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Abstract 
 
The likelihood that a dam break would occur in Lule River is estimated to be very low, but 
the consequences would be significant if it would happen. The purpose of this thesis is to 
examine the need for information of the residents in Porjus and Boden, before and at the time 
of a possible dam break in Lule River. The specific questions addressed were: Do the residents 
want information and, if so, what kind of information do they want before and at the time of a 
dam break? In what way do the residents want to be informed at the time of a dam break? 
How high is the resident’s confidence in Vattenfall, the municipalities, the County 
Administration Board of Norrbotten, and media? Is it important for the residents whom 
information comes from before and at the time of a dam break? How do the residents judge 
the risks and the effects of a dam break? Are the residents worried that a dam break will occur? 
Is there a difference between genders or residents of each location? Does the responsibility of 
Vattenfall, the County Administration Board of Norrbotten, and the municipalities comply 
with the residents’ perception of what the authorities are responsible of in case of a dam 
failure? A questionnaire was sent out to randomly selected residents in Porjus and Boden. 
Telephone interviews were conducted with representatives for Vattenfall Vattenkraft AB and 
the municipalities of Gällivare, Jokkmokk, Boden, and Luleå. The results show that the 
residents wanted to know how much water there would be at a dam break, how much time 
they would have to evacuate, what areas would be affected, appropriate escape-routes, and 
where to go in case of a dam break. The residents had high confidence in Vattenfall 
Vattenkraft AB and the County Administration Board of Norrbotten, but a bit lower 
confidence in the municipalities. The majority of residents were not worried at all that a dam 
break would occur, except for some women in Boden. A large percentage of the residents 
were not prepared for a dam break and had none, or little control, over how they could 
protect themselves and their families. Differences between gender or residents of each location 
did not turn out as elements of importance in the study. The need of information varies 
between individuals and therefore are both short and more extensive information needed 
about an evacuation.  
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Sammanfattning 
 
Sannolikheten att ett dammbrott ska inträffa i Lule älv antas vara mycket låg, men 
konsekvenserna skulle bli stora om ett sådant inträffar. Syftet med examensarbetet är att 
undersöka behovet av information hos boende i Porjus och Boden före och vid ett tänkbart 
dammbrott i Lule älv. Frågeställningarna är: Vill de boende ha information och, om så, vilken 
slags information vill de ha före och vid ett eventuellt dammbrott? På vilket sätt vill de boende 
informeras vid ett dammbrott? Hur är förtroendet för Vattenfall, kommun, Länsstyrelsen och 
media hos de boende? Är det viktigt för de boende vem information kommer från före och vid 
ett eventuellt dammbrott? Hur bedömer de boende riskerna och effekterna av ett dammbrott? 
Är de boende oroliga för att ett dammbrott ska inträffa? Finns det någon skillnad mellan könen 
eller boende på respektive ort? Överensstämmer ansvaret hos Vattenfall, Länsstyrelsen och 
kommunerna med de boendes uppfattning om vad dessa myndigheters ansvar är vid ett 
dammbrott? Ett frågeformulär skickades ut till slumpmässigt utvalda invånare i Porjus och 
Boden. Telefonintervjuer genomfördes med representanter för Gällivare, Jokkmokk, Boden 
och Luleå kommuner samt Vattenfall Vattenkraft AB. Resultaten visar att invånarna ville veta 
vattenmängd, hur lång tid de har på sig för att evakuera, vilka områden som kommer att 
drabbas, lämpliga flyktvägar och vart de ska åka vid ett dammbrott. Förtroendet för Vattenfall 
Vattenkraft AB och Länsstyrelsen Norrbotten var stort, men något lägre för kommunerna. 
Övervägande delen av respondenterna var inte oroliga alls för att ett dammbrott skulle ske, 
förutom några kvinnor i Boden. En stor andel av invånarna var inte förberedda på ett 
dammbrott och uppfattade sig ha ingen, eller liten, kontroll över hur de skulle kunna skydda 
sig själva och sina familjer. Ort och kön framstod inte som betydelsefulla faktorer i den 
genomförda studien. Däremot varierar behovet av information mellan individer och därför 
rekommenderas både kortfattad och mer omfattande information om evakueringsplanerna. 
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1 Inledning 
 
I december 2008 skrev Norge, Sverige, Finland och Ryssland på ett avtal om att tillsammans 
arbeta med oförutsedda händelser, som kan inträffa i Barentsregionen. Genom att länderna 
övar med varandra i olika scenarier kan de vara mer förberedda och samverka på ett bättre sätt 
vid en verklig händelse. Redan 2001 började dessa länder genomföra gemensamma övningar, 
vilka kallas Barents Rescue och då genomförde Sverige för första gången en övning. Därefter 
har även Norge 2005, Finland 2007 och Ryssland 2009 gjort detsamma. År 2011 var det dags 
för Sverige att ordna sin andra Barents Rescueövning, vilken genomfördes under ledning av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med berörda myndigheter. 
Övningen skedde i Norrbotten under september 2011 (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap [MSB], 2012).  
 
Grundscenariot för övningarna handlade om ett större dammbrott i Lule älv som, i sin tur, 
ledde till andra olyckor. De övningar som genomfördes var till exempel en tågolycka i 
Jokkmokk, en tunnelolycka i Letsi, en lastbil med ammoniak som hade krockat med en buss i 
Boden och båtar som hade kolliderat och en brand hade därigenom utbrutit på isbrytaren Atle 
med flera personer ombord i Luleå (MSB, 2012).  
 
Övningarna är till för att Räddningstjänsterna i Barentsområdet ska kunna samverka på ett så 
bra sätt som möjligt vid en katastrof. Huvudsyftet med Barents Rescue 2011 var att till 
exempel Länsstyrelsen i Sverige skulle få möjlighet att öva på att begära, ta emot och fördela 
internationella resurser (M. Berg, personlig kommunikation, april 13, 2012).  
 
Länsstyrelsen Norrbotten, hädanefter omnämnd Länsstyrelsen, har ett geografiskt ansvar, som 
bland annat innebär att de ska samordna arbete som förebygger, motverkar och begränsar 
risker och sårbarheter i länet. Krishanteringsenheten på Länsstyrelsen har huvudansvar för detta 
arbete och en av de viktigaste uppgifterna är att stödja landsting och kommuner i det 
förebyggande arbetet (Länsstyrelsen Norrbotten, 2012a). Länsstyrelsen är dessutom en av de 
myndigheter som regeringen har utsett att ha beredskap dygnet runt med kapacitet att snabbt 
kunna sätta upp en organisation för krisledning (Länsstyrelsen Norrbotten, 2011). Om en 
större kris eller olycka skulle inträffa ska Länsstyrelsen hjälpa till med att stödja inblandade 
aktörer och samordna samhällets resurser samt informera om den pågående krissituationen 
(Länsstyrelsen Norrbotten, 2012a).  
 
En händelse som skulle kunna leda till stora konsekvenser för de boende i Norrbottens län är 
ett haveri vid någon av de vattenkraftsdammar, som är belägna längs Lule älv. Enligt riktlinjer 
för dammsäkerhet, Svensk Energi (RIDAS), finns det fyra konsekvensklasser för hur farlig en 
damm är; nämligen 1A, 1B, 2 och 3 (Elforsk, 2011). De dammar som anses ha mest allvarliga 
konsekvenser vid ett dammbrott, exempelvis människoliv eller allvarlig personskada, klassas 
som 1A eller 1B. Länsstyrelsen har beslutat att vissa dammar ska omfattas av skyldigheter vid 
farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) (Elforsk, 2011). 
Vattenmagasinet i Suorvadammen har en volym av 6000 miljoner kubikmeter och är det 
största vattenmagasinet i Sverige (Vattenfall Vattenkraft AB, 2007). Suorvadammen är därför 
en av de dammar som klassas som farlig verksamhet och om den brister skulle det få allvarliga 
konsekvenser för många invånare längs älven. Har allmänheten då den kunskap de behöver för 
att kunna ta sitt eget ansvar och agera på ett så bra sätt som möjligt för att rädda sina egna liv 
om dammen skulle brista?  
 
1.1 Tidigare forskning 
Göran Stütz (1988, refererad av Flodin, 1993) genomförde en studie för att undersöka hur 
allmänheten uppmärksammade signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) vid en 
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övning genomförd av Räddningstjänsten i Trollhättan. Studien visade att det var få som tog 
reda på vad som hade hänt, trots att de hade hört signalen. 
 
Enligt Barberi, Davis, Isaia, Nave och Ricci (2008) har mycket forskning (t.ex. Chester 1993; 
Chester, Dibben, & Duncan, 2002) genomförts för att undersöka riskerna vid ett 
vulkanutbrott, hur stort utbrottet kan tänkas bli, vilka områden som skulle beröras och hur 
lång tid det skulle ta för lavan att nå de olika områdena. Mindre tid har lagts på att undersöka 
hur förberedda på ett utbrott de boende kring vulkanen är, vilket kan vara betydelsefullt vid 
ett eventuellt skarpt läge. 
 
Under maj till juni 2006 genomfördes en enkätundersökning, där de boende kring vulkanen 
Vesuvius i Italien deltog. Enkäter skickades ut till olika zoner kring Vesuvius, där störst antal 
skickades till boende i den röda zonen, det vill säga närmast vulkanen. Totalt skickades 3600 
enkäter ut och 2655 svar erhölls. Resultaten visar att de boende kring Vesuvius hade en 
realistisk syn på risken för ett utbrott. De flesta insåg att om vulkanen skulle få ett utbrott 
skulle det få förödande konsekvenser för deras samhälle, dem själva och de som bor där. 
Många var också oroliga för ett vulkanutbrott. Däremot fanns det andra mer närliggande 
problem, som de ansåg att staden har såsom nedskräpning, föroreningar, kriminalitet, trafik, 
arbetslöshet och så vidare. Vesuvius uppgavs som ett problem först på sjunde plats av de 
boende i den röda zonen och på 12:e plats av dem i den gula zonen, som låg längre ifrån 
vulkanen (Barberi et al., 2008). Studien visar också att de flesta boende saknade kunskap om 
evakueringsplanen och de hade även dåligt förtroende för att evakueringsplanen faktiskt skulle 
fungera. Det framkom vidare att de boende hade velat vara mer engagerade i 
evakueringsplanen tillsammans med myndigheter och forskare. 
 
År 2004 genomfördes 28 djupgående intervjuer med individer boende i Vík och 
jordbrukssamhället Álftaver på södra Island. De som intervjuades var mellan 25 och 95 år och 
de flesta hade bott hela sitt liv i samma område. Båda områdena skulle drabbas om vulkanen 
Katla skulle få ett utbrott. Det senaste utbrottet från Katla var 1918. Vulkanen är subglacial och 
har haft utbrott ungefär två gånger varje århundrade (Jóhannesdóttir & Gísladóttir, 2010). 
Vulkanen Katla befinner sig under glaciären och skulle den få ett utbrott kommer delar av 
glaciärisen att smälta och bilda en flod, ett så kallat jökellopp (Guðmundsson & Högnadóttir, 
2005, refererade av Jóhannesdóttir & Gísladóttir, 2010).  
 
Syftet var att undersöka invånarnas perceptioner av vulkanutbrott i de två orterna Álftaver och 
Vík. Slutsatserna var till exempel att trots prognosen från forskare trodde många av de boende 
inte att vulkanen skulle få något utbrott och att den inte längre var aktiv. Av intervjuerna 
framgick det dock att de boende är sårbara för ett utbrott från Katla. Speciellt gäller detta de 
boende i jordbrukssamhället Álftaver, eftersom de levde precis där jökelloppet förväntades 
passera. Enligt Jóhannesdóttir och Gísladóttir (2010) hade eventuellt de boende i Álftaver en 
bättre förmåga att återhämta sig snabbare. De boende på orten var ganska isolerade från andra 
och därför ansåg Jóhannesdóttir och Gísladóttir (2010) att det skulle kunna leda till att de 
skulle samarbeta i större utsträckning än andra vid och efter ett eventuellt utbrott och på så vis 
återhämta sig snabbare. Det framkom många historier om hur bra de boende i området hade 
klarat sig vid utbrottet 1918. Enligt Jóhannesdóttir och Gísladóttir (2010) kunde det leda till att 
många av de boende i Álftaver upplevde att även de skulle klara sig bra. De boende i Álftaver 
var inte särskilt förberedda på ett utbrott och det kunde ha att göra med att de boende trodde 
att de skulle klara ett utbrott lika bra som de boende hade gjort vid det tidigare utbrottet. Det 
kunde även bero på att de under sin livstid aldrig hade varit med om ett utbrott. De upplevde 
istället att andra risker utanför deras samhälle var farligare. De boende i Vík var mindre sårbara, 
då de hade en längre varningsperiod och upplevde att de inte var direkt utsatta för hotet. 
Skulle det bli en tsunami skulle dock även de drabbas. De boende i Álftaver ansåg ett utbrott 
vara negativt och destruktivt för deras samhälle, medan de boende i Vík trodde att ett utbrott 
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skulle öka turismen och utveckla kusten på grund av det sediment som skulle fraktas dit med 
vattnet. Det fanns ett lågt förtroende för evakueringsplanen i jordbrukssamhället Álftaver. De 
boende ansåg den vara förvirrande och många hade glömt de grundläggande 
evakueringsprocedurerna. Detta gällde trots att de ett antal år tidigare hade haft en 
evakueringsövning i området. I Vík var förtroendet för evakueringsplanen bättre, men de 
boende trodde, å andra sidan, inte heller att de skulle vara i någon fara. Forskarna hade, enligt 
Jóhannesdóttir och Gísladóttir (2010), inte meddelat de existerande riskerna till de boende på 
ett sätt som de kunde förstå.  
 
Britt-Marie Drottz-Sjöberg (1991) genomförde en enkätstudie i Sverige om riskattityd och 
riskperception efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Resultaten visar att av de som bodde i 
det mest utsatta området (Gävleområdet) var bönder och kvinnor mest negativa till 
kärnkraftverk efter olyckan. Studien visar också att de boende som levde i området kring 
Gävle var mest oroliga och därefter kom bönder, kvinnor och föräldrar. När de boende från 
Gävle fick lista andra faror, som inte hade något att göra med strålning var de mer jämförbara 
med övriga som medverkade i studien. Även i andra jämförelser framkom att de boende i 
området kring Gävle, bönder och kvinnor till större del kände sig mer ur balans i det dagliga 
livet än andra grupper. Ungdomar var minst oroliga efter olyckan, unga kvinnor var dock mer 
oroliga än unga män. Totalt sett var ungdomar mer positiva till kärnkraftverk än andra 
grupper. I studien framkom att unga män i området kring Gävle var mer påverkade i sitt 
dagliga liv efter kärnkraftsolyckan än unga män från andra områden.  
 
Den intervjustudie som genomfördes inom samma områden visade att de som oroade sig mest 
också sade att de hade väldigt lite information om hur de borde agera om en olycka skulle 
hända. Samma personer var dessutom mer negativa till kärnkraftverk och mer positiva till 
alternativa energikällor (Drottz-Sjöberg, 1991). 
 
Bönder och gravida kvinnor ändrade sina dagliga vanor mest av dem som intervjuades. Detta 
kunde också bekräftas av att vissa aktiviteter minskade efter olyckan, speciellt 
utomhusaktiviteter. I undersökningen visades också att tv och radio ansågs ge mest tillförlitlig 
information om strålningsnivåer, medan kvällstidningar betraktades som minst pålitliga 
(Drottz-Sjöberg, 1991). 
 
Efter Tjernobylolyckan gjordes en utredning i Norge om olika myndigheter hade uppfyllt sin 
skyldighet att informera om händelsen till allmänheten och även hur myndigheten hade 
informerat. Det visade sig att myndigheterna inte hade lyckats förmedla vad som hade hänt på 
ett bra sätt. Hälsomyndigheten höll till exempel inne med information och viss information 
som delgavs var felaktig. Detta berodde till stor del på att myndigheterna inte var förberedda 
och att det snarare blev en fråga om att improvisera (Norges Offentlige utredninger [NOU], 
1986:19).  

 
I den norska utredningen Informasjonskriser (NOU 1986:19) framkom motsättningar mellan 
myndigheter och medier. En motsättning var tidskonflikt. Medierna behövde samla 
information inför sin deadline, medan myndigheterna ville samla information, få en översikt 
och därefter göra en uppskattning av helheten. En annan motsättning var att myndigheterna 
ville att den information som gavs helst skulle anses vara ”den rätta”, medan media ville söka 
andra källor som motsade myndigheternas information. Enligt utredningen uppstod också en 
kunskapskonflikt, då media inte hade den fackkunskap som krävdes utan förenklade 
informationen och experterna, å sin sida, komplicerade den alltför mycket. Ytterligare en 
motsättning var att det experterna ville lyfta fram inte alltid var det som media fokuserade på. 
Utredningen kom även till slutsatsen att det kan uppstå en trovärdighetskonflikt. Till exempel 
kan den första information som myndigheten går ut med ibland vara felaktig, vilket kan leda 



 4 

till att media tvivlar på myndigheten. Myndigheten, i sin tur, anser då att medierna inte tar 
hänsyn till den oväntade och kaosartade situationen de hamnat i (NOU 1988:19). 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Tidigare forskning har visat på dåligt anpassad riskuppfattning och låg kunskapsnivå hos de 
individer som bor i områden, som har drabbats, eller kan drabbas, av naturkatastrofer. Om 
Suorvadammen skulle brista skulle det innebära stora konsekvenser för många längs Lule älv 
och därför är det viktigt att ta reda på vad de boende behöver veta om det trots allt skulle 
inträffa. 
 
Syftet med arbetet är därför att undersöka behovet av information hos boende i Porjus och 
Boden, före och vid ett tänkbart dammbrott i Lule älv. Frågeställningarna som ska besvaras är: 
 

• Vill de boende ha information och, om så, vilken slags information vill de ha före och 
vid ett eventuellt dammbrott? 

