aktörerna vilket kan ses i de olika höga staplarna mellan aktörerna (figur B7:1 och 

B7:2). Det verkar som att invånarna bryr sig mer om att uttrycka sin åsikt om vissa 

aktörer än andra. Generellt svarade fler på frågorna om tilliten till och ansvaret hos 

kommunen och länsstyrelsen än vad det var för t.ex. konsulter och kvällspress. Ett 

samband kan finnas med att det var länsstyrelsen och kommunen som de flesta 

önskade att få information från, så det därför känns viktigare att uttrycka sin tillit 

och vad de har för ansvar till dem. Det kan också vara så att länens invånare sedan 

innan är mest bekanta med länsstyrelsen och kommunen i sammanhanget med 

förorenade glasbruksområden och därmed vill uttrycka sig kring detta. Då 

respondenterna litade mest på länsstyrelsen och kommunen och även ansåg att de 

hade största ansvaret kan det i sig själv vara en förklaring till benägenheten att 

uttrycka sig om dessa aktörer. 

Tilliten är viktig för en god kommunikation (Lundgren & McMakin, 2013) och för 

riskperceptionen (Wachinger et al., 2013). I denna studie är riskuppfattningen hög 

och tilliten låg för några av de aktörer som respondenterna önskar att få information 

från. Till exempel var det många som svarade delvis på tilliten till både kommunen 
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och lokala media som de önskat information från. För både Naturvårdsverket och 

länsstyrelsen var det många som litade delvis eller helt på dem samtidigt som många 

önskade information från dem. Naturvårdsverket var den aktör som flest 

respondenter svarade att de litar helt på. Detta stämmer med den undersökning från 

TNS Sifo (2016) där Naturvårdsverket låg på plats 7 av 31 vid rankning av aktörers 

anseende. Att kommunen hade många som svarade delvis på frågan om tillit likt 

media kanske har sin förklaring i det Li et al., (2016) uttrycker, att det finns oro att 

lokala myndigheter underskattar risk vid föroreningssituationen. Tilliten i denna 

studie är lägre än förtroendet Medieakademin & Kantar sifo (2017) presenterade för 

universiteten och högskolorna där 65 % hade mycket eller ganska stort förtroende. 

Tilliten till kvällspressen var låg vilket stämmer med det låga förtroendet som 

presenteras i Medieakademin & kantar sifo (2017) på 14 % respektive 10 % för 

Aftonbladet och Expressen. 

I glasbruksenkäten kan aktörerna kommun eller länsstyrelse innebära olika 

kommuner i länen (eftersom i urval 1 skickas det till slumpade personer i hela 

länen) eller någon av länsstyrelserna Kalmar och Kronoberg beroende på var 

respondenten bor. Glasbruksenkäten ger alltså ett generellt svar för kommunerna i 

länen eller länsstyrelserna Kalmar och Kronoberg där antalet respondenter från varje 

kommun eller län är okänt. Det är möjligt att tilliten är olika beroende på vilken 

kommun eller länsstyrelse som undersöks vilket kan ha att göra med hur 

kommunen/länsstyrelsen för närvarande hanterar kommunikationen. 

På ansvarsfrågan är resultatet tydligt. De flesta invånare var överens om att 

länsstyrelsen, kommunen och Naturvårdsverket är de aktörer med störst ansvar att 

kommunicera risker vid förorenade glasbruksområden. De som respondenterna 

önskar information från är alltså också de som de anser är ansvariga att 

kommunicera, dock med eventuellt undantag för lokala media som inte ansågs 

fullständigt ansvariga (många delvis) och även var lite längre ned på listan över 

vilka information önskades från. Detta är högre än vad Coi et al. (2016) visade där 

30–50 % av de närboende förväntade sig att få information av statliga myndigheter 

vid förorenade områden. 

Invånarna i länen samt kommunen och länsstyrelsernas anställda hade relativt lika 

uppfattningar om vilka aktörer som de litar på och vilka som har ansvaret att 

kommunicera. Krewski et al. (2012) visade att experters tillit till media var lägre än 

allmänhetens. Det är dock svårt att säga om tilliten till media skiljer mellan 

invånarna och myndigheterna vid glasbruksområden när det var få respondenter från 

kommunerna och länsstyrelserna. 

4.5 Övriga kommentarer 
På slutet gavs respondenterna möjligheten att ange egna kommentarer relaterat till 

enkätens ämnen. Det gavs uttryck för att lokalbefolkningen ville vara mer 

involverad i beslutsprocessen (de tycker inte att de får fram sina synpunkter och 

önskar att aktörer kommer ut och tar in feedback från ortsbor). Att inte få vara 

delaktig uppges av Vandermoere (2008) vara en möjlig anledning till att utveckla 

psykisk stress. 
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Det fanns också en kommentar om att informationen som delges är för tungläst för 

att det ens ska vara värt att ta emot/önska/vilja ha information. Här är det upp till 

kommunikatören att uttrycka sig på ett enkelt och lättläst sätt så att det inte upplevs 

som svårt för mottagaren. En person uttryckte även att denne ville ha mer 

information med jämförande forskning från andra länder. De är förstås väldigt 

intressant, men sådan information riskerar att bli tungläst. Ett sådant 

informationsblad kanske lämpligast läggs på en plattform där allmänheten kan leta 

reda på det själv, t.ex. på hemsidan. 

En person ville att information om sanering och eventuella risker ska ske när 

sanering sker, vilket styrks av andra kommentarer som gavs om sanering. Det var 

också fyra personer som uttryckte att de inte ville att förorenade massor ska grävas 

upp och en person var upprörd över den lagring av förorenade massor som sker och 

att saneringen bara inneburit en flytt av problemet. Många kommentarer om 

saneringen var även något som kom upp i studien av Nyholm (2014). Här är det som 

Lundgren & McMakin (2013) säger, viktigt att adressera känslorna hos invånarna. 

Att det är flera personer på en enkät med endast ca 100 respondenter som uppger att 

de inte gillar att förorenade massor grävs upp vid glasbruk bör vara en signal att det 

behöver ske en dialog med befolkningen om saneringen och riskerna. Länsstyrelsen 

Kalmar (u.åa) och Länsstyrelsen Kronoberg (u.å) vill ha en ren livsmiljö för sina 

invånare och länen har flera glasbruksområden i riskklass 1 och 2 på sina 

prioriteringslistor (Länsstyrelsen Kalmar 2016; Länsstyrelsen Kronoberg, 2016) 

vilket innebär att mer sanering bör ske. Då är det förstås problematiskt om 

människor inte vill att förorenade massor ska grävas upp. Det kan vara bra att 

berätta om åtgärderna som vidtas för att massorna som grävs upp inte ska förorena 

någon annanstans. Här är det viktigt att förklara hur det går till i saneringsarbetet för 

att inte skapa större risker men också förklara varför saneringen är bättre än att låta 

det ligga. Det var någon som nämnde att denne önskade information från 

saneringsföretagen och det kanske inte är så dumt att i sammanhanget ta hjälp av 

dem för att kommunicera om de tekniska bitarna i saneringen.  

4.6 Utmaningar i kommunikationen 
Syftet med att förmedla informationen kan främst vara att hjälpa allmänheten att 

förstå risker och hantera situationen med att bo i närheten. Enligt Briggs & Stern 

(2007) är det en utmaning att kommunicera när kunskapen om föroreningen är 

begränsad, risken inte färdigundersökt och att resultaten är osäkra. Detta stämmer 

väl in på föroreningssituationen i glasriket där forskning är pågående och resultaten 

om riskerna är osäkra (Augustsson et al., 2015; Augustsson et al., 2016; Uddh-

Söderberg et al., 2015). Ett exempel på komplexiteten är att den högre 

cancerfrekvensen i glasbruksområden jämfört med övriga landet (Nyqvist et al., 

2017) inte behöver visa en pågående exponering utan kan vara historisk och det 

behöver inte heller betyda att glasbruksområdena är kopplingen. 