• På vilket sätt vill de boende informeras vid ett dammbrott? 
• Hur är förtroendet för Vattenfall, kommun, Länsstyrelsen och media hos de boende? 
• Är det viktigt för de boende vem information kommer från före och vid ett eventuellt 

dammbrott? 
• Hur bedömer de boende riskerna och effekterna av ett dammbrott? 
• Är de boende oroliga för att ett dammbrott ska inträffa? 
• Finns det någon skillnad mellan könen eller boende på respektive ort? 
• Överensstämmer ansvaret hos Vattenfall, Länsstyrelsen och kommunerna med de 

boendes uppfattning om vad dessa myndigheters ansvar är vid ett dammbrott? 
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2 Teoretisk referensram 
 
2.1 Kriskommunikation 
Olika organisationer och myndigheter kan ibland ställas inför situationer, som kan påverka 
verksamheten eller till och med samhället på ett negativt sätt. Under dessa situationer behövs 
både kommunikation och information och här kommer begreppet kriskommunikation in. En 
modern tolkning av kriskommunikation handlar om att syftet med kommunikationen är att de 
parter som deltar ska ”nå ömsesidig förståelse” (Falkheimer, Heide, & Larsson, 2009, sid 13). 
Den bästa kommunikationen uppnås oftast genom personlig kontakt. Kriskommunikation har 
också ett annat fokus, som handlar om att budskapet ska anpassas för att nå ut till mottagarna 
och genomföras på ett effektivt sätt. Då handlar kriskommunikationen främst om att snabbt 
sprida information till stora grupper (Falkheimer et al., 2009).  
 
Enligt Falkheimer et al. (2009) har risk och kris olika betydelser. Risk är mer ett hot om att 
något kan inträffa, medan kris är när det verkliga hotet faktiskt inträffar. En krishändelse kan 
betyda flera olika saker, men handlar ofta om en stor olycka, som vid en mer omfattande 
händelse kallas katastrof. Då handlar det oftast om en naturkatastrof (Larsson, 2008, refererad 
av Falkheimer et al., 2009). När en organisation har svårigheter att hantera en större händelse 
används ordet kris. En kris inträffar oftast plötsligt och består av ett allvarligt hot mot 
grundläggande värden, vilket kräver en snabb respons och ofta under tidspress. Det kan 
innebära ovisshet och stress både för samhället och för den enskilde individen (Lerbringer 
1997, refererad av Falkheimer et al., 2009). 
 
Många kriser uppstår lokalt och kan få konsekvenser inom det närmaste området. Det har även 
inträffat krishändelser som har påverkat både nationellt och internationellt, bland annat 
Tjernobylolyckan 1986, Estoniahaveriet 1994 och terrorattentaten i New York 2011. På 
grund av händelsernas karaktär har flera länder och dess medborgare påverkats direkt, men 
även indirekt av dess efterverkningar som till exempel av den bekämpning av terrorism som 
blev effekten av attentatet i New York den 11 september 2011 (Falkheimer et al., 2009). Det 
som de flesta kriser har gemensamt är att de är synliga, oftast kommer plötsligt, inte kan 
kontrolleras fullt ut och fordrar någon slags respons av organisationer eller myndigheter 
(Pearson & Mitroff, 1993, refererad av Falkheimer et al., 2009). 
 
När en olycka eller krishändelse har inträffat kan den delas in i tre olika faser; före, under och 
efter händelsen (Figur 1). Den första fasen, beredskap, handlar om att förebygga och förbereda 
inför de eventuella risker som finns. Responsfasen kallas tiden när en händelse pågår för fullt. 
Under denna fas arbetar till exempel sjukvård och Räddningstjänst med att bekämpa hotet och 
skydda individer och egendom. När den akuta fasen är över startar den tredje fasen, som 
handlar om att återhämta sig efter de inträffade händelserna. Beroende på vad som har hänt 
handlar det om att återhämta och återuppbygga för att komma tillbaka till hur det var innan en 
olycka inträffade. De olika faserna kan pågå olika länge beroende på vad det är som har 
inträffat. En kärnkraftsolycka kan pågå under lång tid på grund av radioaktivt nedfall, medan 
en brand oftast varar under ganska kort tid. När återhämtningsfasen är över och individer 
och/eller samhälle återgår till det normala börjar beredskapsfasen om igen. I många fall kan det 
vara svårt att avgöra när en fas har börjat och när den har avslutats, då de på olika sätt går in i 
varandra och är överlappande (Enander, 2005). 
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Figur 1. Hanteringsfaser vid en kris eller olycka (Enander, 2005, s. 9). 
 
Att kunna kommunicera under normala omständigheter kan vara nog så svårt och svårare blir 
det ofta under situationer som är stressfyllda. Även om överföringen av information lyckas är 
det inte säkert att mottagaren beter sig som sändaren förväntar sig. Hur en person lyckas ta till 
sig information under en stressig situation beror på hur individen relaterar till krisen/hotet 
(Jarlbro, 1993). 
 
2.2 Riskperception 
Ett problem idag är att det finns så många risker runt omkring oss att det kan vara svårt att veta 
när det faktiskt är farligt och inte. Inom kunskapsområdet risk assessment (riskbedömning) 
beskrivs bland annat hur risker kan identifieras, men även vad som kännetecknar dem (Slovic, 
2000). 
 
Experter använder sig av riskbedömning för att identifiera en risk, men det gör inte 
majoriteten av medborgarna. De litar istället till sin intuitiva bedömning av en risk, det vill 
säga riskperception. Individens riskperception kommer i många fall från de nyheter som 
speglas av media. Ofta överensstämmer inte experters och allmänhetens bedömning av en risk. 
Olika individer bedömer också en risk på väldigt olika sätt och detta har forskare, enligt Slovic 
(2000), försökt ge en förklaring till, det vill säga vad det är som gör att vissa situationer eller 
handlingar upplevs som mer riskfyllda än andra. 
 
För att förstå begreppet riskperception behöver forskning från flera olika områden 
sammanställas. Till exempel visar antropologiska (Douglas & Wildavsky, 1982, refererade av 
Slovic, 2000) och sociologiska (Short, 1984, refererad av Slovic, 2000) att uppfattningen av en 
risk kan härledas till kulturella och sociala faktorer. Familj, vänner, kollegor eller myndigheter, 
som en individ litar på påverkar hur personen bedömer en risk (Short, 1984, refererad av 
Slovic, 2000).  
 
Den psykologiska forskningen om riskperception handlade från början om empiriska studier av 
bland annat beslutsprocessen och bedömning av sannolikheter (Edwards, 1961, refererad av 
Slovic, 2000). För att kunna förstå vår ganska komplicerade värld använder individen 
heuristics, det vill säga mentala strategier (Kahneman, Slovic, & Tversky, 1982, refererade av 
Slovic, 2000). I vissa fall fungerar dessa heuristics, men i andra fall uppstår bias (förutfattade 
meningar), som kan leda till stora konsekvenser när en risk ska bedömas. Forskning på 
grundläggande perception och kognition genomförd i laboratorium visar på en svårighet att 
förstå vissa processer. Det kan handla om mediebevakning som är biased, personlig erfarenhet 
som är vilseledande eller bedömningar av fakta som personen hyser obefogat förtroende till 

Aktivitet 

 Tid Före Under  Efter 

Fas Beredskap Respons Återhämtning 

Bekämpa 
Skydda 

Återhämta 
Återuppbygga 

Förebygga 
Förbereda 
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(Slovic, 2000). Även experters bedömningar verkar vara påverkade av samma bias som 
allmänhetens när de tvingas gå utanför insamlad data och lita på sin intuition (Henrion & 
Fischhoff, 1986; Kahneman et al, 1982, refererade av Slovic, 2000). 
 
Enligt Renn och Rohrmann (2000, refererade av Olofsson & Öhman, 2009) har det i studier 
av riskperception visats att individer kan uppfatta risker olika. Riskuppfattning beror bland 
annat på vilken erfarenhet individen har sedan tidigare och av individens sociala och kulturella 
omgivning (Renn & Rohrmann, 2000, refererade av Olofsson & Öhman, 2009). Den 
objektiva, existerande risken är inte vad individen först och främst reagerar på, utan 
riskuppfattningen beror snarare på själva upplevelsen av risken och dess negativa konsekvenser. 
Den objektiva delen kan utgöra bara en del av individens bedömning. Oftare fokuserar 
individen mer på själva konsekvensen av en risk än sannolikheten av att den ska inträffa (Renn 
1998, refererad av Olofsson & Öhman, 2009). En risk definieras och, i vissa avseenden, skapas 
utifrån vår kultur enligt Olofsson och Öhman (2009). De värderingar och gemensamma 
föreställningar som till exempel samhället har om en risk påverkar därför också risken. Det är 
viktigt att ha kunskap om de sociala och kulturella aspekterna av riskbegreppet, eftersom 
upplevelsen bland annat är kulturellt betingad. Bland annat genom vår kultur och/eller olika 
organisationer påverkas både experter och lekmän i sin riskbedömning (Olofsson & Öhman, 
2009). 
 
Enligt Dyregov (1986, refererad av Jarlbro, 1993) har människan en tendens att underskatta 
vanliga faror som existerar i samhället och att överskatta sannolikheten att någonting 
dramatiskt, som medför stora konsekvenser ska hända. Många förnekar situationen när en kris- 
eller katastrofsituation uppstår (Böhm & Lorin, 1981; Drabek, 1986, refererade av Jarlbro, 
1993). Att få en individ medveten om en fara innan den har inträffat kan vara svårt, enligt 
bland annat Slovic (1986, refererad av Jarlbro, 1993) och Dyregov (1986, refererad av Jarlbro, 
1993). 
 
Enligt Olofsson och Öhman (2009) har det i forskning inom riskperceptionens område visats 
att det inte finns något enkelt svar på individens beteende och uppfattning av risker. Intresset 
för ämnet startade under 1960-talet och orsaken var främst att försöka få kunskap om hur det 
går att påverka människan att ändra sitt beteende. Vid en krissituation kan beteende och 
uppfattning hos individen påverka utgången av till exempel en evakuering (Olofsson och 
Öhman, 2009) 
 
Psykometriska undersökningar visar, enligt Slovic (2000), att begreppet risk betyder olika saker 
för olika personer. Till exempel bedömer och uppskattar en expert ofta risker utifrån befintlig 
statistik, vilket naturligtvis en lekman också kan göra. En lekman relaterar dock oftare till andra 
faror, som till exempel en potentiell katastrof när de bedömer en risk och de gör sällan en 
uppskattning baserad exempelvis på antal årliga olyckor (Slovic, 2000). 
 
Slovic (2000) menar att människor är villiga att tolerera högre risk hos aktiviteter som upplevs 
ge mer fördelar. Starr (1969, refererad av Slovic, 2000) anser att det var den frivilliga 
exponeringen som var orsaken till att en person kunde acceptera en risk, men där visade andra 
studier andra resultat (Fischhoff, Hohenemser, Kasperson, & Kates, 1978; Slovic, Fischhoff, & 
Lichtenstein, 1980, refererade av Slovic, 2000). I dessa studier visades enligt Slovic (2000) i 
stället att förtrogenhet, kontroll och nivå av kunskap påverkade sambandet mellan upplevd 
risk, upplevd förmån och accepterande av risk.  
 
I samband med en kris uppkommer primärt två grupper av reaktioner på individnivå, vilka i 
Figur 2 kallas för optimism och pessimism. Vid en krissituation nonchalerar ofta optimisterna 
den fara de befinner sig i, medan pessimisterna istället överreagerar (Jarlbro, 1993). Om en 
naturkatastrof skulle inträffa kan det bli svårt att kommunicera så att optimisterna förstår att 
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Hög 

 
Subjektiv 
riskupplevelse 
 

Låg 

faran gäller även dem och att det inte utbryter panik bland pessimisterna. Den subjektiva 
upplevelsen av faran behöver därför öka hos optimisten. Hur individerna kommer att reagera 
har också att göra med vilka de befinner sig tillsammans med när de får informationen och om 
katastrofen är synlig eller inte (Drabek, 1986, refererad av Jarlbro, 1993).  
 
 

 
Objektiv risk 

 
Hög                     Låg 

 
 

 
Figur 2. Fyra olika sätt att relatera till en krissituation (Jarlbro, 1993, s. 12.) 
 
Myndigheter som försöker informera om kemiska utsläpp, som inte går att se med blotta ögat 
har svårare att få människor att förstå faran. Förståelsen kan komma långt senare när vissa 
hälsoeffekter uppstår (Desvousges & Smith, 1988, refererade av Jarlbro, 1993). Enligt Jarlbro 
(1993) visar flera studier (t.ex. Janis & Mann, 1977) att det inte får gå för lång tid mellan själva 
varningssignalen och hotet, då det finns risk för att myndigheten tappar förtroende hos 
allmänheten (Hultåker, 1977; Dyregrov, 1986, refererade av Jarlbro, 1993). Om däremot 
allmänheten förstår allvaret i situationen verkar de flesta följa direktiven från myndigheten. 
Individens förmåga att göra en riskbedömning har betydelse för hur trovärdig sändaren är, i 
detta fall myndigheten (Nasar & Greenberg, 1984, refererade av Jarlbro, 1993).  
 
Faktorer som kan påverka bedömningen av en risk är riskkällan, personen som bedömer 
risken, samhälleliga och sociala frågor. Uppfattningen av riskkällan handlar till exempel om 
den risk människan utsätts för är frivillig eller på något sätt upplevs som ett tvång. Om den är 
naturlig eller konstgjord och om det finns en risk för barn och kommande generationer, men 
även riskens typ, konsekvens och omfattning. Personen som bedömer risken påverkas av 
vilken erfarenhet han/hon har av den aktuella risken, vilken nytta eller vilka fördelar personen 
kan ha av riskkällan och även den upplevda förmågan att kontrollera risken. Ytterligare 
faktorer som spelar in är personlighet och om personen är positivt eller negativt inställd till 
riskkällan. De samhälleliga och sociala faktorerna kan handla om en riskkällas publicitet i media 
eller dylikt, etiska aspekter och även vilket förtroende som finns för den som kontrollerar och 
bedömer risken (Riskkollegiet, 1993).  
 
Enligt Enander (2005) har forskning genomförts på olika grupper för att undersöka om det är 
någon skillnad i hur olika grupper uppfattar risk och säkerhet. En av de mest studerade 
grupperna rör skillnaden mellan mäns och kvinnors uppfattningar. Enander (2005) har 
genomfört studier där det har framkommit några områden där män och kvinnor skiljer sig åt. 
Vid bedömning av allmänna risker i samhället är oftast skillnaden mellan könen mindre än vid 
en personlig risk, det vill säga risken för en själv. När risken för en själv är stor verkar kvinnor 
ange större oro inför olika risker och även skatta riskerna högre än män. I genomsnitt har män 
varit i kontakt med fler olyckshändelser än kvinnor och män anger även att de har direkt 
erfarenhet av olika slags olyckor. Kvinnor upplever sig själva som mindre förberedda i olika 
avseenden än män. Även vid bedömning av egna kunskaper i risk- och säkerhetsfrågor anser 
kvinnor sig ha sämre kunskaper än vad män anser sig besitta. Fler män än kvinnor anser sig 
vara mer säkerhetsmedvetna än människor i allmänhet. Män anser sig också i högre grad vara 
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tillräckligt informerade i frågor med avseende på risk och säkerhet. Generellt är kvinnor mer 
positiva till säkerhet och säkerhetsåtgärder. Förberedande åtgärder och säkerhetsåtgärder 
bedöms som mer meningsfulla och mindre besvärliga för kvinnor att vidta. Kvinnor är även 
mer positiva till lagstiftning inom säkerhetsområdet. Män upplever en större trygghet i olika 
vardagliga sammanhang, har större tilltro till att själva kunna agera i risksituationer och även att 
hantera risker. Män anser sig påverkas mindre av en händelse eller en större olycka som har 
inträffat. Män tenderar även, i mindre utsträckning, att uppleva samhället som sårbart. 
(Enander, 2005) 
 
Det finns situationer där det inte existerar några uppenbara skillnader mellan könen. Stressande 
och belastade miljöer, där människor dagligen kommer i kontakt med olika risker är en sådan 
situation (Greenberg & Schneider, 1995, refererade av Enander, 2005). Enligt Enander (2005) 
skulle det i sådana fall innebära att i mer utsatta grupper är skillnaden mellan könen mindre.  
 
Ålder är ytterligare en aspekt som kan påverka risk- och säkerhetsfrågor, det vill säga ju äldre 
en person är desto mer intresserad är han/hon av ämnet. Med åldern ökar också upplevelsen 
av sårbarhet för sin egen person (Enander, 2005). Enander och Johansson (2002, refererade av 
Enander, 2005) jämförde tre olika grupper i åldrarna 18-35 år (yngre gruppen), 36-55 år 
(medelgruppen) och 56-75 år (äldre gruppen). Studien handlade om säkerhetsbeteende och de 
skillnader som framkom var bland annat upplevelsen av risk och sårbarhet. Medelgruppen 
upplevde störst risk för olyckor i samhället. Den yngre gruppen upplevde att riskerna i 
hemmet var lägre och den äldre gruppen upplevde att de kunde påverka sin egen säkerhet 
minst av de olika grupperna. Skillnader framkom också vad gällde beteende och 
säkerhetsvanor. Ju äldre personen var desto fler säkerhetsåtgärder vidtog de. Åtgärderna ansågs 
också som viktigast av de äldre, medan de yngre uppfattade dem som besvärliga. Att använda 
brandvarnare och bilbälte var de två åtgärder som bedömdes i stort sett på samma sätt av alla 
tre grupperna. Ytterligare en skillnad var egen förmåga och kunskap. Den äldre gruppen ansåg 
sig vara bättre informerad om olika risker i hemmiljön, men de upplevde även en större 
osäkerhet än övriga grupper om förmågan att agera vid en olyckssituation (Enander & 
Johansson, 2002, refererade av Enander, 2005). 
 
Familjeförhållanden påverkar också hur individer agerar i risk- och säkerhetsfrågor. Det visades 
bland annat att individer med barn upplevde större risk, både i hemmet och samhället, för till 
exempel kemikalieutsläpp och olyckor i trafiken än vad individer utan barn gjorde (Enander, 
2005). 
 
Beroende på hur mycket erfarenhet en individ har av olika faror kommer detta också att 
påverka hur han eller hon bedömer en risk enligt Drabek (2010). En äldre person verkar 
benägen att strunta i olika risker i större omfattning än yngre, bland annat på grund av en 
skepticism mot att något ska inträffa när det tidigare aldrig har inträffat något. Enligt Drabek 
(2010) påverkar individernas förtrogenhet med risken också hur de bedömer den. Personer 
som exempelvis bor i ett område som ofta drabbas av jordskalv har en tendens att bedöma 
risken som mindre ju längre tid de bor i det området (Drabek, 2010). 
 
En person kan också bedöma en risk olika beroende på om den uppfattas som allmän eller 
personlig. Den allmänna risken anses oftast större än den personliga. Därför kan risken med till 
exempel alkohol upplevas som större för andra än för en själv (Jarlbro, 1993). Enligt Sjöberg 
(1991, refererad av Jarlbro, 1993) kan en förklaring vara hur personen klarar av att kontrollera 
risken. Tillgång till information om risken kan också ha betydelse, där medierna kan vara en 
orsak genom att de ofta rapporterar om speciella risker och mer sällan om vardagliga. Det kan 
leda till att individen lättare associerar till risker som är mindre troliga att inträffa än tvärtom 
(Sjöberg, 1991, refererad av Jarlbro, 1993). 
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Om en individ får bevis presenterade för sig med avseende på en risk betyder det inte att 
han/hon kommer att ändra uppfattning. Det är endast om den nya bevisningen 
överensstämmer med personens tidigare övertygelse som informationen kommer att 
accepteras. Motsatt bevisning kommer att avfärdas som felaktig och opålitlig (Nisbett & Ross, 
1980, refererade av Slovic, 2000). Har personen däremot inte någon stark uppfattning om 
ämnet beror det på hur informationen presenteras om personens perspektiv och handlingar i 
frågan kommer att påverkas (Tversky & Kahneman, 1981, refererade av Slovic, 2000). 
 
2.3 Attityder 
Det har inom socialpsykologin bedrivits mycket forskning kring begreppet attityd. En 
intressant aspekt det har forskats om är attitydens egenskap. Den attityd en person har till en 
idé, en person eller ett objekt har tre olika komponenter. Den affektiva komponenten handlar 
om vilka känslor individen har inför ett objekt. Om objektet till exempel är ett kärnkraftverk 
kan det handla om en rädsla hos individen för att en olycka ska inträffa eller att det är svårt att 
kontrollera kärnkraftverkets krafter, vilket kan skapa oro. Den kognitiva komponenten 
inkluderar kunskap, fakta och uppfattning om ett objekt. Det skulle kunna gälla hur 
kärnkraftverket kan bidra till energiförsörjning, tillbudsstatistik och kunskap om 
kärnkraftsprocesserna. Den sista komponenten, den beteendemässiga, handlar om ”individens 
villighet att reagera på objektet” (Enander, 2005, sid 49). Om personen är negativ till 
kärnkraftverk skulle det till exempel kunna handla om att han/hon deltar i demonstrationer 
eller undertecknar protestlistor mot kärnkraft (Enander, 2005). 
 
Fiske och Taylor (1991, refererade av Enander, 2005) har utvecklat de affektiva, kognitiva och 
beteendemässiga komponenterna med ytterligare en dimension, den värderande. Då definieras 
exempelvis attityden utifrån positiva och negativa tankar kring ett fenomen. Attityden kan vara 
stark eller svag, för eller emot, men även specifik till exempel gentemot ett speciellt objekt. En 
specifik värdering, som bedöms som negativ kommer enligt Enander (2005) att påverka en 
persons inställning till objektet. 
 
2.4 Larm och varning 
Det finns några förutsättningar som behöver fungera vid ett larm för att människor ska agera på 
ett korrekt sätt. Den första är att individen uppfattar varningen och därefter måste varningen 
tolkas på rätt sätt så att personen förstår att det gäller honom eller henne. Personen måste sedan 
veta hur han eller hon bör agera, men också vara i stånd att genomföra åtgärderna ifråga. Om 
åtgärden upplevs som relevant och genomförbar kommer personen därefter att handla 
(Enander, 2005).  
 
En modell som har utvecklats av Perry (1989, refererad av Enander, 2005) beskriver fyra 
variabler av grundläggande betydelse för en individs reaktion på varningssignaler. Den ena är 
familjekontexten. Beredskapen i samhället tar inte alltid hänsyn till att de flesta med familj 
kontaktar varandra vid en krishändelse och sedan agerar gemensamt. Nästa variabel handlar om 
tillgången till en plan. Det betyder att personen är förberedd genom att redan ha planerat för 
en eller flera olika nödsituationer och beroende på vad som har hänt kan personen anpassa sin 
plan till det som har inträffat. Upplevd personlig risk och tilltro till varningens budskap är 
också variabler som har betydelse för en individs reaktion på varningssignaler. Risken finns att 
trots en varning förstår inte alla betydelsen av den och den risken finns oftast om hotet inte är 
väldigt påtagligt och omedelbart. Misstro är det vanligaste sättet att reagera på ett 
varningsmeddelande. Många behöver därför bekräfta det som har inträffat på olika sätt, genom 
andra personer eller kanske genom att söka på Internet. Om samma information kan hittas i 
flera olika källor tenderar människan att reagera och ta hotet på allvar. 
 
Många människor tror att de själva inte kommer att drabbas av exempelvis en olycka, att det 
inte kan hända dem. Det, i sin tur, kan leda till sämre beredskap inför en olycka. Ett annat 
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problem är att riskbilden kan vara oklar och komplex, vilket leder till att några förberedande 
åtgärder inte vidtas på grund av okunskap om vad som borde förberedas (Larsson & Enander, 
1997, refererade av Enander, 2005). 
 
Enligt Enander (2005) ansågs myndigheter i flera studier ha bättre beredskap än personen själv. 
Människor tror ofta att olika händelser inte skulle kunna drabba dem, likväl som studier visar 
att den enskilde ofta bedömer sig själv som mer förberedd än andra (Enander, 2005).  
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3 Metod 
 
3.1 Respondenter och informanter 
Till boende i Porjus och Boden skickades 300 frågeformulär. Hälften av formulären skickades 
till postort Porjus i Jokkmokks kommun med en svarsfrekvens på 46,7% (n = 70) och 
resterande till postort Boden i Bodens kommun, där svarsfrekvensen var 46% (n = 69). Urvalet 
var från 18 år och uppåt med en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Fördelningen vad 
gällde respondenternas ålder var dock ej initialt jämn. 
 
Intervjuer genomfördes via telefon med personer vid Vattenfall och Gällivares, Jokkmokks, 
Bodens samt Luleås kommuner med speciell kunskap om dammbrott i Lule älv om respektive 
organisations roll och ansvar vid en eventuell evakuering. Vid Gällivare kommun genomfördes 
intervjun med risk- och säkerhetssamordnare Andreas Larsson den 30 mars 2012. F.d. 
säkerhetssamordnare Gunnar Lundström vid Jokkmokks kommun intervjuades den 8 mars 
2012. Vid Bodens kommun genomfördes en intervju med säkerhetssamordnare Tommy 
Lindvall den 6 mars 2012. Säkerhetschef Urban Rönnbäck, Luleå kommun, intervjuades den 
15 mars 2012. Den 3 april 2012 genomfördes dessutom en intervju med Specialist Emergency 
Preparedness & Public Safety Joakim Evertson vid Vattenfall Vattenkraft AB, hädanefter 
omnämnt som Vattenfall.  
 
3.2 Material 
Frågeformuläret bestod av strukturerade och öppna frågor (Bilaga 3). Formuläret var indelat i 
sex delar, där den första innehöll bakgrundsfrågor om kön, ålder och om personen hade 
särskild kompetens inom området vattenkraft och vattenkraftsdammar. Den andra delen 
handlade om vattenkraft och exempelvis om respondenternas fastighet vid Lule älv någon gång 
hade drabbats av översvämning. Den tredje och fjärde delen handlade bland annat om vad de 
boende ville informeras om före och vid ett eventuellt dammbrott, den femte om förtroende 
för Vattenfall, kommunerna och Länsstyrelsen och den sjätte delen handlade bland annat om 
hur sannolikt respondenterna trodde att ett dammbrott var och om det skulle bli någon effekt 
för deras kommun eller dem själva, samt om respondenternas oro.  
 
Intervjuerna med representanterna för kommunerna (Bilaga 6) bestod av halvstrukturerade 
frågor och huvudfrågan handlade om vad respektive kommun skulle göra om Suorvadammen 
skulle brista. Intervjun med Vattenfall (Bilaga 7) handlade bland annat om deras roll och ansvar 
vid ett dammbrott i exempelvis Suorvadammen och frågorna var halvstrukturerade. Alla 
intervjuade medgav, antingen muntligt eller via e-post, att deras namn kunde anges i arbetet. 
 
Den information som har sammanställts om Länsstyrelsen hämtades från myndighetens 
hemsida, deras plan för krisledning och räddningstjänst (Länsstyrelsen Norrbotten, 2011, 
2012b, 2012c) samt genom personlig kommunikation med Marianne Berg, Ord & Handling 
AB, en extern handledare utsedd av Länsstyrelsen, som även har läst det material som har 
skrivits om Länsstyrelsen och gett vissa förtydliganden till texten. 
 
3.3 Procedur 
Urvalet av respondenter gjordes i samarbete med Länsstyrelsens krishanteringsenhet.  
 
Adresserna till respondenterna beställdes från Statens personadressregister SPAR. Adresserna 
levererades elektroniskt och skrevs ut på etiketter. Frågeformulären numrerades från 001-300, 
där respondenterna i Porjus fick nummer från 001-150 och de i Boden 151-300. Varje 
nummer representerade således en adress, som sedan kunde strykas när svar inkom. 
 
Frågeformuläret (Bilaga 3), författarens och Länsstyrelsens följebrev (Bilaga 1 och 2) trycktes av 
tryckeriet på Länsstyrelsen. Följebrev, frågeformulär och svarskuvert skickades med post från 
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Länsstyrelsen den 19 mars 2012. I författarens följebrev angavs sista svarsdatum till den 30 mars 
2012. Ett påminnelsebrev (Bilaga 4) skickades den 26 mars 2012 till dem som inte hade svarat. 
Ytterligare ett påminnelsebrev (Bilaga 5) skickades den 4 april 2012 med ett nytt svarsdatum 
den 13 april 2012. Svar som inkom till och med den 17 april 2012 ingår i undersökningen. 
Inga svar inkom efter den 13 april 2012.  
 
Påminnelsebrev skickades endast ut till dem som inte hade svarat inom angivet datum. 
Personer som på olika sätt hade hört av sig om frågeformuläret antecknades för att eventuella 
påminnelsebrev inte skulle gå ut i onödan.  
 
Svaren vid intervjuerna skrevs ned med stödord och omedelbart efter varje intervju skrevs 
svaren ner mer utförligt. Resultatet av telefonintervjuerna skickades till respektive informant 
via e-post för att klargöra att informationen hade uppfattats korrekt. I samtliga fall återkom 
informanterna med kommentarer. Kommentarerna var förtydliganden av det som hade sagts 
vid intervjutillfället och inga stora ändringar gjordes i materialet. 
 
3.4 Avgränsningar 
Intervjuer gjordes endast med representanter i de kommuner som skulle behöva evakuera 
medborgare vid ett dammbrott i Lule älv. Vattenfall intervjuades, eftersom bolaget äger 
samtliga dammar i Lule älv. Vid ett dammbrott skulle flera andra organisationer vara 
involverade i en evakuering, men deras roll och ansvar vid en evakuering har inte inkluderats. 
 
3.5 Databehandling 
Statistiska analyser utfördes med programmet IBM SPSS 20.0.  
 
Det var enbart ett fåtal respondenter som rangordnade samtliga tio alternativ i fråga 26 och 
därför imputerades, i syfte att skapa jämförbarhet mellan alternativen, rangordningstal för de 
alternativ, som en respondent inte själv rangordnat. De imputerade rangordningstalen 
beräknades så att alla ej rangordnade alternativ erhöll medelvärdet av de rangordningstal som 
respondenten inte hade angett. 
 
I de fall där respondenterna svarade dubbelt på någon av frågorna räknades svaret som ett 
bortfall och frågan ansågs obesvarad. 
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4 Resultat 
 
Frågeformuläret skickades ut till 300 respondenter i Porjus och Boden med en total 
svarsfrekvens på 46,3% (n = 139). Till Porjus skickades 150 frågeformulär ut med en 
svarsfrekvens på 46,7% (n = 70). Av dem var 45,7% män (n = 32) och 54,3% var kvinnor (n = 
38). Frågeformuläret skickades även ut till 150 respondenter i Boden, med en svarsfrekvens på 
46% (n = 69) Av dem var 40,6% män (n = 28) och 59,4% kvinnor (n = 41). 
 
Övervägande delen av respondenterna (72,3%) hade inte fått någon information om vad som 
kunde hända i deras område vid ett dammbrott (Bilaga 10, Tabell 22). De respondenter som 
hade fått information svarade att den hade kommit för ungefär 10-20 år sedan. Det var endast 
några respondenter (18,6%) som själva hade tagit reda på information om vad som kunde 
hända i deras område vid ett dammbrott (Bilaga 10, Tabell 23). Det fanns en skillnad mellan 
orterna där något fler från Porjus hade tagit reda på information själv, χ2(1, N = 134) = 5,950, 
p = .015. Det framkom ingen skillnad mellan könen. 
 

4.1 Vill de boende i Porjus och Boden ha information om hur ett 
dammbrott skulle drabba deras område och vad de förväntas göra?  

Den övervägande delen av respondenterna (66,9%) (Bilaga 10, Tabell 24) var intresserade av 
att få information om hur ett eventuellt dammbrott i Lule älv skulle kunna drabba deras 
område och vad de förväntades göra. Kvinnorna i Porjus var mer intresserade än kvinnorna i 
Boden av att få information, χ2(1, N= 136)= 4,136, p = .042. 
 
4.2 Vilken slags information vill de boende ha före och vid ett 

eventuellt dammbrott? 
 

4.2.1 Information före ett eventuellt dammbrott. 
Fråga 25 var en öppen fråga som besvarades av 66,7% (Bilaga 10, Tabell 25) av respondenterna 
och som handlade om vad de boende i Porjus och Boden ville veta inför ett eventuellt 
dammbrott. Flest respondenter både i Porjus och i Boden, varav något fler av kvinnorna, ville 
veta vart de skulle åka och var uppsamlingsplatserna finns. I övrigt framkom ingen skillnad 
mellan könen i vad de ville veta inför ett dammbrott. De boende i Porjus var något mer 
intresserade än de i Boden av att veta hur högt vattennivån förväntades stiga.  
 
Tabell 1 
 
Öppen fråga om vad respondenterna ville veta inför ett eventuellt dammbrott. 
 
Vad ville respondenterna veta 
inför ett eventuellt 
dammbrott?  
(Fråga 25, öppen fråga) 

Porjus 
(n=48) 

 
 Män  Kvinnor Totalt 

Boden 
(n=44) 

 
Män Kvinnor Totalt 

Önskemål 
totalt i 

Porjus och 
Boden 

Vart ska jag åka/ 
uppsamlingsställen 

5 9 14 5 13 18 32 

Vilka områden som drabbas/ 
riskområden/ säkra platser 

3 8 11 7 9 16 27 

Hur lång tid jag har på mig / 
tidsförhållanden 

6 7 13 4 6 10 23 

Evakueringsplaner/beredskaps
planer/el & vattenförsörjning 

3 5 8 2 5 7 15 

Evakueringsvägar 1 5 6 3 3 6 12 
Hur mycket vatten (vilken 
damm)/ vattennivå /flodvåg? 

4 6 10 - 1 1 11 

Övriga önskemål om 
information 

11 12 23 7 18 25 48 

Totalt antal önskemål 33 52 85 28 55 83 168 
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Vad gällde de övriga önskemålen om information, som respondenterna hade nämnde nio att 
de ville veta hur de kunde få veta vad som hade hänt, vem som skulle larma och hur det skulle 
larmas. Fem respondenter ville veta vilka skador som förväntades och vad som skulle hända 
med byn, det vill säga med hus, broar och vägar. Det var också 11 respondenter som ville veta 
hur de skulle ”bete sig” vid ett dammbrott, men även hur de kunde ta sig undan allt vatten. 
Fem respondenter ville veta vem som ersätter eventuella skador på exempelvis egendom och 
ett par ville veta hur lång tid de skulle behöva vara evakuerade. Två respondenter var 
intresserade av att veta hur de kunde hjälpa till eller hjälpa andra, en ville veta om det gick bra 
att ta egen bil och en annan hur evakuering av personal i utsatta positioner/platser skulle gå 
till. Ytterligare en respondent ville veta om tidigare uppgifter om hur vattenflödet skulle röra 
sig fortfarande gällde och en undrade hur de skulle få värme och mat, där de bodde om de inte 
evakuerades. En respondent ville också veta vilka åtgärder som de själva kunde vidta. 
 

4.2.2 Information vid ett dammbrott. 
Den öppna frågan 27 handlade om vad respondenterna ville veta i samband med ett eventuellt 
dammbrott och 66,2% (Bilaga 10, Tabell 28) av respondenterna svarade på frågan. Flest 
respondenter boende i Porjus ville veta hur lång tid de hade på sig vid ett dammbrott. För de 
boende i Boden var det flest som hade angett vart de skulle åka och uppsamlingsställen. 
 
Tabell 2 
 
Öppen fråga om vad respondenterna ville veta i samband med ett eventuellt dammbrott. 
 
Vad ville respondenterna veta 
i samband med ett eventuellt 
dammbrott?  
(Fråga 27, öppen fråga) 

Porjus 
(n=43) 

 
 Män  Kvinnor Totalt 

Boden 
(n=49) 

 
Män Kvinnor Totalt 

Önskemål 
totalt i 

Porjus och 
Boden 

Vart ska jag åka/ 
uppsamlingsställen 

4 7 11 6 9 15 26 

Hur lång tid jag har på mig / 
tidsförhållanden 

6 8 14 4 7 11 25 

Hur mycket vatten (vilken 
damm)/ vattennivå /flodvåg? 

3 6 9 1 1 2 11 

Evakueringsvägar - 2 2 2 6 8 10 
Vilka områden som drabbas/ 
riskområden 

- 2 2 4 4 8 10 

Säkra platser/bor jag på säker 
plats/ måste jag evakuera 

2 5 7 2 1 3 10 

Övriga önskemål om 
information 

6 14 20 6 20 26 46 

Totalt antal önskemål 21 44 65 25 48 73 138 
 
Respondenternas övriga önskemål om information var att åtta respondenter ville veta hur de 
kunde få reda på vad som hade hänt, vem som skulle larma och hur de kunde få fortlöpande 
information. Sju respondenter ville veta hur evakueringsplanerna eller samhällets 
beredskapsplaner såg ut och fem ville veta något om förväntade skador och vad som skulle 
hända med sommarstugor, broar, vägar och annat. Åtta respondenter ville veta vad de skulle 
göra och hur de skulle bete sig vid ett dammbrott, en hur miljön skulle påverkas, två vem som 
skulle ersätta eventuella skador och en ville veta hur länge de behövde vara evakuerade. Åtta 
respondenter ville veta allt de skulle behöva veta, ett par av respondenterna ville veta hur stora 
riskerna var och tre ville veta vad de borde ta med sig vid en evakuering. En respondent ville 
veta vad han kunde göra för att hjälpa till eller för att hjälpa andra.  
 