När respondenterna fick möjlighet att ge egna kommentarer var det en person som 

utryckte att hen är för gammal för att påverka och flera uttryckte att de inte får gehör 

från myndigheterna. Detta kan vara ett tecken på att relationen behöver byggas 

bättre mellan invånare och kommunikatörer till exempel genom att förbättra 

kommunikationen och kanske förenkla sättet att ge respons när kommunikation 
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sker. Som Briggs & Stern (2007) nämner, så ska kommunikation ske som en dialog 

där båda sidor får komma till tals. Då måste det även finnas ett lämpligt sätt för båda 

parter att föra fram sina meddelanden. Att ha en flervägskommunikation kan även 

hjälpa till att hålla dialogen vid liv för att människor inte ska känna sig bortglömda 

som Lundgren & McMakin (2013) annars varnar för. Som en representant från en 

myndighet nämnde, har de inte fått tillräcklig respons för att avgöra hur 

kommunikationen fungerat även om flera från myndigheterna uppgav att den 

fungerat bra. Detta är ytterligare ett tecken på att envägskommunikationen behöver 

bytas ut mot en dialog då ett stort hinder i kommunikationen är att inte veta om den 

når fram. Brev är bra att använda för att skapa förtroende (Postnord, 2016) men 

också för att det är en önskad kommunikationsväg. Men används brev behöver man 

även fundera på hur det är möjligt för mottagaren att ge respons på informationen. 

Det finns utrymme att förbättra kommunikationen men som Lundgren & McMakin 

(2013) nämner, går det inte att få en perfekt kommunikation som fungerar för alla. 

Både hemsida och sociala medier var önskade kommunikationsvägar från 

kommunen och länsstyrelsernas sida och dessa kommunikationsvägar är enkla att 

använda och ha dialog via. Problemet med dessa förslag, i det här fallet, är att 

intresset för internetbaserade kommunikationsvägar var lågt bland respondenterna. 

Kommunikationen måste alltså vara anpassad utifrån mottagarnas önskemål. I detta 

fallet med glasbruken kanske det är mer aktuellt att låta allmänheten anmäla sig till 

nyhetsbrev som går ut via brev eller e-post och att det sedan annonsera i tidningen 

om hur övriga, som av någon anledning inte anmält intresse, kan göra det eller 

berätta var brevet finns (tillexempel i pappersform på kommunkontoret eller via 

länk på hemsidan). Här behövs ett register över dem som har ett intresse av 

informationen så att de får utskick på önskat sätt vilket kan vara lite bökigt att få 

fram men praktiskt när det är på plats. Ett annat alternativ är att regelbundet 

använda lokala nyhetsmedia som kanal för att delge information som är riktig. Dock 

finns risken att folk inte läser det som inte känslomässigt engagerar (Wåhlberg & 

Sjöberg 2000) eller det som går emot egen åsikt (Bardin et al., 2017). Informationen 

ska vara lättläst, innehålla kontaktinformation till ansvarig kommunikatör och helst 

en möjlighet för mottagare att ge respons så att det blir en dialog. Det kanske går att 

ha en gemensam kampanj för kommunerna, länsstyrelserna och eventuellt med 

Naturvårdsverket och sedan använda lokala media i kommunikationen som hjälp att 

nå ut för att kombinera de aktörer allmänheten ville ha information från. 

Tillit är svår att bygga upp (Lundgren & McMakin, 2013) men kommunerna och 

länsstyrelserna har goda förutsättningar då många valde att svara helt och delvis på 

tilliten till dessa, de ansågs vara ansvariga för kommunikationen och allmänheten 

ville ha information från dem. Detta ger möjlighet att genomföra dialog och bygga 

på tilliten. 

En respondent uppgav att pengar styr över hälsa och miljö vilket förstås är tråkigt att 

personen känner så. Här kanske det är bra att lyfta för mottagare av kommunikation 

hur kostnad och nyttoanalyser görs och att det inte handlar om att försumma hälsan 

och miljön utan att nyttan för hälsa och miljö inte motiverar prislappen för en 

eventuell åtgärd. Detta är dock en tvist även bland dem som jobbar med detta 

eftersom det är svårt att sätta en prislapp på livet, en god hälsa och en ren miljö. 
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Denna kommentar om pengarnas betydelse för hanterandet av miljö och hälsorisker 

kan även vara ett tecken på misstro. Att kommunicera är viktigt enligt Briggs och 

Stern (2007) för att undvika misstro. Har misstro redan uppstått kan det enligt 

Lundgren & McMakin (2013) försvåra kommunikationen. 

4.7 Kritik mot studien och vidare studier 

4.7.1 Kritik mot studien 

Att enkäten skickades till samma urval som år 2012 blev problematiskt då ca 16 % 

av det totala urvalet kom i retur utan att ha gått ut till mottagaren. Svarsfrekvensen 

har betydelse för studiens representativitet. När svarsfrekvensen är låg så riskerar 

resultatet att bli snedvridet. Många av dem som svarat, kanske svarar just för att de 

är engagerade i frågan, har en hög riskperception och känner viss oro då enkäten ger 

utrymme att ventilera detta. De som inte har svarat kan till stor del består av 

personer som inte upplever att det finns höga risker med föroreningarna eller inte 

alls är oroliga och därmed inte har intresse att uttrycka sig om detta. I ett sådant fall 

blir resultaten missvisande, med en större andel i studien som uppfattar att det finns 

risker och är oroliga än vad det är i verkligheten. För att förbättra svarsfrekvensen 

hade en påminnelse eventuellt hjälpt. Någon påminnelse skickades dock inte ut, dels 

på grund av kostnadsskäl och dels på grund av risken att få dubbla svar när enkäten 

var anonym. 

Endast 76 av 112 valde att svara på vilket år de var födda. Detta skiljer sig mycket 

från pilotstudien där nästan alla (41 av 42) svarade på frågan om födelseår. Att det 

skulle vara känsligare att svara på sitt födelseår när det gäller frågor om 

glasbruksområden än när det gäller en förorenad ångsåg anses inte troligt. En bättre 

förklaring tordes vara enkätens utformning. När enkäten konstruerades om efter 

pilotstudien hamnade frågan om födelseår väldigt nära enkätens rubrik (bilaga 4). 

Detta kan ha gjort att frågan inte uppmärksammades och därmed uteblev svar. 

Enligt Briggs & Stern (2007) är behovet av innehållet i informationen olika för olika 

målgrupper. Att då genom slutna frågor ta reda på vilken information invånarna vill 

ha, minskar möjligheten att få mer specifika svar på vilken information de vill ha 

inom de övergripande områdena miljö, hälsa och sanering. 

I frågorna om den tidigare informationsinhämtningen svarade inte respondenterna 

konsekvent på alla frågor. På frågan ”vilken information om förorenade 

glasbruksområden har du tagit del av?” var det fler som svarade att de inte fått 

information än på de senare frågorna om från vilka källor och om kunskapen ökat. 

Detta är lite märkligt då det i alla frågorna borde vara lika många som uppgav att de 

inte fått någon information sedan innan. Enkäten hade kunnat formuleras 

annorlunda för att slippa detta problem. Till exempel genom att de som på första 

frågan om tidigare informationsinhämtning, svarade att de inte fått någon, hade 

ombetts att hoppa över några frågor och istället besvara nästa del av enkäten. En 

annan lösning kunde ha varit att ta bort frågan om de fått information om miljö, 

hälsa eller sanering innan och bara fokusera på hur de fått information. 

Jämfört med studien år 2012 (Nyhlom, 2014) så har formuleringen i den här studien 

år 2017 ändrats något. I frågorna om riskuppfattning i den tidigare studien (Nyholm, 
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2014) stod det ”Jag anser att…” medan i den nya studien år 2017 var fråga 4 

formulerad ”Jag tror att…”.  Den ändrade formuleringen kan ge en förändring i 

svaren om respondenterna tolkar det som att ”anser” kräver en kunskapsgrundad 

uppfattning medan ”tror” inte nödvändigtvis behöver ha kunskap bakom. Att tro att 

det finns risk kan därför ge fler som svarar instämmer delvis eller instämmer helt 

jämfört med innan när det stod ”anser”. 

Enligt Sjöberg (2000) värderas risk för sig själv annorlunda mot för risk för andra. I 

frågan om riskuppfattningen för hälsa står det ”närboendes hälsa” och i oro står det 

bara hälsa. Detta hade kunnat ge en skillnad inte bara mellan att det står oro i den 

ena frågan och risk i den andra utan också beroende på att värderingen av 

”närboendes hälsa” och ”hälsan” kan vara olika. 

Det finns ingen tydlig gräns för vad som är ”nära” ett glasbruk eller inte. Varken 

gränsen på 5 km som var i denna studie eller gränsen på 1 km som Nyholm (2014) 

hade är nödvändigtvis en ”korrekt” gräns. Det skulle lika gärna kunna vara 2 km 

eller 7 km och därmed innefattas mitt i ett intervall i den slutna frågan om avstånd. 

Poängen är att det är viktigt att vara medveten om att indelningen utifrån avstånd 

inte är given på förhand utan är en subjektiv bedömning. 

För att testa om det fanns en skillnad mellan hur väl respondenterna i de två 

grupperna instämde i påståendena om risk för närboendes hälsa, miljö och 

kommande generationers hälsa samt oro för hälsan, miljö, kommande generationers 

hälsa och att bo i närheten användes teckentest. Teckentestet har lägre styrka än 

andra parade tester (parat t-test och Wilcoxon paired sample) vilket inte får 

glömmas bort när resultaten diskuteras. I teckentestet hade den valda 

signifikansnivån på 0,05 betydelse för tolkningen av resultatet, speciellt för gruppen 

>5 km. I flera av fallen, till exempel när risk för kommande generationers hälsa och 

oro för kommande generationers hälsa jämfördes (p = 0,057) eller när oro för hälsan 

och oron för kommande generationers hälsa jämfördes (p = 0,039), var p-värdet inte 

långt från den satta signifikansnivån. Hade den istället satts till 0,01 hade tolkningen 

av resultaten sett annorlunda ut. Mann Whitney U visade inte några skillnader 

mellan gruppernas svar på frågorna om oro och riskuppfattning. Ändå visade inte 

teckentestet samma skillnader för båda grupperna när oro och riskuppfattning 

mellan olika områden jämfördes. Om det nu är så att det inte är någon skillnad 

mellan hur väl de som bor nära och de som bor längre ifrån ett glasbruk instämmer 

om oro och risk borde det inte då vara så att teckentestet inte heller visar skillnad för 

grupperna vid samma jämförelse? De inkonsekventa resultaten kan till viss del 

förklaras av de olika styrkorna i de icke-parametriska testerna, då teckentestet har 

lägre styrka än Mann Whitney U. Tester med icke-parametriska data medför ofta 

större osäkerheter än icke-parametriska tester vilket kan medföra falsk säkerhet. 

4.7.2 Vidare studier 

Denna studie har visat att invånarna vill ha mer information och på vilket sätt de vill 

ha den. Vidare studier skulle därför behöva göras på om informationen finns men i 

fel forum till exempel genom att försöka få fler och mer ingående svar från 

kommunerna och länsstyrelserna. En annan aspekt som hade varit intressant att 

undersöka är att granska medias rapportering för att öka förståelsen för upplevd oro 
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och riskuppfattning hos invånarna i länen. Av intresse är också vad invånarna tror 

att det finns för risker, mer specifikt, för miljö och hälsa, alltså kunskapen i nuläget. 

Detta för att se om det finns oriktiga antaganden. Intervjuer hade kunnat ge mer 

ingående och platsspecifika svar om det sociala, ekonomiska och spirituella 

beroende som Bonaiuto et al., (2016) beskriver lägger grund för den känslomässiga 

anknytningen till platsen. Detta är speciellt intressant då föroreningssituationer i 

tidigare studier påverkat oro för det sociala och fastighetspriser (Zhuang et al., 

2016). En annan fråga att undersöka närmre är hur kommunerna och länsstyrelserna 

fått sin information för att se om det är likt Krewski et al. (2012) där experter på 

hälsorisker fick sin information från forskare och läkare medan allmänheten fick 

information från media och familj. 

Ytterligare en fråga som borde ha ställts var hur ofta respondenterna faktiskt 

använder de olika kommunikationsvägarna de angivit att de vill ha information från. 

Tillexempel om de angivit papperstidningar, hur ofta läser de då papperstidningar? 

Och när det gäller önskan om information via brev och informationsmöten, brukar 

de ta del av oadresserade utskick och har de gått på de möten som eventuellt redan 

hållits? Behöver alltså brevutskick vara personligt adresserade för att invånarna ska 

läsa dem och hur ska aktörer få människor att delta på de informationsmöten som 

erbjuds? 

Då det fanns en del respondenter som ville ha information från media och media är 

en aktör som många redan fått information från hade det även varit intressant att 

höra hur media ser på sin roll i sammanhanget. 

5 Slutsats 

Denna studie visar att det finns utrymme att förbättra kommunikationen, mellan 

aktörer som arbetar med förorenade områden och invånarna, vid långvariga miljö- 

och hälsorisker. Dels är det visat genom att invånarna fortfarande ville ha mer 

information och dels genom att myndigheterna vill kommunicera med andra 

kommunikationsvägar än invånarna önskar. Detta trots att det finns mycket kunskap 

att hämta i litteraturen om hur kommunikation ska ske och att länsstyrelserna och 

kommunerna fått hjälp av den tidigare studien att få information om målgruppen. 

Studien visar även att det är viktigt att följa upp invånarnas uppfattning och känslor 

vid långvariga miljö- och hälsorisker istället för att utgå från att situationen är lika 

hela tiden samt vikten av att ha en god kommunikation vid långvariga miljö och 

hälsorisker. 

I det specifika fallet finns goda förutsättningar för kommunikationen då båda parter 

är överens om att kommunen, länsstyrelsen och Naturvårdsverket är aktörerna som 

det finns mest tillit till och att dessa har ansvaret att kommunicera. Invånarna, 

kommunen och länsstyrelserna är överens om att informationsmöten är en bra 

kommunikationsväg. 

Det som identifierades som hinder för en god kommunikation var om kommunen 

och länsstyrelsen: 
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• underskattar media som kommunikationsväg 

• kör på sitt eget spår och använder hemsidan som kommunikationsväg trots 

att de som bor i närheten uttryckt att de vill ha information via brev och 

visat svalt intresse för de internetbaserade kommunikationsvägarna 

• fortsätter tycka att kommunikationen är god även när de inte fått någon 

respons 

• är oroliga för att ge ut information. 