Det framkom också att några respondenter ville veta hur de skulle få information efter att ett 
dammbrott hade inträffat och ingen elektricitet längre fanns. En respondent undrade vad han 
skulle göra med sina djur och en annan om de skulle bli ”bussade” till säkrare platser. 
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Ytterligare frågor som framkom var hur de skulle kunna få hjälp, kontaktuppgifter till en 
kriscentral och var de skulle kunna anmäla saknade och söka kontakt. En respondent undrade 
vad de skulle göra om de inte skulle hinna ta sig till evakueringsstället, en undrade var de 
skulle kunna få tag på dagligvaror efter ett dammbrott och en undrade var hennes barn skulle 
befinna sig och vart de skulle bege sig från sina skolor. 
 
De frågor som flest respondenter hade inför ett eventuellt dammbrott var vart de skulle åka 
och vilka områden som förväntades drabbas alternativt vilka som skulle vara säkra. Vid ett 
dammbrott ville däremot fler respondenter ha information om vart de skulle åka och hur lång 
tid de skulle ha på sig.  
 

4.2.3 Vilken information behöver de boende för att kunna evakuera 
själv? 

Det var 61,9% (Bilaga 10, Tabell 29) av respondenterna som svarade på den öppna frågan 28, 
som handlade om vad de skulle behöva veta för att kunna evakuera på egen hand vid ett 
eventuellt dammbrott. De boende i Porjus ville främst veta hur lång tid de skulle ha på sig, 
medan de boende i Boden främst ville veta vart de skulle åka. De boende i Porjus var även 
mer intresserade av att veta hur mycket vatten som förväntades komma. 
 
Tabell 3 
 
Öppen fråga om vad respondenterna behövde veta för att kunna evakuera på egen hand vid ett eventuellt dammbrott. 
 
Vad respondenterna skulle 
behöva veta för att kunna 
evakuera på egen hand vid ett 
eventuellt dammbrott?  
(Fråga 28, öppen fråga) 

Porjus 
(n=46) 

 
 Män  Kvinnor Totalt 

Boden 
(n=40) 

 
Män Kvinnor Totalt 

Önskemål 
totalt i 

Porjus och 
Boden 

Vart ska jag åka/ 
uppsamlingsställen 

4 8 12 5 14 19 31 

Hur lång tid jag har på mig / 
tidsförhållanden 

10 9 19 2 5 7 26 

Flyktvägar/ evakueringsvägar 
/närmaste väg till säker mark 

5 8 13 5 8 13 26 

Hur mycket vatten (vilken 
damm)/vattennivå /flodvåg? 

4 4 8 1 - 1 9 

Övriga önskemål om 
information 

7 11 18 7 14 21 39 

Totalt antal önskemål 30 40 70 20 41 61 131 
 
I övrigt ville fyra respondenter veta vilka områden som skulle drabbas och om det fanns några 
säkra platser. Två ville veta hur de skulle kunna få reda på vad som hade hänt, tre ville veta 
mer om samhällets beredskaps- eller evakueringsplaner, två hur länge de skulle behöva vara 
evakuerade och fem ville veta vad de borde ta med sig vid en evakuering. Det var åtta 
respondenter som undrade hur de skulle ta sig till evakueringsställena, en hur hon skulle agera 
vid en evakuering och tre ville veta allt för att kunna evakuera själv. Det var också fyra som 
svarade att de inte kunde evakuera själv. En hörselskadad person menade att det skulle bli svårt 
att evakuera på egen hand, eftersom det skulle bli svårt att tillgodogöra sig all information. Det 
framkom också en undran om bussar och tåg skulle gå som vanligt. En respondent menade att 
han skulle kunna evakuera själv om han hade tillgång till båt. En respondent undrade var det 
skulle gå att få tag på bensin och diesel om det inte skulle finnas någon elektricitet och 
mackarna inte längre fungerade. Ytterligare en respondent ville veta om det var säkert att 
färdas med bil efter vägarna och en annan om de kunde hämta sina egna barn på skolorna. En 
ville veta om det skulle gå att leva på tillflyktsorten de antal dagar som behövdes och om det 
skulle finnas tillgång till vatten, proviant och skydd för väder till exempel.  
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4.3 På vilket sätt vill de boende informeras vid ett dammbrott? 
Det fanns ingen skillnad mellan orterna eller mellan könen vad gällde på vilket sätt 
respondenterna ville informeras vid ett dammbrott. De flesta ville informeras via lokalradio 
eller lokal varningssignal. I de rangordnade svaren framkom två grupperingar av hur 
respondenterna föredrar information, som på något sätt signalerar varning. Den ena var radio, 
varningssignal, tv eller sms och den andra webbaserade informationskällor, där personen själv 
aktivt måste ta reda på information (Figur 3). 
 
En 2x2x10 (ort x kön x informationskälla) ANOVA med upprepad mätning på tredje faktorn 
visade att preferenserna skiljde sig mellan informationskällor, F(9,1044) = 98,923, p < .001. 
Ett eftertest med Bonferronis metod visade att lokalradio kom i första hand. För mer detaljerad 
information om respondenternas rangordningar se Bilaga 10, Tabell 26 och 27 eller Bilaga 11.  
 
 

 
Figur 3. Medelvärden av rangordning av sätt att vilja informeras på vid ett dammbrott. 
 
Av de kvinnliga respondenterna i Porjus och Boden, som i första hand ville bli larmade på 
annat sätt än genom de alternativ som hade angetts i frågeformuläret, ville två få ett 
telefonsamtal och en av dem ville att någon kom och hämtade henne om risken för ett 
dammbrott skulle vara stor (Bilaga 10, Tabell 26 & 27; Bilaga 11). 
 
4.4 Hur är inställningen till vattenkraft och förtroendet för Vattenfall, 

kommunerna, Länsstyrelsen och media hos de boende i Porjus 
och Boden? 

Övervägande delen av respondenterna (64,4%) var positiva till vattenkraft. Det var endast fyra 
respondenter som var negativa till vattenkraft. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
könen eller orterna vad gällde vad de tyckte om vattenkraft.  
 

4.4.1 Förtroendet för beredskapen vid ett dammbrott. 
En 2x2x3 (ort x kön x myndighet) ANOVA med upprepad mätning på den tredje faktorn 
visade att förtroendet för myndigheterna skiljde sig åt, F(2,144) = 10,455, p = .0001, och ett 
eftertest med Bonferronis metod visade att förtroendet för Vattenfall (M = 3,0000) och 
Länsstyrelsen (M = 2,8352) var ungefär lika stort, medan förtroendet var lägre för 
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kommunerna (M = 2,5376). Överlag skiljde sig inte förtroendet för myndigheterna åt mellan 
könen eller mellan orterna och det noterades endast en interaktion mellan ort och myndighet, 
som berodde på att förtroendet för de olika myndigheterna skiljde sig mer åt hos Porjusborna 
än hos Bodenborna (Figur 4), F(2,144) = 6,398, p = .002. En en-vägs ANOVA med 
upprepad mätning visade att Porjusbornas förtroende skiljde sig åt mellan myndigheter, F(2,86) 
= 15,362, p < .001, medan en motsvarande ANOVA av Bodenbornas skattningar inte visade 
på några skillnader i förtroende för de olika myndigheterna. Övriga interaktioner var icke-
signifikanta. 
 

 
Figur 4. Genomsnittligt förtroendet för Vattenfalls, Kommunens och Länsstyrelsens beredskap vid ett dammbrott. 
 
 

4.4.2 Förtroende för att korrekt information ges vid ett dammbrott. 
Vad gällde förtroendet för att Vattenfall, kommunerna, Länsstyrelsen och media skulle ge 
korrekt information vid ett eventuellt dammbrott (Bilaga 10, Tabell 34-37) visade en 2x2x4 
(ort x kön x källa) ANOVA med upprepad mätning på den tredje faktorn att det inte fanns 
någon skillnad mellan orterna eller mellan kvinnor och män, men att förtroendet skiljde sig åt 
mellan källorna, F(3,219) = 7,534, p < .001 (Bilaga 10, Tabell 34-37). Ett eftertest med 
Bonferronis metod visade att förtroendet var högst för Vattenfall (M = 3,028) och 
Länsstyrelsen (M = 3,020). Det var många av de kvinnliga respondenterna, främst i Boden, 
som angav att de inte visste vilket förtroende de hade för respektive instans. 
 
4.5 Är det viktigt för de boende vem information kommer från före 

och vid ett eventuellt dammbrott? 
 

4.5.1 Information före ett eventuellt dammbrott. 
Respondenterna tyckte överlag att det inte spelade någon roll vem som informerade dem före 
ett eventuellt dammbrott (Bilaga 10, Tabell 30). Det var däremot lika många av kvinnorna i 
Porjus som angav att de ville ha informationen från Vattenfall, som att det inte spelade någon 
roll. Det fanns inte någon skillnad mellan könen, men fler av respondenterna från Porjus än 
från Boden angav att de ville ha information från Vattenfall innan ett eventuellt dammbrott, 
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χ
2(6,N = 131) = 15,310, p= .018. Den man i Boden som angav att han ville ha information 

från någon annan uppgav hyresvärden.  
 

4.5.2 Information vid ett dammbrott. 
På frågan vem respondenterna ville ha information från vid ett eventuellt dammbrott (Bilaga 
10, Tabell 31) erhölls ingen skillnad mellan könen. Det fanns däremot en skillnad mellan 
orterna. De boende i Porjus ville i större utsträckning ha information från Vattenfall än vad de 
boende i Boden ville, χ2(8, N = 127) = 23,435, p= .003. 
 
Tre respondenter angav att de ville ha information på annat sätt (Bilaga 10, Tabell 31). I Porjus 
uppgav en man att han ville ha informationen från Räddningstjänsten vid ett eventuellt 
dammbrott. En kvinna i Porjus uppgav ”snabbast möjligt” och en man i Boden svarade att han 
ville ha informationen från hyresvärden.  
 
4.6 Hur bedömer de boende i Porjus och Boden riskerna av ett 

dammbrott? 
 

4.6.1 Sannolikhet. 
Övervägande delen av respondenterna angav att det var låg sannolikhet att ett dammbrott 
skulle ske i Lule älv (Bilaga 10, Tabell 39). Bodenbor trodde att det var en något större 
sannolikhet att dammen skulle brista F(9,417) = 7,300, p= .008. I Boden svarade en ganska 
stor andel av kvinnorna (24,4%) att de inte visste vilken sannolikheten var för att ett 
dammbrott skulle inträffa. 
 
Bedömningarna av sannolikhet för ett dammbrott (Bilaga 10, Tabell 39) hade inget samband 
med respondenternas kompetens inom området vattenkraft och vattenkraftsdammar (Bilaga 10, 
Tabell 12), men däremot ansåg de med kunskap om risk- och säkerhetsfrågor (Bilaga 10, 
Tabell 13) att sannolikheten var lägre än vad de utan sådan kunskap ansåg, t(128) = 2,884, p= 
.005.  
 

4.6.2 Förberedd. 
Övervägande delen av respondenterna (71,8%) angav att de inte alls var förberedda inför ett 
eventuellt dammbrott i Lule älv (Bilaga 10, Tabell 44). Det fanns ingen signifikant skillnad i 
förbereddhet mellan könen eller mellan orterna. 
 
Respondenter med kompetens inom området vattenkraft och vattenkraftsdammar (Bilaga 10, 
Tabell 12) angav i större utsträckning att de var förberedda inför ett eventuellt dammbrott, 
t(132) = 2,666, p = .009. Även respondenter med kunskap om risk- och säkerhetsfrågor 
(Bilaga 10, Tabell 13) angav att de var mer förberedda inför ett dammbrott, t(127) = 2,546, p 
= .012.  
 
De som levde ensamma, med barn eller med make, maka eller sambo (Bilaga 10, Tabell 7) 
uppgav sig vara lika förberedda för ett dammbrott (Bilaga 10, Tabell 44).  
 
Det fanns inget signifikant samband mellan hur förberedda respondenterna var inför ett 
eventuellt dammbrott i Lule älv (Bilaga 10, Tabell 44) och respondenternas ålder (Bilaga 10, 
Tabell 2). 
 
Det fanns inget signifikant samband mellan hur nära Lule älv respondenterna levde (Bilaga 10, 
Tabell 17) och hur förberedda de var inför ett dammbrott (Bilaga 10, Bilaga 44). 
 
Det var nära en signifikant skillnad i hur förberedda respondenterna var inför ett eventuellt 
dammbrott i Lule älv (Bilaga 10, Tabell 44) mellan de som själva hade tagit reda på vad som 
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kunde hända i deras område vid ett dammbrott (Bilaga 10, Tabell 23) och de som inte hade 
gjort det, t(129) = 1,919, p = .057. De respondenter som själva hade tagit reda på information 
ansåg sig vara mer förberedda på ett dammbrott. 
 
Ju fler gånger som respondenterna hade varit på ett vattenkraftverk (Bilaga 10, Tabell 20) desto 
mer förberedda (Bilaga 10, Tabell 44) ansåg de sig vara inför ett eventuellt dammbrott, χ2(12, 
N = 134) = 25,137, p = .014. 
 

4.6.3 Kontroll. 
Vad gällde kontrollen som respondenterna hade över att kunna skydda sig själva och sina 
familjer om ett dammbrott skulle inträffa (Bilaga 10, Tabell 45) svarade hälften att de inte alls 
hade någon kontroll. De manliga respondenterna i Porjus upplevde större kontroll över hur de 
kunde skydda sig själva och sina familjer vid ett dammbrott än övriga respondenter, F(4,369) = 
5,641, p = .019. 
 
De respondenter som hade särskild kompetens inom området vattenkraft och 
vattenkraftsdammar (Bilaga 10, Tabell 12) uppgav större kontroll över hur de kunde skydda sig 
själv och sina familjer vid ett dammbrott (Bilaga 10, Tabell 45) än de som saknade sådan 
kompetens uppgav, t(132) = 6,760, p = .000. Även de som hade kunskap om risk- och 
säkerhetsfrågor gällande ett eventuellt dammbrott (Bilaga 10, Tabell 13) uppgav större kontroll 
än de som saknade sådan kunskap, t(128) = 5,337, p = .000.  
 
Det fanns en signifikant skillnad vad gällde vilken kontroll respondenterna hade över hur de 
kunde skydda sig själv och sin familj om ett dammbrott skulle inträffa (Bilaga 10, Tabell 45) 
och mellan de som levde ensamma och inte, där de som levde ensamma upplevde mindre 
kontroll, t(133) = 2,834, p = .005. De respondenter som levde med make, maka eller sambo 
upplevde mer kontroll, t(133) = 3,199, p = .002. Det fanns däremot ingen signifikant skillnad i 
vilken kontroll de respondenter som levde med eller utan barn hade. 
 
Det fanns inget signifikant samband mellan respondenternas kontroll över hur de kunde 
skydda sig själv och sina familjer om ett dammbrott skulle inträffa (Bilaga 10, Tabell 45) och 
respondenternas ålder (Bilaga 10, Tabell 2).  
 
Det fanns inte heller något signifikant samband mellan respondenternas kontroll över hur de 
kunde skydda sig själv och sina familjer vid ett dammbrott (Bilaga 10, Tabell 45) och om de 
hade varit med om en eller flera naturkatastrofer (Bilaga 10, Tabell 16).  
 
Det fanns ett signifikant samband mellan respondenternas kontroll över hur de kunde skydda 
sig själv och sina familjer om ett dammbrott skulle inträffa (Bilaga 10, Tabell 45) och hur nära 
de bodde Lule älv (Bilaga 10, Tabell 17). Ju längre ifrån älven respondenterna bodde desto 
sämre kontroll hade de, r(133) = .193, p = .027. 
 
De som själva hade tagit reda på vad som kunde hända i deras område vid ett dammbrott 
(Bilaga 10, Tabell 23) angav större kontroll över hur de kunde skydda sig vid ett dammbrott 
(Bilaga 10, Tabell 45), t(128) = 5,101, p = .000.  
 
De respondenter som hade angett att de ville ha information om hur vattenkraft fungerade 
(Bilaga 10, Tabell 21) hade också sämre kontroll över hur de kunde skydda sig själv och sina 
familjer om ett dammbrott skulle inträffa (Bilaga 10, Tabell 45), F(5,797) = 7,347, p = .001. 
 

4.6.4 Medvetenhet. 
Övervägande delen av respondenterna (85%) angav att de redan innan frågeformuläret 
skickades ut visste att ett dammbrott betraktades som en risk i samhället (Bilaga 10, Tabell 46). 
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Det fanns inget signifikant samband mellan orterna eller mellan män och kvinnor gällande hur 
de hade svarat på frågan.  
 
Det fanns inget signifikant samband mellan respondenternas medvetenhet om att samhället 
betraktar dammbrott som en risk i samhället (Bilaga 10, Tabell 46) och mängden kompetens 
inom området vattenkraft och vattenkraftsdammar (Bilaga 10, Tabell 12). Däremot, de som 
hade kunskap om risk- och säkerhetsfrågor gällande ett eventuellt dammbrott (Bilaga 10, 
Tabell 13) var i större utsträckning medvetna om att dammbrott betraktades som en risk, 
t(127) = 2,421, p = .017. 
 
4.7 Hur bedömer de boende i Porjus och Boden effekterna av ett 

dammbrott?  
 

4.7.1 Effekterna för kommunen. 
På frågan vilken effekt som respondenterna trodde att ett dammbrott skulle ha för deras 
kommun (Bilaga 10, Tabell 40) svarade drygt hälften av männen och kvinnorna i Porjus att 
det skulle ha stora effekter. Det var också relativt många (35,3%) av de boende i Boden som 
trodde att det skulle få stora effekter för kommunen. Däremot trodde fler av respondenterna i 
Boden (42,6%) att det skulle få mycket stora effekter. Ingen av respondenterna angav att ett 
dammbrott inte skulle få några effekter alls för deras kommun. Det fanns inget signifikant 
samband mellan ort eller kön. 
 
Det fanns inget signifikant samband mellan vilken effekt respondenterna trodde att ett 
dammbrott skulle ha för deras kommun (Bilaga 10, Tabell 40) och kunskap om risk- och 
säkerhetsfrågor gällande ett eventuellt dammbrott (Bilaga 10, Tabell 13). Det fanns inte heller 
något samband mellan effekten för kommunen och respondenternas kompetens inom området 
vattenkraft och vattenkraftsdammar (Bilaga 10, Tabell 12). 
 

4.7.2 Effekterna för dem själva. 
Flest respondenter (33,1%) angav att ett dammbrott skulle ha stora effekter för dem och deras 
familj (Bilaga 10, Tabell 41). Det fanns inget signifikant samband mellan ort eller kön, men fler 
av kvinnorna i Porjus, 14 respondenter, än kvinnorna i Boden, sex respondenter, trodde att 
det skulle få mycket stora effekter. Det var endast fyra respondenter totalt som inte alls trodde 
att det skulle få någon effekt för dem eller deras familjer vid ett dammbrott. 
 
Den effekt respondenterna trodde att ett dammbrott skulle ha för dem och deras familj (Bilaga 
10, Tabell 41) hade inget samband med respondenternas kompetens inom området vattenkraft 
och vattenkraftsdammar (Bilaga 10, Tabell 12). Respondenter med kunskap om risk- och 
säkerhetsfrågor gällande ett eventuellt dammbrott (Bilaga 10, Tabell 13) trodde emellertid att 
ett dammbrott skulle få mindre effekt för dem själva och deras familj, t(125) = 2,147, p = .034. 
 
Det fanns inget signifikant samband mellan vilken effekt respondenterna trodde att ett 
dammbrott skulle ha för dem och deras familjer (Bilaga 10, Tabell 41) och om de levde 
ensamma, med barn eller med make, maka eller sambo (Bilaga 10, Tabell 7). Det fanns inte 
heller någon korrelation mellan skattning av effekten och ålder. 
 
4.8 Är de boende i Porjus och Boden oroliga för att ett dammbrott 

ska inträffa? 
Övervägande delen av respondenterna (59,7%) angav att de inte alls var oroliga för ett 
eventuellt dammbrott i Lule älv (Bilaga 10, Tabell 42). Det fanns ingen signifikant skillnad 
mellan orter, men däremot mellan kön där de kvinnliga respondenterna i Boden var mer 
oroliga för ett dammbrott än övriga, F(2,169) = 6,416, p = .013. 
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Det fanns inget signifikant samband mellan hur oroliga respondenterna var för ett dammbrott i 
Lule älv och kompetens inom området vattenkraft och vattenkraftsdammar (Bilaga 10, Tabell 
12). Respondenter med kunskap om risk- och säkerhetsfrågor gällande ett eventuellt 
dammbrott (Bilaga 10, Tabell 13) var däremot mindre oroliga för dammbrott, t(127) = 2,584, 
p = .011. 
 
Det fanns inget samband mellan oro för ett dammbrott i Lule älv (Bilaga 10, Tabell 42) och 
om respondenten levde ensam, med barn eller med make, maka eller sambo (Bilaga 10, Tabell 
7). 
 
Det fanns inget signifikant samband mellan oro för dammbrott (Bilaga 10, Tabell 42) och ålder 
(Bilaga 10, Tabell 2), inte heller mellan oro för ett dammbrott och antal år som 
respondenterna hade bott i området (Bilaga 10, Tabell 4). 
 
Det fanns inget signifikant samband mellan oro för ett dammbrott (Bilaga 10, Tabell 42) och 
hur nära älven respondenterna bodde (Bilaga 10, Tabell 17). Det fanns inte heller något 
samband mellan oro och erfarenhet av naturkatastrofer (Bilaga 10, Tabell 16), mellan oro och 
om respondenterna tagit reda på information om vad som kan hända i området själva eller inte 
(Bilaga 10, Tabell 23) eller med hur intresserade av att få information om hur ett dammbrott 
skulle kunna drabba deras område de var (Bilaga 10, Tabell 24).  
 
Vad gällde oro hos respondenterna för ett dammbrott (Bilaga 10, Tabell 42) fanns inget 
signifikant samband med om respondenterna arbetade eller studerade utanför sina hemorter 
eller inte (Bilaga 10, Tabell 14). Däremot var de respondenter som saknade bil eller annat 
motordrivet fordon (Bilaga 10, Tabell 15) mer oroliga för dammbrott F(12,131) = 10,356, p = 
.002. 
 
Det var enbart åtta respondenter som hade en gård med djurhållning (Bilaga 10, Tabell 11). 
Det fanns inget signifikant samband mellan de som hade en gård med djurhållning och hur 
oroliga respondenterna var för ett dammbrott (Bilaga 10, Tabell 42). 
 
Det fanns inget signifikant samband mellan oro för dammbrott (Bilaga 10, Tabell 42) och 
tillgången till ett socialt nätverk (Bilaga 10, Tabell 10). 
 
Om respondenterna var oroliga hade de möjlighet att skriva vad de var mest oroliga över i den 
öppna frågan 42 (Bilaga 10, Tabell 43). Totalt svarade 33 respondenter på frågan. Av de 
manliga respondenterna från Porjus svarade sex på frågan. De uppgav en oro för att det skulle 
bli skador på byggnader, att ett dammbrott skulle inträffa och för dess följder. Någon var orolig 
för att bilvägarna kanske skulle förstöras, vilket skulle kunna medföra brist på mat, bensin och 
sjukvård. Det fanns också oro för att olyckan skulle kunna inträffa på natten och att det inte 
skulle finnas tid att evakuera. En respondent menade vidare att det fanns oro för Vattenfalls sätt 
att driva kraftverk. Samma respondent hade dåligt förtroende för Vattenfalls beredskap vid ett 
eventuellt dammbrott (Bilaga 10, Tabell 32) och inget förtroende för att Vattenfall skulle ge 
korrekt information vid ett dammbrott (Bilaga 10, Tabell 35). 
 
Av de åtta kvinnor i Porjus som svarade på fråga 42 (Bilaga 10, Tabell 43) var en orolig för 
efterverkningarna på miljö och närområde. Det fanns också oro för att Suorvadammen inte 
gick att få riktigt tät. En respondent menade att ”När man är 75 år är man inte så orolig för 
framtiden” och ytterligare en person att de ”inte oroar sig i onödan”. Det fanns även oro för 
de skador som skulle kunna uppstå efter ett dammbrott och att underhållet var eftersatt, 
eftersom Vattenfall ansågs vilja göra så stora vinster som möjligt. Några var oroliga för att inte 
hinna undan vattnet i tid, oro för liv och egendom och för barn och barnbarn. Oro fanns 
också för att deras hus skulle hamna under vatten och för den övriga förödelse som skulle ske 
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längs Lule älv. Det fanns också en respondent som var orolig för hur lång tid det skulle ta 
innan vattnet var i Porjus om det skulle bli ett dammbrott i Suorvadammen. 
 
Från Boden var det fem män som svarade på fråga 42 (Bilaga 10, Tabell 43). Av dem var en 
orolig för hur han skulle kunna samla sin familj och om hela familjen skulle åka till samma 
plats. Det fanns också oro för ”allt” och även att allt som respondenten ägde skulle bli förstört. 
Det upplevdes oro över att ett dammbrott skulle kunna inträffa. En respondent menade att 
vattennivåerna i dammarna redan nu överskrids under vissa perioder, utan att detta åtgärdas av 
Vattenfall. Respondenten var orolig för att de förstärkningar som hade gjorts av dammarna de 
senaste åren var bristfälliga. Detta menade respondenten berodde på att vinstintressen styrde 
Vattenfall, vilket ledde till fusk med förstärkningarna.  
 
Fjorton kvinnor i Boden svarade på fråga 42 (Bilaga 10, Tabell 43). En av dem var orolig för 
vart de skulle åka, upp mot fjällvärlden eller söderut. Två respondenter var oroliga för 
översvämning. Det fanns också oro för att de inte skulle få bra information och hur mycket 
vatten som skulle skölja in över området vid ett dammbrott. Att de inte hade blivit 
informerade om vad de skulle göra vid ett eventuellt dammbrott ledde också till oro. Det fanns 
även oro för vad ett dammbrott skulle innebära och vilka konsekvenser det skulle få och för 
hur långt vattnet skulle sprida sig. Någon var orolig för evakuering och även nerdragningarna 
av underhåll vid dammarna. En oroade sig för hur fort hon måste evakuera och någon visste 
inte vad hon var orolig för. En respondent var orolig för att dammen skulle gå sönder och att 
de skulle få veta det för sent. Även att allt de hade skulle försvinna i vattenflödet och att någon 
i deras närhet skulle råka illa ut oroade. 
 
4.9 Vattenfalls roll vid ett dammbrott. Intervju med Specialist 

Emergency Preparedness & Public Safety Joakim Evertson 
 

4.9.1 Övervakning. 
Enligt Vattenfall finns det olika sätt att få information om någonting verkar avvika från det 
normala med någon av dammarna. Ett sätt är att det genomförs regelbundna tillsynskontroller 
av dammarna och ett annat är så kallade rondningar där utbildad personal inspekterar 
anläggningarna för att se om någonting verkar vara fel eller avvika från det normala. Utöver 
detta finns olika slags instrumenteringar vid dammarna, som ger information om någonting 
avviker från det normala. Ytterligare hjälp kan komma från allmänheten, som kanske 
observerar att något inte verkar vara som det ska och rapporterar det till Vattenfall. 
 

4.9.2 Information till allmänheten. 
Vattenfall har ibland kontakt med boende i nära anslutning till anläggningarna för att informera 
om verksamheten. Vattenfall har genom flera olika kanaler informerat om sin verksamhet 
bland annat genom älvtidningar och informationsfolders, men någon riktad information till 
enskilda individer har inte genomförts. Detta är något som åligger kommunen att göra. Vid 
Lule älv äger Vattenfall alla anläggningar, men vid älvar som har flera olika dammägare är det 
viktigt att det inte går ut olika information från olika källor. För att ge en samlad bild och 
information är det därför kommunens ansvar att ge den information till allmänheten som kan 
vara viktig inom kommunens geografiska område. Om någon har frågor är de alltid välkomna 
att kontakta Vattenfall.  
 

4.9.3 Rutiner vid olycka. 
Om någonting utöver det vanliga skulle inträffa vid en av dammarna och avvikelsen bedöms 
som allvarlig larmas Räddningstjänsten. De, i sin tur, beslutar om flera aktörer, som till 
exempel om Länsstyrelsen behöver meddelas. Det viktiga är att det finns en dialog mellan de 
inblandade parterna för att snabbt kunna vidta de åtgärder som behövs. SOS Alarm larmas 
direkt om det är en allvarlig skada och en evakuering är aktuell. 
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Vid ett dammbrott i exempelvis Suorvadammen larmar Vattenfall först SOS Alarm för att alla 
inblandade så snabbt som möjligt ska få veta vad som har hänt. Därefter larmas internt inom 
Vattenfall för att alla ska hjälpa varandra i relation till den inträffade situationen. Det skulle 
eventuellt kunna finnas en möjlighet att laga skadan. Finns det tid skulle det kunna fungera att 
tippa ner stora stenar och block för att täppa igen där dammen har gått sönder, men det beror 
på hur allvarlig skadan är. 
 
Vid ett dammbrott på exempelvis Suorvadammen släpper Vattenfall på vattenflödet vid de 
dammar som är längre ner efter älven. När vattnet från Suorvadammen sedan kommer dit 
finns mer utrymme för vattnet att stoppas upp innan vattnet, även där, fylls på så mycket att 
dammen svämmar över. Genom denna procedur får de boende längs Lule älv längre tid på sig 
att evakuera. 
 
Vattenfall bistår så långt som möjligt med evakueringen. Det kan handla om att 
Räddningstjänsten behöver speciella maskiner, båtar, pumpar eller annan utrustning längs 
älven, som Vattenfall eventuellt har tillgång till eller att bistå med information om den 
pågående situationen. 
 

4.9.4 Risknivåer. 
Terrordåd anses vara osannolikt med dagens hotbild mot Sverige. Då dammarna har en så 
kallad seg konstruktion är det heller inte alldeles enkelt att spränga sönder en sådan 
konstruktion. Att ett dammbrott inträffar, utan att Vattenfall har fått någon tidigare varning 
kan eventuellt bero på en inre skada som successivt skadat dammen så mycket att den till sist 
brister, utan att det har varit möjligt att se signaler om skadan på ytan eller via instrumentering. 
Det är dock väldigt osannolikt att detta ska inträffa. För många av Vattenfalls dammar har en 
ombyggnad skett bland annat för att kunna ta emot mer vatten och därigenom har dessa 
dammar förstärkts.  
 
Då Lule älv är reglerad förekommer inte översvämningar med samma intervall och 
regelbundenhet som hos oreglerade älvar. Boende är inte vana vid översvämningar och därför 
kan det vara extra viktigt att de har tänkt igenom och vet vad de borde göra om ett 
dammbrott trots allt skulle inträffa. Vattenfall deltar aktivt i den av Elforsk finansierade studie, 
som genomförs i Ljungan med avseende på tidig varning för att kunna utvärdera om de 
systemen även skulle kunna fungera i Lule älv och andra älvar där Vattenfall är verksamma. 
 
Efter en eventuell evakuering är det viktigt att samhället kommer igång, vilket är Vattenfalls 
första prioritering. Haverikommissionen behöver göra en undersökning efter ett dammbrott, 
vilken antagligen tar lång tid. En gissning från informanten är att det skulle ta cirka 10 år innan 
allt är uppe och igång som det var före dammbrottet. 
 
4.10 Länsstyrelsen Norrbottens roll vid ett dammbrott 
 

4.10.1 Farlig verksamhet. 
Länsstyrelsen har ansvaret för den operativa tillsynen av dammarna, vilket innebär att de ska 
kontrollera att ägaren av dammen följer de regler och villkor som finns uppställda i det givna 
tillståndet. Även kommunerna har tillsynsansvar, eftersom dammarna klassas som farlig 
verksamhet enligt LSO (Länsstyrelsen Norrbotten, 2012b).  
 

4.10.2 Krishändelse. 
Krisorganisationen inom Länsstyrelsen kan förändras beroende på vilken slags händelse som 
inträffar. Det normala är att krishanteringsenheten och tillförordnad tjänsteman i beredskap 
(TiB) arbetar och följer samt rapporterar om vad som händer i Sverige och övriga världen. En 
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så kallad anpassad organisation ska användas om mer allvarliga händelser inträffar såsom stora 
skogsbränder eller större kemikalieolyckor. Vid dessa händelser förstärks organisationen med 
olika stabsfunktioner. Stabsfunktionen stödfunktion finns då till hands för att bistå med teknisk 
expertis, men även ge stöd på andra sätt. Länsstyrelsen följer vid dessa tillfällen utvecklingen, 
samverkar med berörda parter och tar vid behov över samordningen (Länsstyrelsen 
Norrbotten, 2011).  
 
Konsekvenserna efter ett dammbrott kan bli allvarliga, men sannolikheten för att det ska 
inträffa bedöms vara mycket låg (Länsstyrelsen Norrbotten, 2012c). Om ett dammbrott 
inträffar övertar Länsstyrelsen ansvaret för Räddningstjänsten i en eller flera kommuner. En 
räddningsledare förordnas med ansvar att leda insatsen med stöd av Räddningstjänststaben, dvs. 
personal från Räddningstjänsten. Räddningsledaren har då tillgång till stabens resurser 
tillsammans med länsledningen (Länsstyrelsen Norrbotten, 2011).  
 
Länsstyrelsen arbetar efter likhetsprincipen, vilket betyder att organisationen, så långt det går, 
ska förbli oförändrad i alla lägen, men med ytterligare förstärkning beroende på det inträffade 
(Länsstyrelsen Norrbotten, 2011). 
 
Vid en händelse som larmas via SOS Alarm tas larmet emot av TiB, som, i sin tur, följer en 
upprättad händelselista. Information eller ett larm kan även komma till Länsstyrelsen från 
enskilda, media eller andra myndigheter. Beroende på den inträffade händelsen bedömer TiB 
om chefen för krishanteringsenheten ska kontaktas och Länsstyrelsens krisorganisation sättas 
igång (Länsstyrelsen Norrbotten, 2011).  
 

4.10.3 Viktigt meddelande till allmänheten.  
Länsstyrelsen har även möjlighet att informera allmänheten genom systemet VMA. 
Stabschefen, tjänstgörande TiB och även i vissa fall den förordnade räddningsledaren har 
möjligheten att besluta om ett VMA-meddelande. Meddelandet kan vara en utomhusvarning 
eller ett varnings- eller informationsmeddelande. Utomhusvarningen är en lokal varningssignal 
och finns i olika stor omfattning längs Lule älv. Varnings- eller informationsmeddelandena kan 
sändas i alla radio- och tv-kanaler och upprepas olika ofta beroende på händelsens art. Vid 
allvarlig och omedelbar fara för bland annat liv upprepas varningsmeddelandet med kortare 
intervall än vid ett informationsmeddelande och sänds därefter till dess faran är över 
(Länsstyrelsen Norrbotten, 2011). 
 
4.11 Kommunernas roll vid ett dammbrott 
 

4.11.1 Gällivare kommun. Intervju med risk- och säkerhetssamordnare 
Andreas Larsson. 

 
4.11.1.1 Rutiner vid olycka. 

Vid ett brott på Suorvadammen sätter Gällivare kommuns krisledning, inklusive 
Räddningstjänsten, igång att evakuera allmänheten. Vid ett dammbrott larmas de boende efter 
Lule älv via sms-larm, telefonlista och VMA via radio. Eftersom Gällivare kommun har en 
egen larmcentral kan de larma via SMS till dem som förväntas drabbas vid ett dammbrott, 
vilket är en viktig aspekt på grund av den korta tid de boende har på sig om dammen redan 
har brustit. Vägarna stängs av för trafik västerut och även E45 för trafik mot Porjus-området. 
 
Initialt handlar det om att varna de som bor närmast dammen, men därefter är det även viktigt 
att de boende ovanför dammarna får information så att de inte beger sig nedströms och 
hamnar i det drabbade området. 
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Det rör sig om ungefär 30-40 personer som är skrivna inom de områden som antas drabbas vid 
ett dammbrott i Suorvadammen. Ytterligare en aspekt, som kan försvåra arbetet är att det i 
dessa områden kan röra sig många turister sommar- och vintertid. Det är svårt att uppskatta 
hur många det handlar om, men åtminstone ett par hundra stycken. Det finns dessutom många 
fritidshus, där det är svårt att veta om någon befinner sig. 
 
På grund av närheten till exempelvis Suorvadammen är det viktigt att samarbetet med 
Vattenfall fungerar bra. Enligt LSO kan kommunen i vissa fall begära av de boende att de 
evakuerar redan om Vattenfall anser att det finns en liten risk att någonting kan hända. 
 

4.11.1.2 Evakuering. 
Boende efter Lule älv nedanför Suorvadammen evakueras vid ett dammbrott och tar sig till 
församlingsgården i Gällivare. De som har för kort tid på sig, eller inga möjligheter att själv ta 
sig dit, uppmanas istället att bege sig till höglänt terräng. Beroende på var de befinner sig 
hämtas de upp med helikopter eller bandvagn. 
 