Invånare samt kommunens och länsstyrelsernas medarbetare uppgav att de kände 

oro och upplevde att det finns risker för hälsa, miljö och kommande generationers 

hälsa. Det var fler invånare som instämde i större utsträckning om oro och risk för 

miljö än vad det var för hälsa. Oron och riskuppfattningen för miljö var högre än för 

hälsa. Invånarna instämde inte i lika stor utsträckning om att de var oroliga för att bo 

i närheten som de kände oro för miljö och hälsa. Det fanns även en negativ 

inställning till sanering. Därav finns anledning för alla kommunikatörer vid 

områden där det kan finnas oro att försöka dämpa den så att förorenings situationen 

inte ger negativa konsekvenser på uppfyllandet av mål och visioner i kommuner och 

län.  



 

37 

 

6 Referenser 

Augustsson, A.L.M., Uddh-Söderberg, T.E., Hogmalm, K.J., & Filipsson, 

M.E.M. (2015). Metal uptake by homegrown vegetables: The relative 

importance in human health risk assessments at contaminated sites. 

Environmental research, 138 (2015), 181-190. 

 

Augustsson, A., Uddh-Söderberg, T., Jarsjö, J., Åström, M., Olofsson, B., 

Balfors, B., & Destouni, G. (2016). The risk of overestimating the risk- metal 

leaching to groundwater near contaminated glass waste deposits and 

exposure via drinking water. Science of the total environment, 566-567, 

1420-1431 

 

Bardin, B., Perrissol, S., Facca, L., & Smeding, A. (2017). From risk 

perception to information selection…And not the other way around: selective 

exposure mechanisms in the field of genetically modified organisms. Food 

quality and preference 58, 10-17. 

 

Barometern. (2015). Ökad risk för cancer i Orrefors och Nybro. Hämtat: 

2017-09-25, från: 

http://www.barometern.se/nybro/forskare-orreforsbor-far-oftare-cancer/ 

 

Bonaiuto, M, Alves, S, De Dominicis, S & Petruccelli, I. (2016). Place 

attachment and natural hazard risk: Research review and agenda. Journal of 

environmental psychology 48, 33-53.  

 

Briggs, D., & Stern, R. (2007). Risk response to environmental Hazards to 

health: towards an ecological approach. Journal of risk research 10:5, 593-

622. 

 

Burnett, E., & Corlett, J. (2017). Understanding risk perceptions and 

responses of the public and health care professionals toward clostridium 

difficile: A qualitative interpretive description study. American Journal of 

infection control 45, 133-138. 

 

Carmichael, J.T., Brulle, R.J., & Huxster, J,K. (2017). The great divide: 

understanding the role of media and other drives of the partisan divide in 

public concern over climate change in the USA, 2001-2014. Climate change 

141, 599-612. 

 

Clapp, J.T., Roberts, J.A., Dahlberg, B., Berry, L.S., Jacobs, L.M., Emmett, 

E.A., & Barg, F.K. (2016). Realities of environmental toxicity and their 

ramifications for community engagement. Social science & medicine 170, 

143-151. 

 

http://www.barometern.se/nybro/forskare-orreforsbor-far-oftare-cancer/


 

38 

 

Coi, A., Minichilli, F., Bustaffa, E., Carone, S., Santoro, M., Bianchi, F., & 

Cori, L. (2016). Risk perception and access to environmental information in 

four areas in Italy affected by natural or antropogenic pollution. Environment 

international, 95 (2016), 8-15. 

 

Costas, S., Ferreira, O., & Martinez, G. (2015). Why do we decide to live 

with risk at the coast? Ocean & Costal Management 118, 1-11. 

 

Ekblom, P. (2012). Preciseringar av giftfri miljö. Hämtat 2017-10-04, från 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-giftfri-miljo/Preciseringar-av-

giftfri-miljo/ 

 

Ekblom, P. (2017). Giftfri miljö. Hämtat 2017-10-04, från:  

http://www.miljomal.se/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/  

 

Emmaboda kommun. (2017). Visioner och utvecklingsområden. Hämtat 

2018-04-16, från https://www.emmaboda.se/kommun--politik/politik-och-

demokrati/visioner-och-utvecklingsomraden.html 

 

Frewer, L.J. (2001). Environmental risk, public trust and perceived exclusion 

from risk management. Research in Social Problems and Public Policy, 9, 

221-248. 

 

Fors, J. (2017). Förorenade områden - branscher i urval. Hämtat 2017-10-

04, från: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-

O/Fororenade-omraden-branscher-i-urval/  

 

Glasriket. (u.å). Kommunerna i Glasriket. Hämtat 2017-08-22, från: 

https://www.glasriket.se/sv/kommunerna-i-glasriket 

 

Hellingwerf, K. (2017). Några resultat från mediebarometern 2016. 

Nordicom. Hämtat 2017-10-03, från 

http://nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/nagra-resultat-fran-

mediebarometern-2016 

 

Höglund, L.O., Fanger, G., & Yesilova, H. (2007). Slutrapport 

glasbruksprojekt 2006-2007 (Dnr 577-11784-05). Stockholm: Kemakta 

konsult AB. 

 

Janmaimool, P., & Watanabe, T. (2014). Evaluating determinants of 

environmental risk perception for risk management in contaminated sites. 

International journal of environmental research and public health 11, 6291-

6313. 

 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-giftfri-miljo/Preciseringar-av-giftfri-miljo/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-giftfri-miljo/Preciseringar-av-giftfri-miljo/
http://www.miljomal.se/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Fororenade-omraden-branscher-i-urval/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Fororenade-omraden-branscher-i-urval/
https://www.glasriket.se/sv/kommunerna-i-glasriket
http://nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/nagra-resultat-fran-mediebarometern-2016
http://nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/nagra-resultat-fran-mediebarometern-2016


 

39 

 

Jansen, S.J.T, Hoekstra, J.S.C.M, & Boumeester, H.J.F.M. (2017). The 

impact of earthquakes on the intention to move: fight or flight?. Journal of 

environmental Psychology 54, 38-49.   

 

Kalmar kommun. (2017). Vassmolösa ångsåg. Hämtat 2017-10-14, från 

https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/fororenade-

omraden/vassmolosa-angsag.html 

 

Krewski, D, Turner, M.C, Lemyre L., & Lee, J.E.C. (2012). Expert vs. public 

perception of population health risks in Canada. Journal of Risk Research 15, 

601–625. 

 

Kwok, T.F., Yeung, C.H., & Xu, Y. (2017). Swaying public opinion on 

nuclear energy: a field experiment in Hong Kong. Utilities Policy, 46 (2017), 

48-57. 

 

Lessebo kommun. (2018). Vision. Hämtat: 2018-04-16, från: 

https://www.lessebo.se/sidor/kommun-och-politik/politik-och-

demokrati/vision.html  

 

Li, XN., Jiao, WT., Xiao, RB., Chen, WP., & Bai, YY. (2016). Regional 

variation of public perception on contaminated industrial sites in china and 

its influencing factors. International journal of environmental research and 

public health, 13 (2016). 

 

Lima, M. L. (2004). On the influence of risk perception on mental health: 

living near an incinerator. Journal of environmental psychology 24, 71-84. 