I första hand evakueras personer inom Gällivare kommun. Eftersom det kan vara svårt att 
förutse exakt hur många som behöver evakueras, på grund av antalet turister som befinner sig i 
området, kan även Kiruna hjälpa till att ta emot evakuerade om behovet skulle finnas.  
 
På 1990-talet gick det ut information till de boende beträffande en eventuell evakuering vid 
dammbrott. 
 

4.11.1.3 Farlig verksamhet. 
Suorva- och Sitasdammarna klassas som farlig verksamhet inom Gällivare kommun. På grund 
av att många turister kan befinna sig i området runt Sitasdammen är det även där viktigt att 
Vattenfall larmar kommunen så att rätt åtgärder kan vidtas. Det finns många turister från andra 
länder som nyttjar vandringslederna inom kommunen, vilket också innebär att det kan finnas 
människor i området med andra språk än svenska och engelska, vilka är de språk som används 
vid ett VMA-meddelande. Det kan vara av intresse att överväga andra språk som till exempel 
tyska, franska och även minoritetsspråk.  
 
Vid ett dammbrott i Suorvadammen klarar sig Gällivare kommun relativt bra till exempel med 
avseende på tillgång till elektricitet. Det som vid intervjutillfället inte fanns med i 
beräkningarna är de nya vindkraftparkerna, som etableras inom vissa områden. Det största 
problemet för kommunen är mest troligt att transporter kan bli lidande, till exempel leverans 
av diesel, som mestadels kommer från Piteå. Eftersom många, eller alla, vägar över Lule älv 
kan drabbas innebär det att olika transporter tvingas ta andra vägar, antagligen via Norge eller 
Finland.  
 

4.11.2 Jokkmokks kommun. Intervju med f.d. säkerhetssamordnaren 
Gunnar Lundström. 

 
4.11.2.1 Farlig verksamhet. 

I Bodens kommun finns det en och i Jokkmokks kommun 10 stycken så kallade 2:4 
anläggningar, det vill säga dammar som klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § i Lagen 
om skydd mot olyckor. Jokkmokks kommun skulle drabbas i ett tidigt skede vid ett 
dammbrott, därför krävs ett bra samarbete med dammägarna.  
 

4.11.2.2 Varning. 
Om inte dammägaren säger till eller varnar i tid om att en evakuering behöver genomföras 
förlorar kommunen mycket tid. Därför är det viktigt att alla kommuner och dammägare är 
med i hela processen så att det blir ett gemensamt beslut om en evakuering. 
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Kommunen har tidigare ingått i en styrgrupp för ett projekt som heter ”tidig varning -
dammhaveri”. Styrgruppens alla projekt har varit lagda på is ett tag, men har kommit igång 
igen. Projektet handlar om hur de boende kan varnas av olika system om någon av dammarna 
brister. I detta ingår RDS-systemet, en mottagare som kan varna allmänheten vid ett 
dammbrott.  
 
Diskussioner pågår inom kommunen om hur allmänheten ska varnas. Hur kan till exempel en 
turistanläggning få veta att dammen har brustit? Behövs det en helikopter som kan flyga runt 
och utfärda varningar? Längs Lule älv i Jokkmokks kommun finns det inte någon djurhållning 
på de olika gårdarna, utan det handlar främst om rennäring. Vid intervjutillfället fanns inget 
system för att varna exempelvis renägarna. Ett problem är också VMA-signalen, som kan varna 
invånare i tätorten Jokkmokk. VMA-signalen betyder att människor ska gå inomhus, stänga 
fönster och dörrar och sätta igång radio eller tv. Vid ett dammbrott är det inte det som 
allmänheten borde göra, utan istället försöka ta sig till högre terräng. Det skulle behövas en 
signal som specifikt varnar för dammbrott så att allmänheten förstår detta. 
 
Terrängen mellan Porjus och Vuollerim skiljer sig i höjd, vilket kan leda till att vattnet färdas 
så att det skapas något som liknar en tsunamivåg. I Boden skulle i stället vattennivån höjas 
successivt. På grund av topografin är det viktigt att anpassa systemen för tidig varning så att de 
fungerar för de områden som systemen ska användas i.   
 

4.11.2.3 Rutiner vid olycka. 
Vid ett dammbrott kallar Vattenfall till ett möte via en mediabox. Då får den centrala 
krisledningen ett telefonnummer och anvisningar av SOS Alarm om när mötet ska ske och 
information om vad som har inträffat. På så vis kan de ha ett telefonmöte med Vattenfall. 
 
Kommunens krisledningscentral, bestående bland annat av räddningschefen, kommunchefen 
och räddningssamordnaren, startar evakueringsplanen redan när SOS Alarm ringer. Det finns 
ingen speciell varning som går ut till de boende, förutom meddelande via radio och tv, 
eftersom det inte finns något annat sätt att varna allmänheten på. 
 
Kommunens uppgift är att evakuera alla i kommunal omsorg. Det handlar om personer inom 
äldreomsorgen, förskolor, skolor och handikappomsorgen. Dessa personer evakueras på olika 
sätt, som till exempel med buss eller tåg. I övrigt är kommunens enda uppgift att varna 
allmänheten. 
 
Genom att Jokkmokks kommun är en liten organisation med få invånare, men ett stort 
geografiskt område, är det mycket svårt att täcka av hela kommunen. Kommunen är skyldig 
att hjälpa personer med hemtjänst även om de bor väldigt avsides. Problemet är att faktiskt 
kunna ta sig dit vid ett dammbrott. Socialtjänsten förväntas dock ha en plan för hur detta kan 
lösas. 
 
I Jokkmokks kommun finns ca 5100 invånare. Ett problem är att om ett dammbrott inträffar 
vintertid och alla blir utan elektricitet, i till exempel två veckor, skulle på grund av kylan i stort 
sett alla behöva evakueras, eftersom de inte skulle kunna klara sig på annat sätt. 
 
Kommunens krisplan hade fungerat bra när de fick chansen att öva vid Barents Rescue. Det 
fanns delar som kommunen fortfarande behövde bli bättre på, men överlag var kommunens 
insats god. 
 
Kommunen är skyldig att gå ut med varningar på olika språk. Utöver svenska finns det ett 
antal minoritetsspråk som behöver finnas med i en varning, men som saknades vid 
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intervjutillfället. Det kan handla om samiska, meänkieli, finska och, utöver det, information till 
de nyanlända från andra länder som inte pratar svenska. Engelska är till exempel inget problem, 
eftersom det finns personer som kan göra de översättningar som behövs. Även i det här fallet 
påverkar storleken på kommunen, eftersom det finns svårigheter rent ekonomiskt att 
genomföra varningar på flera språk. 
 
Sms bedöms inte vara en säker informationskanal för varning, då sms inte prioriteras av 
distributören och en sådan varning kan komma fram med tre timmars fördröjning.  
 
Utöver Gällivare, Jokkmokk, Boden och Luleå kommuner skulle i stort sett alla kommuner i 
Norrbotten påverkas av ett dammbrott i Suorvadammen. Det handlar inte bara om att 
elförsörjningen skulle upphöra för många av kommunerna, utan även om att kommunerna 
skulle behöva ta emot ett stort antal evakuerade människor från de drabbade områdena. Detta, 
i sin tur, skulle kunna leda till stora problem och att alla kommuner i Norrbotten påverkas. 
 

4.11.3 Bodens kommun. Intervju med säkerhetssamordnare Tommy 
Lindvall. 

 
4.11.3.1 Information. 

För ca 10-15 år sedan gick det ut en broschyr till allmänheten i Bodens kommun med en 
evakueringsplan vid ett eventuellt dammbrott. I den fanns information om vem som var 
ansvarig vid en evakuering, vart människor borde åka, vad de borde ta med sig och annan 
information som kunde vara aktuell vid en evakuering. 
 

4.11.3.2 Farlig verksamhet. 
I Lule älv är alla dammar klass 1, utom Randi, som är en klass 2 damm. Om det blir ett 
dammbrott behöver det inte alltid innebära att en evakuering måste ske, utan det har bland 
annat att göra med vilken damm det rör sig om. Om dammarna Suorva, Seitevare, Messaure 
och Porjus drabbas så sker en evakuering direkt. Eftersom det innebär fara för människoliv kan 
kommunstyrelsens ordförande ta ett beslut om evakuering, utan att övriga deltagare i 
krisledningsnämnden har sammanträtt. Beträffande övriga dammar beror det på hur högt 
vattenståndet är i älven just då. Är det lågt är det inte säkert att det blir någon påverkan alls, 
men vid höga vattenlägen finns möjligheten att en evakuering av vissa områden behövs. I de 
fallen kan det politiska beslutet tas på normalt sätt, det vill säga, krisledningsnämnden 
sammanträder och tar beslut om en evakuering är aktuell eller inte. 
 

4.11.3.3 Rutiner vid olycka. 
Hur startar evakueringsprocessen för kommunen om Suorvadammen brister? Den startar i 
sådant fall med att Vattenfall larmar SOS Alarm. De, i sin tur, utgår från en larmplan om en 
varning om att dammen är på väg att brista eller om att den redan har brustit och kontaktar 
bland annat Norrbottens läns landsting, kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen. SOS 
Alarm meddelar de olika instanserna att de ska kontakta en meddelandebox för att lyssna på det 
meddelande som Vattenfall har larmat in. Det här var också något som bland annat kommunen 
fick chans att pröva under övningen Barents Rescue, som ägde rum i Norrbotten under 2011. 
 
Invånarna i Bodens kommun har cirka 24 timmar på sig att evakuera. Enligt Boden kommuns 
hemsida, är folkmängden år 2011 beräknad till 27 643 invånare (Bodens kommun, 2012). 
Kommunen räknar med att nästan 23 900 personer i Boden behöver evakueras vid ett 
dammbrott i till exempel Suorvadammen. Detta har konstaterats genom kartläggning av de 
fastigheter som kan drabbas av vattenmassorna. Evakueringen sker för en tid, det vill säga så 
länge elförsörjningen inte fungerar. Vissa byar kanske inte alls evakueras, då de trots ett 
uppehåll i elförsörjningen förväntas klara sig ganska bra, eftersom många är vana vid detta 
sedan tidigare (Bilaga 8 och 9 för kartor). 
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Så snart larmet från SOS Alarm når kommunen ska Räddningstjänsten och kommunens 
krisorganisation initiera arbetet med en eventuell evakuering av boende i de drabbade 
områdena. Polisen ska ansvara för själva evakueringen, men kommunen har ansvaret för de 
sociala verksamheterna. Hos kommunen ska alla intressenter kallas till ledningscentralen, vilket 
kan röra sig om både interna och externa deltagare. 
 
Boden kommun ska varna skolor vilka, i sin tur, tar hand om eleverna. Det handlar om att 
ringa till föräldrar för att be dem hämta barnen. Om någon förälder inte kan hämta barnet 
ansvarar skolan även fortsättningsvis för barnet och ser till att han eller hon blir evakuerad. 
Kommunen ansvarar normalt inte för friskolor, men enligt lagen om extraordinära händelser 
har kommunen ett geografiskt områdesansvar. Detta innebär att de bland annat samordnar 
informationen och även varnar friskolor vid ett dammbrott. 
 
Även kommunen i Boden behöver evakueras och flytta sin krisledning. I kommunens 
krisplaner ska det ske till Gunnarsbyn. Där har de till exempel tillgång till reservkraft i skolan. 
Kommunen ska även ta med radiokommunikationssystemet RAKEL, vilket kan fungera även 
om till exempel strömmen slås ut och som ger dem möjlighet att kommunicera med bland 
annat Länsstyrelsen. På grund av kommunens evakuering fungerar det inte att ringa till 
kommunens normala växel, utan ett direktnummer till deras nya ledningscentral i Gunnarsbyn 
blir aktuellt, åtminstone så länge telefonnätet fungerar. 
 
Av dem som behöver evakueras antas många åka till sina fritidshus eller släkt och vänner på 
andra orter, som inte berörs av ett dammbrott. De som inte har en sådan möjlighet ska istället 
evakueras till avtalade orter som Kalix, Pajala, Överkalix, Haparanda och Övertorneå. 
 
Vid ett eventuellt dammbrott ansvarar Migrationsverket för att ge hjälp och stöd till de 
personer som vistas på flyktingförläggningarna i Boden. 
 
Kommunen i Boden har kommunicerat med Vattenfall att kommunen hellre ser att de 
varnade en gång för mycket än för lite. Det är en stor procedur att få igång alla resurser vid en 
evakuering och all extra tid för förberedelser är välkommen. Det handlar om att bussar och 
taxi behöver vara redo att upphöra med sina vanliga sysslor och kunna starta evakueringen. 
Även alla andra instanser ska kunna förberedas inför en verklig risk för dammbrott. 
 

4.11.3.4 Varning. 
Varningslarmet, eller den så kallade VMA-signalen, ska ljuda och VMA-meddelande till 
allmänheten om vad som har hänt och till exempel vart de skulle ta vägen ska gå ut via radio, 
tv och kommunens hemsida. 
 
VMA-signalen når endast ut till de centrala delarna i Boden samt till Harads där 
Räddningstjänsten kan larma från stationen. Övriga invånare kan inte varnas på detta sätt, utan 
får lita till att ryktet sprider sig även till dem. Varningsmeddelandet via radio och tv ska gå ut 
på svenska, vilket kan vara negativt för dem som är ”nysvenskar” och som kanske inte kan 
svenska så bra än. 
 
Det pågick vid tiden för detta arbetes genomförande en utredning och ett försök i Ljungan om 
varningssystem vid dammbrott. Utredningen skulle klargöra bland annat i vilken omfattning 
systemet borde användas, vem som är ansvarig och så vidare. Boden kommun avvaktar 
utredningen för att sedan kunna avgöra om varningssystemet kan användas för Lule älv och i 
sådana fall hur det ska användas. Systemet fungerar på så vis att en så kallad RDS-mottagare 
startar hemma hos personer inom riskområdet vid ett dammbrott. Systemet förväntas fungera 
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även om hemmet är strömlöst och kan ge meddelanden på olika språk om vad som har 
inträffat. 
 

4.11.4 Luleå kommun. Intervju med Säkerhetschef Urban Rönnbäck. 
 

4.11.4.1 Rutiner vid olycka. 
Flera delar av arbetet med ett dammbrott är, enligt informanten, planerade tillsammans med 
andra berörda kommuner. En av de stora skillnaderna för Luleå kommun är att inte hela 
kommunen skulle påverkas av ett dammbrott, utan det handlar mest om de centrala delarna av 
Luleå. Det skulle också bero på vilken damm som drabbas av ett brott. Om ett brott på 
Suorvadammen i Lule älv eller Seitevaredammen i Lilla Lule älv inträffar skulle invånarna i de 
centrala delarna av Luleå behöva evakueras.  
 
Krisledningsstaben och krisledningsnämnden ska kallas till stadshuset inom ungefär 30 minuter 
efter ett larm om ett konstaterat dammbrott. Förutsatt att kommunikationen fungerar med 
Vattenfall kommer mest troligt först en varning om ett eventuellt dammbrott. Både vid en 
varning och vid ett konstaterat dammbrott samlas de berörda i kommunen på samma sätt. 
Kommunen har tre stabslag som avlöser varandra i arbetet. 
 
År 2012 var folkmängden i Luleå kommun 74 437 personer (Luleå kommun, 2012). Vid ett 
dammbrott behöver ungefär 60 000 invånare i tätorten Luleå evakueras. Polisen ska sköta 
själva evakueringen och E4:an stängs av i norrgående riktning för att kunna användas vid 
evakueringen. De flesta invånarna förväntas evakuera själv med egen bil, grannar eller vänner 
och de som av olika orsaker inte kan evakuera själv har möjlighet att åka exempelvis buss. 
 
Djurhållning finns bland annat i Avan och Sunderbyn, men är inte något som kommunen 
ansvarar för, utan gårdarna förväntas ha egen reservkraft. 
 

4.11.4.2 Varning. 
VMA ska ljuda direkt efter ett larm om dammbrott. Information ska i första hand ges via 
radions P4, men även via kommunens hemsida. Bilar med högtalare som åker i byarna upp 
efter älven är också ett sätt att informera. Vattenfall släcker ner strömmen kontrollerat, men 
radion ska fungera under lång tid och fortsätta att sända information. Det finns runt 100 olika 
nationaliteter i Luleå. Därför har kommunen förberett för några olika språk i förväg och senare 
kommer kommunen att ha tillgång till språkservice om de behöver gå ut med ytterligare 
information. 
 

4.11.4.3 Evakueringsplatser. 
Vid intervjutillfället var det sedan ett år tillbaka klart med vart invånarna i centrala Luleå ska 
evakueras. Piteå ska ta emot alla som står under Socialförvaltningens ansvar, som till exempel 
inom äldreomsorg, hemtjänst och gruppbostäder. Sunderby sjukhus ska flytta till Piteås 
sjukhus. Utöver detta ska Piteå ta emot cirka 10 000 vanliga invånare. Arvidsjaur och Arjeplog 
ska ta emot 3 000 vardera och Lycksele 5 000. Skellefteå och Umeå ska ta emot cirka 20 000 
vardera. Kommunen räknar med att många evakuerar till fritidshus, släkt och vänner i andra 
delar av Sverige eller i Finland. Den initiala evakueringen handlar om att ta emot människor 
under ett par dagar och inhysa dem någonstans. Därefter blir det aktuellt att skicka dem vidare 
till fjällanläggningar och annat där de kan bo lite mer drägligt under en lite längre tid. Många 
studenter antas åka till sina hemorter. 
 

4.11.4.4 Påverkan. 
All planering i Luleå kommun gjordes utifrån det värsta tänkbara scenariot. Då kan det handla 
om en höjning av vattennivån med cirka 7-8 meter norr om Gäddvik och cirka 4-5 meter 
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kring Luleå centrum. Gjorda beräkningar visar att det skulle ta cirka 24 timmar innan vattnet 
når kusten om Suorvadammen brister.  
 
Vid ett dammbrott i Suorvadammen kommer Bergnäsbron antagligen att klara sig, men den 
kan bli underminerad av vatten och bråte som fraktas med älven och på så vis bli skadad. De 
båda Gäddviksbroarna förstörs förmodligen, vilket innebär att ingen trafik kan passera över 
älven under några dagar. 
 
Sannolikheten för ett dammbrott är störst på vintern, eftersom det då är som mest vatten i 
dammarna. Om vattnet först stiger och tar sig in i fastigheter, sedan sjunker och fryser till is 
förstörs många fastigheter. På grund av detta kan det ta extra lång tid för de drabbade att flytta 
tillbaka. 
 
Vid ett stort dammhaveri i Luleälven förväntas infrastrukturen slås ut för lång tid. Dammar 
nedströms skulle rasa och ta lång tid att bygga upp. Vid ett dammbrott i Suorva och Seitevare 
slås ställverket i Notviken ut, men elektricitet kan då tas från Finland och södra Sverige.  
 