 

Lundgren, R.E. & McMakin, A.H. (2013). Risk communication. A handbook 

for communicating environmental, safety, and health risks. Hoboken: Wiley 

 

Länsstyrelsen Kalmar. (u.åa). Vårt uppdrag. Hämtat 2017-10-05, från: 

http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/om-lansstyrelsen/vart-

uppdrag/Pages/default.aspx  

 

Länsstyrelsen Kalmar län. (u.åb). Åtgärder vid Vassmolösa före detta 

ångsåg. Hämtat 2017-09-11, från 

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-

miljopaverkan/ebh/undersokningar/Pages/vassmolasaangsag.aspx  

 

Länsstyrelsen Kalmar. (2016). Prioriteringslista över förorenade områden i 

Kalmar län. 

http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-

klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/ebh/Prioriteringslista2017.pdf 

https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/fororenade-omraden/vassmolosa-angsag.html
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/fororenade-omraden/vassmolosa-angsag.html
https://www.lessebo.se/sidor/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision.html
https://www.lessebo.se/sidor/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision.html
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/om-lansstyrelsen/vart-uppdrag/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/om-lansstyrelsen/vart-uppdrag/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/ebh/undersokningar/Pages/vassmolasaangsag.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/ebh/undersokningar/Pages/vassmolasaangsag.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/ebh/Prioriteringslista2017.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/ebh/Prioriteringslista2017.pdf


 

40 

 

 

Länsstyrelsen Kronoberg. (u.å). Vårt uppdrag. Hämtat 2017-10-05, från: 

http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/om-lansstyrelsen/vart-

uppdrag/Pages/default.aspx 

 

Länsstyrelsen Kronoberg. (2001). Inventering av förorenade områden enligt 

MIFO fas 1: Glasbruk i Kalmar och Kronobergs län. 

 

Länsstyrelsen Kronoberg. (2016). Prioriteringslista över förorenade 

områden i Kronobergs län. http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/miljo-

och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-

omraden/prioriterade/Documents/aktuell%20priolista%20161111.pdf 

 

Matthies, E., Höger, R., & Guski, R. (2000). Living on polluted soil: 

determinants of stress symptoms. Environment and behavior 32 (2), 270-286. 

 

McGee, T.K. (1999). Private responses and individual action. Community 

responses to chronic environmental lead contamination. Environment and 

behavior 31 (1), 66-83. 

 

Medieakademin & Kantar sifo. (2017). Förtroendebarometern 2017: 

Allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, massmedier & 

företag. 

 

Naturvårdsverket. (2015). Bidrag till åtgärder på det förorenade området f.d. 

Vassmolösa ångsåg i Kalmar kommun (beslut). Stockholm: Naturvårdsverket 

 

Nawrotzki, R.J., Brenkert-Smith, H., Hunter, L.M., & Champ, P.A. (2014). 

Wildfire-migration dynamics: lessons from colorado’s fourmile canyon fire. 

Society & natural resources, 27, 215-225. 

 

Nybro kommun. (2018). Kommunens vision & mål. Hämtat: 2018-04-16, 

från: https://nybro.se/politik-kommun/om-kommunen/vision-mal/ 

 

Nyholm S. (2014). Allmänhetens riskperception och informationsbehov 

gällande förorenade glasbruksområden i Småland. Examensarbete nr 

2014:M1. Linnéuniversitetet. http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?dswid=-

9256&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5

B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&

onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A697350&

dspwid=-9256 

 

http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/om-lansstyrelsen/vart-uppdrag/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/om-lansstyrelsen/vart-uppdrag/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/prioriterade/Documents/aktuell%20priolista%20161111.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/prioriterade/Documents/aktuell%20priolista%20161111.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/prioriterade/Documents/aktuell%20priolista%20161111.pdf
https://nybro.se/politik-kommun/om-kommunen/vision-mal/
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-9256&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A697350&dspwid=-9256
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-9256&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A697350&dspwid=-9256
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-9256&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A697350&dspwid=-9256
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-9256&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A697350&dspwid=-9256
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-9256&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A697350&dspwid=-9256
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-9256&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&language=en&pid=diva2%3A697350&dspwid=-9256


 

41 

 

Nyqvist, F., Helmfrid, I., Augustsson, A., & Wingren, G. (2017). Increased 

cancer incidence in the local population around metal-contaminated 

glassworks. Journal of occupational and environmental medicine, 59, 84-90. 

 

Postnord. (2016). Mottagarmakt 2016. Solna: Postnord 

 

Proposition. (2017/18:1). Budgetpropositionen för 2018. Stockholm: 

Regeringen  

 

Rosengren, F. (2011). Närboendes riskperception och attityder gällande 

Nynas raffinaderi Nynäshamn, samt riskkommunikationens betydelse för den 

upplevda risken. Examensarbete nr 2011:M12. 

 

SCB. (u.å). Befolkningens medelålder efter region, kön och år. Hämtat 2017-

12-06, från 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101_

_BE0101B/BefolkningMedelAlder/table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-

7345-4877-ba25-9b43e6c6e299  

 

Sjöberg, L. (2000). Factors in risk perception. Riskanalysis 20 (1), 1-11. 

 

Sveriges Radio. (2013). Områden kring glasbruk är tickande miljöbomber. 

Hämtat: 2017-08-22, från: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5626640 

 

Sveriges Television. (2015). Högre cancerfrekvens kring Orrefors. Hämtat: 

2017-09-25, från: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hogre-cancerfrekvens-

kring-orrefors?gmenu=open&regionalmeny=1 

 

TNS SIFO. (2016). Myndigheternas anseende och hur mediebilden påverkar 

allmänheten. 

https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/myndighetern

as_anseende_och_hur_mediebilden_p_verkar_allm_nheten_almedalen_ansee

ndeindex_2016_tns_sifo1.pdf  

 

Uddh-Söderberg, T.E., Gunnarsson, S.J., Hogmalm, K.J., Lindegård, 

M.I.B.G., & Augustsson, A.L.M. (2015). An assessment of health risks 

associated with arsenic exposure via consumption of homegrown vegetables 

near contaminated glass works sites. Science of the total environment 536, 

189-197. 

 

Uppvidinge kommun. (2011). Översiktsplan 2011-2016. 

 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101B/BefolkningMedelAlder/table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101B/BefolkningMedelAlder/table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101B/BefolkningMedelAlder/table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5626640
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hogre-cancerfrekvens-kring-orrefors?gmenu=open&regionalmeny=1
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hogre-cancerfrekvens-kring-orrefors?gmenu=open&regionalmeny=1
https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/myndigheternas_anseende_och_hur_mediebilden_p_verkar_allm_nheten_almedalen_anseendeindex_2016_tns_sifo1.pdf
https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/myndigheternas_anseende_och_hur_mediebilden_p_verkar_allm_nheten_almedalen_anseendeindex_2016_tns_sifo1.pdf
https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/myndigheternas_anseende_och_hur_mediebilden_p_verkar_allm_nheten_almedalen_anseendeindex_2016_tns_sifo1.pdf


 

42 

 

Vandermoere, F. (2008). Psychosocial health of residents exposed to soil 

pollution in a Flemish neighbourhood. Social sciene & medicine 66, 1646-

1657. 

 

Wachinger, G., Renn, O., Begg, C., & Kuhlicke, C. (2013). The risk 

perception paradox: Implications for governance and communication of 

natural hazards. Risk analysis 33 (6), 1049-1065. 

 

Willox, A.C., Harper, S.L., Ford, J.D., Landman, K., Houle, K., Edge, V.L., 

& the Rigolet Inuit Community Government. (2012). “From thisplace and of 

this place”: climate change, sense of place and health in Nunatsiavut, 

Canada. Social Science & medicine 75, 538-547. 

 

Wåhlberg, A., & Sjöberg, L. (2000). Risk perception and the media. Journal 

of risk research, 3(1), 31-50. 

 

Zachrisson Winberg, J., & Heppling, L. (2013). Glasrikets giftiga bakgård. 