De högre delarna av Luleå centrum som exempelvis Storgatan hamnar inte under vatten om 
Suorvadammen brister. Krisledningsstaben behöver därför inte evakueras, utan kan stanna i 
stadshuset. De har reservkraft i huset som kan slås på samt tillgång till radiokommunikation via 
RAKEL. De med tjänsteplikt inom kommunen förväntas stanna kvar vid ett dammbrott och 
hjälpa till, men det är svårt att förutsäga om det verkligen kommer att fungera då vissa kanske 
prioriterar sina familjer istället för att stanna kvar. Kommunen räknar också med att några 
medborgare inte alls kommer att evakuera. Viss plundring är också något som kan inträffa, 
vilket kommunen utgår ifrån att Polisen på något sätt löser, kanske med hjälp av fristående 
vaktbolag eller liknande. 
 
Det är inte alla dammar som kan påverka Luleå allvarligt vid ett dammbrott, men det kan ändå 
bli högre vattenstånd och översvämningar på vissa områden. Om Messaure, Letsi eller Porjus 
skulle drabbas av dammbrott påverkas till exempel Stadsön och Sunderbyn av översvämningar. 
Det kan röra sig om cirka fyra meters ökning av vattenståndet. Krisledningsstaben behöver i ett 
sådant fall arbeta och ta beslut för att minimera eventuella skador. Vid de dammhaverier som 
inte påverkar Luleå alltför mycket agerar kommunen istället som evakueringsort för Bodens 
kommun. 
 
Systemet tidig varning är inte aktuellt på samma sätt i Luleå som främst i Jokkmokk och 
Boden. Delar av Jokkmokk skulle ha så pass kort tid på sig så där är det mer relevant än i 
Luleå, där människor kan varnas bland annat via VMA. 
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5 Diskussion 
 
Syftet med arbetet har varit att undersöka behovet av information hos boende i Porjus och 
Boden, före och vid ett eventuellt dammbrott i Lule älv. Frågeställningarna som skulle besvaras 
var: Vill de boende ha information och, om så, vilken slags information vill de ha före och vid 
ett eventuellt dammbrott? På vilket sätt vill de boende informeras vid ett dammbrott? Hur är 
förtroendet för Vattenfall, kommun, Länsstyrelsen och media hos de boende? Är det viktigt för 
de boende vem information kommer från före och vid ett eventuellt dammbrott? Hur 
bedömer de boende riskerna och effekterna av ett dammbrott? Är de boende oroliga för att ett 
dammbrott ska inträffa? Finns det någon skillnad mellan könen eller boende på respektive ort? 
Överensstämmer ansvaret hos Vattenfall, Länsstyrelsen och kommunerna med de boendes 
uppfattning om vad dessa myndigheters ansvar är vid ett dammbrott? 
 
Utöver att undersöka behovet av information hos invånare i Porjus och Boden genom ett 
frågeformulär, har även ett antal intervjuer genomförts med Vattenfall och de kommuner som 
behöver evakuera invånare vid ett dammbrott, exempelvis i Suorvadammen. Intervjuerna 
gjordes för att bättre förstå instansernas olika roller och ansvar vid ett dammbrott, framförallt 
vid den evakuering som då skulle vara aktuell för allmänheten. Stämmer de olika instansernas 
roller med vad respondenterna förväntar sig av dem? 
 
Enligt Pearson och Mitroff, (1993, refererad av Falkheimer et al., 2009) kommer en 
krishändelse ofta plötsligt, kan inte kontrolleras fullt ut och fordrar någon slags respons från 
myndighet eller organisation. Ett större dammbrott skulle kunna inträffa plötsligt och det går 
inte att kontrollera. Länsstyrelsen, kommunerna och Vattenfall behöver alla agera på något sätt 
vid ett dammbrott. Om Suorvadammen brister skulle det innebära stora konsekvenser för hela 
Norrbotten och mest troligt för andra delar av Sverige också. Informanten vid Jokkmokks 
kommun menade att det inte bara handlar om elförsörjningen, utan även om det stora antalet 
evakuerade som behöver tas om hand. Enligt Lerbringer (1997, refererad av Falkheimer et al., 
2009) skulle en krissituation kunna innebära att både samhället och den enskilde individen 
utsätts för ovisshet och stress. Ett dammbrott skulle mest troligt innebära både ovisshet och 
stress vid själva evakueringen. Det skulle antagligen också vara en fortsatt stress och ovisshet för 
hur omfattande skadorna har blivit och hur länge de drabbade behöver vara evakuerade.  
 
Enander (2005) beskriver tre olika faser före, under och efter en krishändelse, dvs. 
beredskapsfasen, den akuta fasen och återhämtningsfasen. Länsstyrelsen, kommunerna och 
Vattenfall ska planera och vara beredda att agera under de olika faserna. Så länge ett 
dammbrott inte har inträffat befinner sig arbetet under den första fasen, det vill säga 
beredskapsfasen. De evakueringsplaner som till exempel kommunerna har upprättat är en del i 
beredskapsfasen liksom övningarna som har genomförts under Barents Rescue, då 
myndigheterna fick möjlighet att öva på exempelvis att samarbeta över gränserna. Enligt 
kommunerna ansvarar invånarna själva för sin evakuering. Därför borde även invånarna få 
möjlighet att förbereda sig inför ett dammbrott, exempelvis genom att få bättre kännedom om 
evakueringsplanen.  
 
De olika faserna kan pågå olika lång tid, enligt Enander (2005). När den akuta fasen är över 
startar återhämtningen. Vid ett dammbrott i Suorvadammen skulle det ta lång tid innan allting 
är tillbaka som det var innan. Enligt informanten vid Vattenfall kan det kanske ta runt tio år 
innan allt är som det var före dammbrottet. Återhämtningsfasen skulle mest troligt pågå och 
påverka Norrbotten, och dess invånare, under lång tid. 
 
Övervägande delen av respondenterna hade inte fått någon information om vad som kunde 
hända i deras område vid ett dammbrott. Enligt Gällivare och Bodens kommun gick det ut 
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information till allmänheten för cirka 10-20 år sedan, vilket stämmer med vad några av 
respondenterna angav i frågeformuläret. Ingen skillnad mellan könen erhölls, men något fler av 
de boende i Porjus hade själv tagit reda på information om vad som kunde hända vid ett 
dammbrott.  
 
5.1 Vill de boende i Porjus och Boden ha information om hur ett 

dammbrott skulle drabba deras område och vad de förväntas 
göra?  

Enkätstudien visar att övervägande delen av respondenterna var intresserade av att få 
information om vad de bör göra vid ett dammbrott och hur det skulle påverka deras område. 
Kvinnorna i Porjus var mer intresserade än vad kvinnorna i Boden var.  
 
5.2 Vilken slags information vill de boende ha före och vid ett 

eventuellt dammbrott? 
 

5.2.1 Information före och vid ett eventuellt dammbrott. 
Svaren på de öppna frågorna 25 och 27 visade att många av respondenterna ville, i stort sett, 
veta samma saker före och vid ett eventuellt dammbrott. De flesta av respondenterna ville veta 
hur lång tid de har på sig och vart de ska åka, hur mycket vatten det rör sig om och vilka 
platser som är säkra och vilka områden som kan drabbas.  
 
Resultatet av frågeformuläret visar att det är många som inte vet hur lång tid de har på sig att 
evakuera. Ju närmare dammen desto viktigare är det att redan innan veta ungefär hur lång tid 
de boende har på sig. Enligt Perry (1989, refererad av Enander, 2005) är det väldigt vanligt att 
reaktionen på ett varningsmeddelande är misstro och många söker därför bekräftelse på olika 
sätt att något verkligen har inträffat. En person som vet att han/hon har en halvtimme på sig 
att evakuera kanske mest troligt lägger tiden på att ta sig därifrån istället för att dubbelkolla om 
något verkligen har inträffat. De boende i Boden har längre tid på sig vid ett dammbrott och 
där kan det vara viktigt att få information om hur lång tid de har på sig av en annan orsak. 
Jarlbro (1993) menar nämligen att det är viktigt att det inte går för lång tid mellan själva 
varningssignalen och hotet. Det kan leda till att faran inte förstås och även att myndigheten 
tappar förtroende hos allmänheten. Om de boende i Boden på förhand vet hur lång tid de har 
på sig kanske det också påverkar deras förståelse för faran och förtroendet för myndigheten. 
 

5.2.2 Vilken information behöver de boende för att kunna evakuera 
själva? 

Det var ingen större skillnad mellan orterna med avseende på vad respondenterna ville veta för 
att kunna evakuera på egen hand. De flesta behövde veta hur lång tid de har på sig, vilka 
flyktvägar de skulle använda och vart de skulle åka. Enligt Enander (2005) är det bland annat 
viktigt för en person att veta hur han/hon ska agera när ett larm eller en varning ljuder så att 
personen också kan agera korrekt.  
 
Det fanns ytterligare ett par svar som är viktiga att lyfta fram. En av respondenterna ville bli 
hämtad vid ett dammbrott och en undrade om de blir hämtade med buss och förda till en 
säker plats. Ytterligare en undrade om det går bra att ta sin egen bil vid en evakuering. En 
annan respondent ville veta var hennes barn skulle befinna sig och vart barnen skulle evakueras 
med sin skola vid ett dammbrott. Som tidigare har nämnts ansvarar kommunen för att varna 
allmänheten vid ett dammbrott, men i övrigt ansvarar de enbart för att evakuera exempelvis de 
från äldreboende eller andra med speciell social omsorg. Till viss del finns det tillgång till 
bussar, men dessa är till för dem som saknar eget fordon och som inte kan åka med släkt eller 
vänner. Med andra ord förutsatte kommunerna att invånarna så långt det går evakuerar sig 
själva, sina familjer och om möjligt även vänner, släkt och grannar. De föräldrar som har 
möjlighet ska hämta sina barn vid förskola eller skola och förutsätts också göra detta. Även om 



 34 

det endast var några få personer som undrade över liknande frågor visar det ändå ett behov av 
att tydlig information behövs om hur en evakuering går till och vad det innebär för 
kommunens invånare.  
 
Det är i princip endast de som kommunen har ett speciellt ansvar för såsom exempelvis inom 
hemtjänst eller boende på ålderdomshem som kommer att få hjälp av dem vid en evakuering. 
Det var tre av respondenterna som angav att de hade hemtjänst eller personlig assistans och en 
som bodde i äldreboende, gruppbostad eller servicehus.  
 
Ett problem som framkom inom Jokkmokks kommun var om det verkligen skulle finnas tid 
och möjlighet för kommunen att evakuera alla med kommunal omsorg på grund av 
kommunens geografiska storlek. Enligt informanten vid Jokkmokks kommun förväntades 
Socialtjänsten ha en plan för hur det skulle lösas. Det framgick däremot inte av intervjun om 
Socialtjänstens plan redan existerar eller inte. Vilken plan som än existerar måste kommunerna 
vara öppna med vilka brister som förekommer i deras evakueringsplaner så att alla är medvetna 
om dessa och eventuellt själva kan hitta ett sätt att evakuera. Ju mer förberedd alla är på vad de 
bör göra vid ett dammbrott desto större möjlighet är det att ingen kommer till skada om det 
skulle inträffa. Tillgången till en plan kan då utgöra skillnaden för hur de boende reagerar och 
agerar på en varning om dammbrott (Perry, 1989, refererad av Enander, 2005). 
 
5.3 På vilket sätt vill de boende informeras vid ett dammbrott? 
Respondenterna ville i störst utsträckning bli informerade om dammbrott via lokalradio och 
därefter via en lokal varningssignal. Det framkom två grupperingar, där den mest föredragna 
grupperingen ville ha en varning via lokalradio, lokal varningssignal, tv, riksradio eller sms. I 
den andra grupperingen ville personen själv aktivt ta reda på information exempelvis via 
hemsidor på webben. Skillnaden mellan Porjus och Boden är att det för närvarande endast går 
att larma de boende via en lokal varningssignal i Bodens tätort. Boende utanför Bodens tätort 
och i Porjus skulle i dagsläget få information eller varning om ett dammbrott via radio och tv. 
De personer som inte har radio eller tv igång vid ett dammbrott skulle få förlita sig på att de 
varnas av personer som har hört eller sett varningen.  
 
Det fanns ingen skillnad mellan orter eller mellan kön vad gäller på vilket sätt respondenterna 
ville bli informerade om ett dammbrott.  
 
Kriskommunikation handlar enligt Falkheimer, Heide och Larsson (2009) bland annat om att 
ett budskap ska anpassas och nå ut till mottagarna och även genomföras på ett effektivt sätt. För 
kommunen som ansvarar för att varna allmänheten är det viktigt att nå ut med varningar till 
alla. Det framkom av respondenternas svar att några var oroliga för att de inte skulle hinna 
evakuera i tid vid ett dammbrott bland annat om det inträffar på natten. Kommunerna och 
Vattenfall följde studien i Ljungan av ett RDS system, som varnar vid ett dammbrott. Studien 
ska visa om systemet även kan fungera för boende längs med Lule älv. Det är dock oklart om 
när i tiden utvärderingen av den studien kommer att vara klar. Innan studien är färdig är det 
också oklart om vilka hushåll som skulle kunna antas få tillgång till systemet.  
 
Perry (1989, refererad av Enander, 2005) beskriver fyra variabler som är grundläggande för hur 
en individ reagerar på en varningssignal. Två av dem handlar om upplevd personlig risk och 
tilltron till varningens budskap. Om grannen ringer och varnar om ett dammbrott kommer då 
personen att tro på varningen, eller skulle en varning från ett RDS-system upplevas som mer 
tillförlitlig? Misstro är enligt Perry (1989, refererad av Enander, 2005) det vanligaste sättet att 
reagera på ett varningsmeddelande och många behöver därför bekräfta att det verkligen har 
hänt. Enligt Drabek (1986, refererad av Jarlbro, 1993) finns två olika grupper; optimister eller 
pessimister. Det finns en stor risk att optimister inte tar den fara de befinner sig i på allvar, 
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vilket gör det viktigt att myndigheterna kan kommunicera så att även optimisterna förstår 
riskerna med ett dammbrott och vad de behöver göra om det inträffar.  
 
Respondenterna kunde fylla i ett eget alternativ om hur de ville bli informerade om ett 
dammbrott. En av de kvinnliga respondenterna hade angett att hon i första hand ville att 
någon kom och hämtade henne om risken för ett dammbrott skulle vara överhängande. Det 
visar återigen på att kommunikationen från myndigheten är viktig. Myndigheterna behöver 
tydliggöra vad deras roll och ansvar är vid ett dammbrott för att så många som möjligt ska 
kunna tillgodogöra sig informationen och förstå sitt eget ansvar. Vid en krissituation som 
exempelvis ett dammbrott behöver kriskommunikationen fungera för att, i det här fallet, 
myndigheten och allmänheten ska kunna förstå varandra (Falkheimer et al., 2009). För att 
underlätta kriskommunikation vid ett dammbrott är det viktigt att allmänheten redan innan 
vet vad det handlar om och är så förberedda som möjligt på vad de bör göra. 
 
Av intervjuerna framkom att kommunerna var skyldiga att gå ut med varningar på olika 
minoritetsspråk vid exempelvis ett dammbrott och att det var olika mellan kommunerna vilka 
språk som skulle komma att användas vid ett varningsmeddelande. Dessvärre skulle 
varningsmeddelandet i Jokkmokks kommun bara gå ut på svenska och engelska, vilket gör att 
personer som talar lite eller ingen svenska och/eller engelska antagligen skulle få problem att 
förstå vad varningen handlar om vid ett dammbrott. Enligt Jarlbro (1993) är det svårt att 
kommunicera under normala omständigheter. Vid ett dammbrott som mest troligt är en 
mycket stressfull situation skulle det bli ännu svårare. För de kommuner där invånarna har kort 
tid på sig att evakuera är det speciellt viktigt med flera olika språk i de olika 
varningsmeddelandena, vilket i dagsläget inte verkar vara aktuellt.  
 
5.4 Hur är förtroendet för Vattenfall, kommunerna, Länsstyrelsen 

och media hos de boende i Porjus och Boden? 
Det fanns ingen skillnad mellan orter eller kön vad gäller förtroendet vid ett dammbrott. 
Förtroendet för beredskapen var ungefär lika stor för Vattenfall och Länsstyrelsen, men 
däremot lägre för respektive kommun. Detsamma gällde förtroendet för att korrekt 
information skulle ges vid ett dammbrott, där respondenterna i större utsträckning hade ett bra 
förtroende för Länsstyrelsen och Vattenfall och ett lägre för respektive kommun och media. 
 
Enligt Slovic (2000) påverkas ofta individens riskperception av nyheter som sänds och speglas 
av media. Experternas och allmänhetens bedömning överrensstämmer inte alltid, då experterna 
gör sina bedömningar exempelvis utifrån befintlig statistik (Slovic, 2000). Vad gäller 
förtroendet för media, i den genomförda undersökningen, framkom inte någon skillnad mellan 
hur en ”vanlig” person eller en person med speciell kunskap om risk- och säkerhetsfrågor 
gällande dammbrott eller kompetens inom området vattenkraft och vattenkraftsdammar, 
bedömde tillförlitligheten hos den information som kom från media vid ett eventuellt 
dammbrott. Experter kan dock påverkas av bias, precis som allmänheten, i sina bedömningar 
av en risk (Henrion & Fischhoff, 1986; Kahneman et al., 1982, refererad av Slovic, 2000). 
 
Det som återkom på nästan alla ställda förtroendefrågor var att många av kvinnorna, och då 
främst i Boden, hade angett att de inte visste vilket förtroende de hade. Det har bedrivits 
forskning om begreppet attityd och det finns tre olika komponenter som kan påverka 
attityden; affektiva, kognitiva och beteendemässiga (Enander, 2005). Det har även utvecklats 
ytterligare en komponent, den värderande (Fiske & Taylor, 1991, refererad av Enander, 2005). 
De olika komponenterna utgör mest troligt en grund för respondenternas attityd till de olika 
instanserna. Det går däremot inte att avgöra varför så många av kvinnorna hade angett att de 
inte visste vilket förtroende de har för de olika instanserna och hur de olika komponenterna 
påverkar kvinnors attityd, vilket vore intressant att undersöka närmare. 
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5.5 Är det viktigt för de boende vem information kommer från före 
och vid ett eventuellt dammbrott? 