Hämtat: 2017-08-22, från: https://www.svt.se/pejl/glasrikets-giftiga-bakgard 

 

Zar, J.H. (2009). Biostatistical analysis (5.th ed.). Upper saddle river: 

Pearson 

 

Zhuang, J., Cox, J., Cruz, S., Dearing, J.W., Hamm, J.A., & Upham, B. 

(2016). Environmental stigma: resident responses to living in a contaminated 

area. American behavioral scientist 60 (11), 1322-1341. 

https://www.svt.se/pejl/glasrikets-giftiga-bakgard


 

1 

 

Bilaga 1 – Följebrev Vassmolösa 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Elin Voxberg och jag läser magisterprogrammet i miljöriskanalys på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Du får detta brev då du bor i närheten av den före detta 

ångsågen i Vassmolösa. Just nu har jag påbörjat mitt examensarbete som handlar 

om allmänhetens riskuppfattning, oro och kommunikationsbehov vid förorenade 

områden. Jag har därför gjort en enkät angående uppfattning, oro och 

kommunikationsbehov relaterat till det pågående saneringsarbetet och eventuella 

risker med föroreningar från ångsågen. Resultaten från enkäten är tänkt att användas 

som en pilotstudie till mitt examensarbete. Jag är väldigt tacksam om du vill svara 

på min enkät. Tanken är att mitt examensarbete ska underlätta för aktörer som 

arbetar med förorenade områden att förstå den oro som kan finnas och förbättra 

kommunikationen av eventuella risker till allmänheten. 

I detta brev får du en enkät som tar cirka 15 min att besvara. Du postar enkäten i ett 

medföljande frankerat svarskuvert som är adresserat till min handledare, Monika 

Filipsson, på Linnéuniversitetet. Vill du inte besvara enkäten via post så finns även 

möjlighet att göra enkäten via internet genom att besöka adressen: XXXX. Har du 

problem att öppna enkäten i webbläsaren så kan du mejla till mig så skickar jag 

länken. 

Att delta i enkäten är helt frivilligt! Enkäterna är omärkta oavsett om du 

svarar på pappersenkäten eller på Internet, och ditt svar kan inte härledas till 

dig! 

Har du några frågor eller vill veta mer så får du gärna kontakta mig på mobilnr: 

XXXX eller mejl: XXXX. Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Elin Voxberg, student på magisterprogrammet i miljöriskanalys på 

Linnéuniversitetet 
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Bilaga 2 – Enkät Vassmolösa 

 
Tack för att du besvarar frågorna nedan om saneringsarbetet och eventuella miljö- och hälsorisker 

med föroreningar från 

Vassmolösa ångsåg! 

 

1. Jag är född (år): 

 

2. Jag är: 

☐  Man 

☐  Kvinna 

 

3. Jag anser att föroreningar från ångsågen utgör risker för närboendes 

hälsa 

☐  1 Instämmer inte alls 

☐  2 Tar delvis avstånd 

☐  3 Neutral 

☐  4 Instämmer delvis 

☐  5 Instämmer helt 

☐  Vet ej 

 

4. Jag anser att föroreningar från ångsågen utgör risker för miljön 

☐  1 Instämmer inte alls 

☐  2 Tar delvis avstånd 

☐  3 Neutral 

☐  4 Instämmer delvis 

☐  5 Instämmer helt 

☐  Vet ej 
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5. Jag känner oro för att föroreningar från ångsågen påverkar hälsan 

☐  1 Instämmer inte alls 

☐  2 Tar delvis avstånd 

☐  3 Neutral 

☐  4 Instämmer delvis 

☐  5 Instämmer helt 

☐  Vet ej 

 

6. Jag känner oro för att föroreningar från ångsågen påverkar miljön 

☐  1 Instämmer inte alls 

☐  2 Tar delvis avstånd 

☐  3 Neutral 

☐  4 Instämmer delvis 

☐  5 Instämmer helt 

☐  Vet ej 

 

7. Jag känner oro för att kommande generationers hälsa kan påverkas 

av föroreningar från ångsågen 

☐  1 Instämmer inte alls 

☐  2 Tar delvis avstånd 

☐  3 Neutral 

☐  4 Instämmer delvis 

☐  5 Instämmer helt 

☐  Vet ej 
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8. Jag känner oro för att bo i närheten av ångsågen 

☐  1 Instämmer inte alls 

☐  2 Tar delvis avstånd 

☐  3 Neutral 

☐  4 Instämmer delvis 

☐  5 Instämmer helt 

☐  Vet ej 

 

9. Vill du ha information om ångsågen? Flera val möjliga 

☐ Ja, om saneringsarbete 

☐ Ja, om miljörisker 

☐ Ja, om hälsorisker 

☐ Nej 

☐ Ja om annat, nämligen 

 

 

10. Vilken information om ångsågen har du tagit del av? Flera val möjliga 

☐ Om saneringsarbete 

☐ Om miljörisker 

☐ Om hälsorisker 

☐ Jag har inte tagit del av någon information 

☐ Om annat, nämligen 
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11. Via vilka källor har du tagit del av information? Flera val möjliga 

☐ Lokala tv-nyheter 

☐ Lokala tidningar 

☐ Nationella dagstidningar 

☐ Nationella tv-nyheter 

☐ Kvällspressen 

☐ Länsstyrelsens hemsida 

☐ Länsstyrelsens andra kommunikationsvägar (utskick, möten osv.) 

☐ Kommunens hemsida 

☐ Kommunens andra kommunikationsvägar (utskick, möten osv.) 

☐ Universitet/Högskola 

☐ Hälso- och sjukvården 

☐ Jag har inte fått någon information 

☐ Om annat, specificera 

 

 

 

12. Upplever du att du fått mer kunskap i de fall du tagit del av information? 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Jag har inte fått någon information 
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13. Från vilken/vilka aktörer vill du helst ha information? Flera val möjliga 

☐ Kommunen 

☐ Länsstyrelsen 

☐ Naturvårdsverket 

☐ Konsulter 

☐ Lokala tv-nyheter 

☐ Lokala tidningar 

☐ Nationella dagstidningar 

☐ Nationella tv-nyheter 

☐ Kvällspressen 

☐ Universitet/Högskola 

☐ Hälso- och sjukvård 

☐ Jag vill inte ha någon information 

☐ Om annat, specificera 

 

 

14. I vilken form vill du ha informationen? Flera val möjliga 

☐ Jag vill inte ha någon information 

☐ Informationsmöten 

☐ Brev (papper) 

☐ E-post 

☐ Hemsida 

☐ Tidningsartikel på webbsida 

☐ Tidningsartikel i papperstidning 

☐ Tv-nyheter 

☐ Nyhetssändning på tv-kanalens webbsida 

☐ Sociala medier 

☐ Om annat, specificera 
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15. Litar du på att följande aktörer ger korrekt information om ångsågen? 

 Litar helt Litar inte alls Litar delvis 

Länsstyrelsen О О О 

Kommunen О О О 

Universitet/Högskola О О О 

Lokala tv-nyheter О О О 

Lokala tidningar О О О 

Nationella dagstidningar О О О 

Nationella tv-nyheter О О О 

Kvällspressen О О О 

Naturvårdsverket О О О 

Konsulter О О О 

Hälso- och sjukvården О О О 

16. Anser du att följande aktörer har ansvar för att kommunicera information 

om ångsågen? 

 Ja Nej Delvis 

Länsstyrelsen О О О 

Kommunen О О О 

Universitet/Högskola О О О 

Lokal nyhetsmedia О О О 

Nationell nyhetsmedia О О О 

Naturvårdsverket О О О 

Konsulter О О О 

Hälso- och sjukvården О О О 

17. Övriga synpunkter: 
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Bilaga 3 – Följebrev glasbruksområden 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Elin Voxberg och jag läser magisterprogrammet i miljöriskanalys på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Du får detta brev då du år 2012 mottog en enkät från en 

tidigare studie om oro och riskuppfattning i relation till förorenade 

glasbruksområden. 

Jag gör nu mitt examensarbete som handlar om allmänhetens riskuppfattning, oro 

och kommunikationsbehov vid förorenade områden. Tanken med mitt arbete är att 

undersöka om riskuppfattningen och oron har förändrats sedan år 2012, om det finns 

ett önskemål om information hos allmänheten och hur man i sådana fall vill ha 

informationen. Avsikten är att mitt examensarbete ska underlätta för aktörer som 

arbetar med förorenade områden att förstå den oro som kan finnas och förbättra 

kommunikationen av eventuella risker till allmänheten. 

I detta brev får du en enkät som tar cirka 15 minuter att besvara. Det spelar ingen 

roll om du svarade på enkäten år 2012 eller inte, ditt svar är lika välkommet! Du 

postar enkäten i ett medföljande frankerat svarskuvert som är adresserat till min 

handledare, Monika Filipsson, på Linnéuniversitetet. Vill du inte besvara enkäten 

via post så finns även möjlighet att göra enkäten via internet genom att besöka 

adressen: XXXX. Har du problem att öppna enkäten i webbläsaren så kan du mejla 

till mig så skickar jag länken. Jag är väldigt tacksam om du vill svara på min enkät! 

Att delta i enkäten är helt frivilligt! Enkäterna är omärkta oavsett om du 

svarar på pappersenkäten eller på Internet, och ditt svar kan inte härledas till 

dig! 

Har du några frågor eller vill veta mer så får du gärna kontakta mig på mobilnr: 

XXXX eller mejl: XXXX. Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Elin Voxberg, student på magisterprogrammet i miljöriskanalys på 

Linnéuniversitetet  
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Bilaga 4 – Enkät glasbruksområden 

 

1. Jag är född år (4 siffror): 

 

2. Jag är: 

☐ Man 

☐ Kvinna 

 

3. Ungefär hur långt bor du från närmsta glasbruk (avser även nedlagda 

glasbruk)? 

☐ 0-1 km 

☐ 1-5 km 

☐ 5-10 km 

☐ 10-25 km 

☐ 25 km eller längre 

 

4. I vilken utsträckning instämmer du om att det finns risker vid förorenade 

glasbruksområden? Kryssa för det alternativ som stämmer bäst 

Jag tror att föroreningar från 

glasbruksområden utgör risker för… 

Instämmer 

inte alls 

Tar delvis 

avstånd 

Neutral Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

Vet ej 

…närboendes hälsa       

…miljön       

…kommande generationer       

 

 

  



 

10 

 

5. I vilken utsträckning instämmer du om oro förknippad med förorenade 

glasbruksområden? Kryssa för det alternativ som stämmer bäst 

 

 

6. Vill du ha information om glasbruksområden? Flera val möjliga 

☐ Ja, om miljörisker 

☐ Ja, om hälsorisker 

☐ Ja, om saneringsarbete 

☐ Nej 

☐ Ja om annat, nämligen: ______________________________________________  

 

7. Vilken information om förorenade glasbruksområden har du tagit del av? 

Flera val möjliga 

☐ Om saneringsarbete 

☐ Om miljörisker 

☐ Om hälsorisker 

☐ Jag har inte tagit del av någon information 

☐ Om annat, nämligen:   ______________________________________________  

 

 

  

Jag känner oro för att… Instämmer 

inte alls 

Tar delvis 

avstånd 

 

Neutral Instämmer 

delvis  

Instämmer 

helt 

Vet ej 

…föroreningar från glasbruksområden 

kan påverka hälsan 

      

…föroreningar från glasbruksområden 

kan påverka miljön 

      

…föroreningar från glasbruksområden 

kan påverka kommande 

generationers hälsa 

      

…bo i närheten av glasbruksområden       
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8. Via vilka källor har du tagit del av information? Flera val möjliga 

☐ Jag har inte fått någon information 

☐ Lokala tv-nyheter 

☐ Lokala tidningar 

☐ Nationella tv-nyheter 

☐ Nationella dagstidningar 

☐ Kvällspressen 

☐ Länsstyrelsens hemsida 

☐ Länsstyrelsens andra kommunikationsvägar (utskick, möten osv.) 

☐ Kommunens hemsida 

☐ Kommunens andra kommunikationsvägar (utskick, möten osv.) 

☐ Universitet/Högskola 

☐ Hälso- och sjukvården 

☐ Om annat, specificera:  _____________________________________________  

 

9. Upplever du att du fått mer kunskap i de fall du tagit del av information? 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Jag har inte fått någon information 
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10. Från vilken/vilka aktörer vill du helst ha information? Flera val möjliga 

☐ Jag vill inte ha någon information 

☐ Kommunen 

☐ Länsstyrelsen 

☐ Naturvårdsverket 

☐ Konsulter 

☐ Lokala tv-nyheter 

☐ Lokala tidningar 

☐ Nationella dagstidningar 

☐ Nationella tv-nyheter 

☐ Kvällspressen 

☐ Universitet/Högskola 

☐ Hälso- och sjukvård 

☐ Om annat, specificera:  _____________________________________________  

 

 

11. I vilken form vill du ha informationen? Flera val möjliga 

☐ Jag vill inte ha någon information 

☐ Informationsmöten 

☐ Brev (papper) 

☐ E-post 

☐ Hemsida 

☐ Tidningsartikel på webbsida 

☐ Tidningsartikel i papperstidning 

☐ Tv-nyheter 

☐ Nyhetssändning på tv-kanalens webbsida 

☐ Sociala medier 

☐ Om annat, specificera:  _____________________________________________  
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12. Litar du på att följande aktörer ger korrekt information om förorenade 

glasbruksområden? Kryssa för det alternativ som stämmer bäst 

 Litar helt Litar delvis Litar inte alls Ingen uppfattning  

Länsstyrelsen ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kommunen ☐ ☐ ☐ ☐ 

Universitet/Högskola ☐ ☐ ☐ ☐ 

Lokala tv-nyheter ☐ ☐ ☐ ☐ 

Lokala tidningar ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nationella tv-nyheter ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nationella dagstidningar ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kvällspressen ☐ ☐ ☐ ☐ 

Naturvårdsverket ☐ ☐ ☐ ☐ 

Konsulter ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hälso- och sjukvården ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

13. Anser du att följande aktörer har ansvar för att kommunicera information 

om förorenade glasbruksområden? Kryssa för det alternativ som stämmer bäst 

 Ja Delvis Nej Ingen uppfattning 

Länsstyrelsen ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kommunen ☐ ☐ ☐ ☐ 

Universitet/Högskola ☐ ☐ ☐ ☐ 

Lokal nyhetsmedia ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nationell nyhetsmedia ☐ ☐ ☐ ☐ 

Naturvårdsverket ☐ ☐ ☐ ☐ 

Konsulter ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hälso- och sjukvården ☐ ☐ ☐ ☐ 
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14. Övriga synpunkter eller önskemål om information: 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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Bilaga 5 – Följebrev kommuner och länsstyrelser 

 

Hej! 

Mitt namn är Elin Voxberg och jag läser magisterprogrammet i 

miljöriskanalys på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag gör nu mitt 

examensarbete som handlar om riskuppfattning, oro och 

kommunikationsbehov vid förorenade glasbruksområden. Syftet med arbetet 

är att undersöka om behovet av riskkommunikation samstämmer mellan 

myndighet och allmänhet.  Avsikten är att mitt examensarbete ska underlätta 

för aktörer som arbetar med förorenade områden att förstå den oro som kan 

finnas och förbättra kommunikationen av eventuella risker till allmänheten. 

I detta mejl får du en enkät som tar cirka 15 minuter att besvara. Enkäten 

hittar du genom att besöka adressen: XXXX. Jag är väldigt tacksam om du 

vill svara på min enkät! 

Att delta i enkäten är helt frivilligt och ditt svar kan inte härledas till 

dig! 

Har du några frågor eller vill veta mer så får du gärna kontakta mig på 

mobilnr: XXXX eller mejl: XXXX. Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Elin Voxberg, student på magisterprogrammet i miljöriskanalys på 

Linnéuniversitetet 

Monika Filipsson (handledare), Lektor i miljövetenskap på 

Linnéuniversitetet 
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Bilaga 6 – Enkät kommuner och länsstyrelser 

 

Följande frågor handlar om riskkommunikation vid förorenade glasbruksområden. 

 

1. Födelseår: 

 

2. Jag är: 

☐  Man 

☐  Kvinna 

 

3. Ungefär hur långt bor du från närmsta glasbruk (avser även nedlagda 

glasbruk)? 

☐  0-1 km 

☐  1-5 km 

☐  5-10 km 

☐  10-25 km 

☐  25 km eller längre 

 

4. Jag jobbar på: 

☐  Kommunen 

☐  Länsstyrelsen 
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5. I vilken utsträckning instämmer du om att det finns risker vid 

förorenade glasbruksområden? Kryssa för det alternativ som stämmer 

bäst 

 

 Instämmer 

inte alls 

Tar delvis 

avstånd 

Neutral Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

Vet ej 

…närboendes hälsa О О О О О О 

…miljön О О О О О О 

…kommande 

generationer 
О О О О О О 

 

6. I vilken utsträckning instämmer du om oro förknippad med 

förorenade glasbruksområden? Kryssa för det alternativ som stämmer 

bäst 

Jag känner oro för att… Instämmer 

inte alls 

Tar delvis 

avstånd 

Neutral Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

Vet ej 

…föroreningar från 

glasbruksområden kan 

påverka hälsan 
О О О О О О 

…föroreningar från 

glasbruksområden kan 

påverka miljön 
О О О О О О 

…föroreningar från 

glasbruksområden kan 

påverka kommande 

generationers hälsa 

О О О О О О 

…bo i närheten av 

glasbruksområden 
О О О О О О 

 

7. Vilka områden anser du att allmänheten behöver information om vid 

förorenade glasbruksområden? Flera val möjliga 

☐ Miljörisker 

☐ Hälsorisker 

☐ Saneringsarbete 

☐ Inget 

☐ Om annat, nämligen: 

 

Jag tror att föroreningar 

från glasbruksområden 

utgör risker för… 
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8. Vilka områden har din myndighet informerat allmänheten om angående 

förorenade glasbruksområden? Flera val möjliga 

☐ Saneringsarbete 

☐ Miljörisker 

☐ Hälsorisker 

☐ Ingen information har givits 

☐ Om annat, nämligen: 

 

 

9. Via vilka källor har din myndighet kommunicerat till allmänheten? Flera val 

möjliga 

☐ Ingen information har givits 

☐ Lokala tv-nyheter 

☐ Lokala tidningar 

☐ Nationella dagstidningar 

☐ Nationella tv-nyheter 

☐ Kvällspressen 

☐ Länsstyrelsens hemsida 

☐ Länsstyrelsens andra kommunikationsvägar (utskick, möten osv.) 

☐ Kommunens hemsida 

☐ Kommunens andra kommunikationsvägar (utskick, möten osv.) 

☐ Universitet/Högskola 

☐ Hälso- och sjukvården 

☐ Om annat, specificera 

 

 

  



 

19 

 

10. Upplever du att kommunikationen fungerat bra? 

☐ Ja 

☐ Delvis 

☐ Nej 

☐ Ingen information har givits 

Vänligen motivera 

 

 

 

 

11. Känner du oro för att ge ut felaktig information till allmänheten? 

☐ Alltid 

☐ Ofta 

☐ Ibland 

☐ Sällan 

☐ Aldrig 
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12. Från vilken/vilka aktörer tror du att allmänheten vill ha information? 

Flera val möjliga 

☐ Jag tror inte att allmänheten vill ha någon information 

☐ Kommunen 

☐ Länsstyrelsen 

☐ Naturvårdsverket 

☐ Konsulter 

☐ Lokala tv-nyheter 

☐ Lokala tidningar 

☐ Nationella dagstidningar 

☐ Nationella tv-nyheter 

☐ Kvällspressen 

☐ Universitet/Högskola 

☐ Hälso- och sjukvård 

☐ Om annat, specificera 
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13. I vilken form tycker du att informationen ska ges till allmänheten? Flera 

val möjliga 

☐ Jag tycker inte att allmänheten behöver någon information 

☐ Informationsmöten 

☐ Brev (papper) 

☐ E-post 

☐ Hemsida 

☐ Tidningsartikel på webbsida 

☐ Tidningsartikel i papperstidning 

☐ Tv-nyheter 

☐ Nyhetssändning på tv-kanalens webbsida 

☐ Sociala medier 

☐ Om annat, specificera 

 

 

 

 Litar helt Litar inte alls Litar delvis Ingen uppfattning 

Länsstyrelsen О О О О 

Kommunen О О О О 

Universitet/Högskola О О О О 

Lokala tv-nyheter О О О О 

Lokala tidningar О О О О 

Nationella dagstidningar О О О О 

Nationella tv-nyheter О О О О 

Kvällspressen О О О О 

Naturvårdsverket О О О О 

Konsulter О О О О 

Hälso- och sjukvården О О О О 

14. Litar du på att följande aktörer ger korrekt information om förorenade 

glasbruksområden? 
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 Ja Nej Delvis Ingen uppfattning 

Länsstyrelsen О О О О 

Kommunen О О О О 

Universitet/Högskola О О О О 

Lokal nyhetsmedia О О О О 

Nationell nyhetsmedia О О О О 

Naturvårdsverket О О О О 

Konsulter О О О О 

Hälso- och sjukvården О О О О 

 

16. Övriga synpunkter eller önskemål om information: 

  

 

15. Anser du att följande aktörer har ansvar för att kommunicera 

information om förorenade glasbruksområden? 
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Bilaga 7 – Tillit till aktörer och aktörers ansvar vid riskkommunikation vid förorenade 

glasbruksområden (svar från invånarna i länen) 

 

 

Figur B7:1: Respondenternas tillit till att aktörerna ger ut korrekt information om förorenade glasbruksområden i grupperna <5 

km och >5 km. 
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Figur B7:2: Vilket ansvar respondenterna i grupperna <5 km och >5 km anser att aktörerna har när det gäller kommunikation av 

information om förorenade glasbruksområden. 
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Bilaga 8 – Tillit till aktörer och aktörers ansvar vid riskkommunikation vid förorenade 

glasbruksområden (svar från kommun och länsstyrelser) 

 

Figur B8:1: länsstyrelsens (Lst) och kommunens (Kom) tillit (litar helt, litar delvis, litar inte alls eller inte har någon uppfattning) 

till olika aktörers information om förorenade glasbruksområden. 
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Figur B8:2: Länsstyrelsens (Lst) och kommunens (Kom) åsikter om huruvida olika aktörer är ansvariga att kommunicera om 

risker vid förorenade glasbruksområden. 
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