För de flesta av respondenterna spelade det ingen roll vem som informerade före eller vid ett 
eventuellt dammbrott. Däremot visade männen och kvinnorna i Porjus ett större intresse av att 
få information från Vattenfall både före och vid ett dammbrott än vad männen och kvinnorna 
i Boden gjorde. Det framgick dock inte varför denna skillnad visar sig i svaren. Det kanske 
beror på att respondenterna i Porjus är närmare Suorvadammen och vid ett dammbrott har 
mycket kortare tid på sig än de i Boden. Eftersom det antagligen är Vattenfall som ska larma 
om det har inträffat ett dammbrott skulle det kanske gå snabbare om varningen kom direkt 
från dem än först via SOS Alarm och sedan kommunen. De boende i Porjus kanske har mer 
kontakt med Vattenfall än de i Boden har eller så finns det andra bakomliggande orsaker.  
 
Det var inte så många respondenter som hade ett dåligt förtroende för de olika instanserna. 
Det är ändå intressant att några av dem, trots ett dåligt förtroende uppgav att de vill få 
information från de olika instanserna före eller vid ett dammbrott. Det kanske har att göra med 
att myndigheter anses ha bättre beredskap än personen själv upplever sig ha (Enander, 2005). 
Trots respondenternas dåliga förtroende verkar de lita på att myndigheten åtminstone har 
bättre beredskap än vad de själva har. 
 
5.6 Hur bedömer de boende i Porjus och Boden riskerna av ett 

dammbrott?  
Det fanns en fråga om vad respondenterna ansåg om vattenkraft i frågeformuläret. De flesta av 
respondenterna var positiva till vattenkraft och de flesta ansåg också att det var liten eller ingen 
sannolikhet för att ett dammbrott skulle inträffa i Lule älv. Enander (2005) menar att en attityd 
kan vara värderande. En värdering som anses positiv eller negativ kommer att påverka 
personens inställning till objektet. Enligt Olofsson och Öhman (2009) påverkas både experter 
och lekmän i sin riskbedömning av bland annat kulturen. De boende vid Lule älv är 
förskonade från översvämningar och det har inte skett något dammbrott på många år. Detta 
kan leda till att riskperceptionen påverkas och att risken för ett dammbrott därigenom anses 
vara liten. Riskperceptionen kunde eventuellt vara annorlunda om årliga översvämningar sker 
eller om ett dammbrott nyligen har inträffat. Enligt till exempel Slovic (2000) och 
Riskkollegiet (1993) är människor villiga att tolerera högre risk om den upplevs ge mer för- än 
nackdelar. Det har även att göra med kontroll, förtrogenhet och accepterande av risken, enligt 
Slovic (2000). Eftersom många av respondenterna var positiva till vattenkraft kanske de också 
upplever att vattenkraften ger dem större fördelar än om de inte hade haft någon vattenkraft, 
men upplever de risken för dammbrott som mindre?  
 

5.6.1 Sannolikhet.  
De flesta respondenter ansåg att det var liten sannolikhet att ett dammbrott skulle inträffa i 
Lule älv. Däremot trodde boende i Boden att det var något större sannolikhet att dammen 
skulle brista än vad boende i Porjus gjorde. 
 
Respondenter med särskild kompetens inom området vattenkraft och vattenkraftsdammar och 
kunskap om risk- och säkerhetsfrågor gällande dammbrott trodde att det var lägre sannolikhet 
för ett dammbrott än vad de som saknade kunskap gjorde. Enligt Renn och Rohrmann (2000, 
refererade av Olofsson & Öhman, 2009) visar studier om riskperception att exempelvis tidigare 
erfarenhet kan påverka hur en individ uppfattar en risk. 
 
Dyregov (1986, refererad av Jarlbro, 1993) menar att människan tenderar att överskatta 
sannolikheten för att någonting dramatiskt ska inträffa och som skulle få stora konsekvenser 
bland annat för samhället. Övervägande delen av respondenterna angav dock att det är låg 
sannolikhet för att ett dammbrott skulle inträffa i Lule älv. Något fler män i Porjus trodde att 
det inte alls var sannolikt. Enander (2005) kommer i sina studier fram till att män oftast 
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upplever samhället som mindre sårbart än vad kvinnor gör, vilket stämmer in på männen i 
Porjus. Det stämmer däremot inte in på männen i Boden. Männen i Porjus hade emellertid 
högre kompetens inom vattenkraft, vattenkraftsdammar och i risk- och säkerhetsfrågor. Slovic 
(2000) menar att det är skillnad på hur en expert bedömer en risk och hur en vanlig 
medborgare gör det. Eftersom några av männen i Porjus hade större kunskap i ämnet än övriga 
respondenter skulle det kunna förklara skillnaden i svar. Som nämndes tidigare menar Renn & 
Rohrmann (2000, refererade av Olofsson & Öhman, 2009) att riskperception bland annat 
påverkas av vilken tidigare erfarenhet individen har.  
 

5.6.2 Förberedd.  
De flesta av respondenterna var inte förberedda inför ett dammbrott. Respondenter med 
kompetens inom området vattenkraft och vattenkraftsdammar eller kunskap om risk- och 
säkerhetsfrågor gällande dammbrott var emellertid mer förberedda på ett dammbrott än övriga. 
 
Det fanns ingen skillnad i hur förberedda på ett dammbrott respondenterna var om de levde 
ensamma, med barn eller med make, maka eller sambo. Åldern spelade inte heller någon roll 
vad gällde hur förberedda respondenterna var. Det stämmer inte med vad Enander (2005) 
menar om att ökad ålder också ökar upplevelsen av sårbarhet. Det finns heller inget som 
indikerar att avståndet till Lule älv skulle påverka hur förberedda de var inför ett eventuellt 
dammbrott.  
 
Däremot var respondenter, som själva hade tagit reda på information om vad som kunde 
hända i deras område vid ett dammbrott mer förberedda. Det visade sig också att ju fler gånger 
respondenterna hade besökt ett vattenkraftverk desto mer förberedda ansåg de sig vara. Det 
finns fyra grundläggande variabler enligt Perry (1989, refererad av Enander, 2005) och en av 
dem berör tillgången till en plan. För att en person ska reagera på ett bra sätt vid en 
varningssignal om exempelvis ett dammbrott behöver han eller hon vara förberedd genom att 
redan ha planerat för en eller flera olika nödsituationer. Att vara medveten om riskerna som 
finns bland annat genom att själv ta reda på information och till exempel besöka ett 
vattenkraftverk kan personen bilda sig en bra uppfattning om hur mycket vatten det rör sig om 
samt om vilka risker som faktiskt existerar. På så vis kan personen antagligen förbereda sig på 
ett dammbrott på ett annat sätt än andra.  
 

5.6.3 Kontroll.  
Hälften av respondenterna svarade att de inte hade någon kontroll alls över hur de kunde 
skydda sig själv och sina familjer vid ett dammbrott, varav övervägande delen var kvinnor. 
Männen i Porjus upplevde större kontroll liksom de som hade särskild kompetens inom 
området vattenkraft och vattenkraftsdammar och/eller kunskap om risk- och säkerhetsfrågor 
gällande ett eventuellt dammbrott. Övervägande delen av respondenterna med kompetens 
eller kunskap var män från Porjus, vilket kan förklara skillnaden mellan männen i de båda 
orterna. Enligt Renn och Rohrmann (2000, refererade av Olofsson & Öhman, 2009) kan 
erfarenhet påverka hur en individ uppfattar en risk.  
 
De respondenter som levde ensamma upplevde mindre kontroll över hur de kunde skydda sig 
själv och sina familjer vid ett dammbrott, medan de som levde med make, maka eller sambo 
upplevde mer kontroll. Det fanns ingen skillnad i hur respondenter med eller utan barn 
upplevde kontrollen. 
 
Enligt en studie genomförd av Enander och Johansson (2002, refererade av Enander, 2005) 
upplevde den äldre gruppen, som var 56-75 år, att de kunde påverka sin egen säkerhet minst 
av de olika grupperna. I föreliggande enkätstudie fanns det däremot ingen korrelation mellan 
ålder och upplevd kontroll över hur respondenterna kunde skydda sig själv och sina familjer 
vid ett dammbrott.  
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Det fanns andra saker som påverkade respondenternas kontroll över hur de kunde skydda sig 
själv och sina familjer vid ett dammbrott. Det ena var att ju längre från älven respondenterna 
bodde desto sämre kontroll upplevde de sig ha. De som ville ha information om hur 
vattenkraft fungerar hade också sämre kontroll, medan de som själva hade tagit reda på vad 
som kunde hända i deras område vid ett dammbrott hade angett större kontroll. 
 

5.6.4 Medvetenhet.  
Övervägande andelen av respondenterna hade svarat att de redan innan de fick frågeformuläret 
var medvetna om att samhället betraktade dammbrott som en risk. Nisbett och Ross (1980, 
refererade av Slovic, 2000) menar att information med avseende på olika risker, som styrker 
individens tidigare övertygelse kommer att accepteras. Med andra ord borde information om 
riskerna kring ett dammbrott kunna accepteras på ett bra sätt av många av de respondenter 
som har medverkat i studien. 
 
Det fanns ingen korrelation mellan hur medveten respondenten var om att samhället 
betraktade dammbrott som en risk och respondentens kompetens inom området vattenkraft 
och vattenkraftsdammar. Däremot var de med kunskap om risk- och säkerhetsfrågor gällande 
ett eventuellt dammbrott i större utsträckning medvetna om att det betraktades som en risk. 
För att de boende vid Lule älv ska kunna göra en bättre bedömning av riskerna vid ett 
dammbrott behöver de mer kunskap om den objektiva, existerande risken. Enligt Renn (1998, 
refererad av Olofsson & Öhman, 2009) kan ofta den objektiva delen av en riskbedömning 
utgöra en mindre del av individens totala bedömning.  
 
5.7 Hur bedömer de boende i Porjus och Boden effekterna av ett 

dammbrott? 
Respondenterna trodde att ett dammbrott skulle få större effekt för deras kommun än det 
skulle få för dem själva och deras familjer. Fler av dem hade angett att de trodde att det skulle 
bli stora eller mycket stora effekter för kommunen, men inte lika många hade angett detsamma 
för dem själva. Fler hade svarat att det skulle bli små eller inga effekter alls för dem själva och 
deras familjer. Enligt Jarlbro (1993) kan en person bedöma en risk olika om den uppfattas som 
allmän eller personlig. Den allmänna risken anses oftare vara större än den personliga, vilket 
verkar överensstämma med de boende i Porjus och Boden. 
 
Det var ingen skillnad på hur respondenter med eller utan speciell kunskap om risk- och 
säkerhetsfrågor och/eller kompetens inom vattenkraft, vattenkraftverk svarade på vilken effekt 
ett dammbrott skulle ha för deras kommun. Det fanns inte heller någon skillnad på vad 
respondenterna med eller utan särskild kompetens angav för effekt av ett dammbrott för dem 
själva och deras familjer. Däremot trodde respondenterna med kunskap att ett dammbrott 
skulle få mindre effekt för dem själva och deras familjer. Det stämmer därmed till viss del med 
Slovic (2000) som menar att bedömningen från en expert och allmänheten ofta inte 
överrensstämmer. 
 
Det fanns ingenting som indikerade att åldern påverkade vad respondenterna bedömde för 
effekt varken för kommunen eller för dem själva. Det fanns inte heller något som pekade på att 
respondenter som levde ensam, med barn eller med make, maka eller sambo på något sätt 
skiljde sig åt i vad de trodde att effekten skulle bli av ett dammbrott. Enligt Enander (2005) 
upplever personer med barn en större risk i samhället och i hemmet vad gäller till exempel 
olyckor, vilket inte stämde i detta fall. 
 
Drabek (2010) menar att ju längre tid en person lever i ett riskfyllt område desto mindre 
tenderar personen att bedöma att den existerande risken är. Det går inte att utläsa utifrån den 
genomförda enkätstudien att personer som har bott en längre tid i området också skulle 
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bedöma risken som mindre åtminstone inte vad gällde deras bedömning om hur stor effekt ett 
dammbrott skulle ha för dem själva och deras familjer.  
 
5.8 Är de boende i Porjus och Boden oroliga för att ett dammbrott 

ska inträffa? 
Merparten av respondenterna var inte alls oroliga för ett dammbrott i Lule älv. Däremot var 
kvinnorna i Boden mer oroliga för ett dammbrott än övriga. Enligt Greenberg och Schneider 
(1995, refererade av Enander, 2005) finns det tillfällen då det inte existerar några uppenbara 
skillnader mellan kvinnor och män i hur de uppfattar risk och säkerhet. Ett exempel är i 
miljöer där människor dagligen kommer i kontakt med olika risker (Greenberg & Schneider, 
1995, refererade av Enander, 2005). Om respondenterna i Porjus varje dag upplever till 
exempel Suorvadammen som en risk borde det visa sig i en skillnad mellan orterna på ett helt 
annat sätt än resultatet faktiskt gör. Eftersom det till största delen enbart var kvinnorna i Boden 
som hade angett att de var lite oroliga för ett dammbrott stämmer inte Enanders (2005) resultat 
att kvinnor i större utsträckning än män uppger en större oro inför olika risker i detta fall. Fler 
kvinnor än män i Porjus angav dock att de var lite oroliga för ett dammbrott, men de flesta av 
kvinnorna i Porjus var inte alls oroliga. Några av Enanders (2005) resultat vad gäller skillnaden 
mellan män och kvinnor visar att kvinnor i större utsträckning än män uppger en större oro 
inför olika risker, vilket endast till viss del stämde med kvinnorna i den här studien. 
 
De respondenter som hade kunskap om risk- och säkerhetsfrågor gällande ett eventuellt 
dammbrott var mindre oroliga för att ett dammbrott skulle inträffa. Enligt Slovic (2000) visar 
ett antal studier att kontroll, förtrogenhet och nivå av kunskap bland annat påverkar den 
upplevda risken och, kanske i det här fallet, oron för ett dammbrott. 
 
Enander (2005) menar att människor med barn upplever större risk för till exempel olyckor, 
vilket också var ett förväntat resultat. Respondenter med barn var dock inte mer oroliga än 
andra. Avståndet mellan bostaden och älven borde även ha inverkan på respondenternas oro. 
Oron för dammbrott påverkades dock inte av avståndet till älven eller av om respondenten 
levde ensam eller inte, inte heller av ålder, antal år boende i området eller av om respondenten 
arbetade eller studerade utanför sin hemort. Däremot var respondenter som saknade tillgång till 
bil eller annat motordrivet fordon mer oroliga för dammbrott än de som hade tillgång till ett 
fordon.  
 
De respondenter som hade angett att de var oroliga angav bland annat att de var oroliga för att 
ett dammbrott skulle inträffa, skador på liv och egendom, att inte hinna undan vattnet, att det 
skulle inträffa på natten och att familjen inte skulle hinna samlas. Det gick inte att urskilja 
någon större skillnad i svaren mellan orter eller kön förutom att det fanns en oro hos några av 
männen i Boden samt några av kvinnorna i Porjus och Boden för att underhållet och 
förstärkningarna av dammarna var bristfälliga. Någon menade att det var på grund av ett 
vinstintresse hos Vattenfall som underhållet var så dåligt. Det var ingen av männen från Porjus 
som uttryckte denna oro.  
 
5.9 Slutsats  
Den viktigaste information respondenterna behövde före eller vid ett eventuellt dammbrott 
var hur lång tid de har på sig att evakuera, hur mycket vatten som förväntas komma, vilka 
områden som är säkra respektive kommer att drabbas och vart de ska åka vid en evakuering. 
Det framgick inget behov av särskild information från någon av orterna och inte heller 
beroende på kön. Däremot framkom, speciellt av de öppna frågorna, att det finns ett behov 
hos respondenterna att få bättre kunskap om vad ett dammbrott innebär, hur en evakuering 
går till och vilket ansvar invånarna själva har. Invånarnas eget ansvar är viktigt, då några av 
respondenterna inte har förstått att en evakuering ska genomföras av dem själva och inte 
exempelvis av deras kommun. 
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I första hand ville respondenterna bli varnade via lokalradion och därefter via en lokal 
varningssignal. Att tillägga är att de boende i Porjus i dagsläget inte kan informeras eller varnas 
via en lokal varningssignal, utan att de får förlita sig på radio och tv eller att någon i deras 
bekantskapskrets varnar dem vid ett dammbrott. De boende i Porjus är också ytterligare utsatta 
på grund av deras närhet till exempelvis Suorvadammen. De har betydligt kortare tid för att 
hinna evakuera vid ett dammbrott än vad Bodens invånare har. Förhoppningen får ställas till 
att RDS-systemet ska fungera även för de boende vid Lule älv för att på så vis kunna öka 
möjligheterna för invånarna att hinna evakuera i tid. 
 
Respondenterna hade överlag ett bra förtroende med avseende på beredskapen vid ett 
eventuellt dammbrott för Vattenfall och Länsstyrelsen, men något lägre för respektive 
kommun. Detsamma gällde förtroendet för att korrekt information skulle ges vid ett 
dammbrott, där kommunen och media hade något lägre förtroende än Länsstyrelsen och 
Vattenfall. När det kom till vem respondenterna ville få information från ville männen och 
kvinnorna i Porjus i större utsträckning få information från Vattenfall före och vid ett 
dammbrott. 
 
Merparten av respondenterna var inte oroliga för ett dammbrott. Det var däremot något fler 
kvinnor från Boden, som hade angett att de var lite oroliga. De flesta respondenter trodde att 
det var liten eller ingen sannolikhet för att ett dammbrott skulle inträffa. Det var emellertid 
många respondenter som inte var förberedda och även hade dålig kontroll på hur de kunde 
skydda sig själv och sina familjer.  
 
Respondenter som hade kunskap om risk- och säkerhetsfrågor gällande dammbrott och i viss 
mån även respondenter med kunskap om vattenkraft och vattenkraftsdammar skiljde sig åt i 
flera avseenden från de övriga. Skillnaden var till exempel att de med kunskap var mer 
förberedda inför ett dammbrott, hade bättre kontroll på hur de kunde skydda sig själva och 
sina familjer och de var även mindre oroliga för ett dammbrott. De respondenter som själva 
hade tagit reda på information om vad som kunde hända i deras område hade mer kontroll än 
de som inte hade tagit reda på information, vilket visar att kunskap i ämnet kan ge bättre 
förutsättningar för kontroll.  
 
5.10 Rekommendationer 
Enligt Länsstyrelsen var sannolikheten låg att någon av dammarna skulle brista, men om en av 
de större dammarna brister blir konsekvenserna stora. I den genomförda studien visas att det 
fanns ett behov hos befolkningen i Porjus och Boden av att få information om hur en 
evakuering ska gå till för att de ska kunna vara mer förberedda om det trots allt skulle inträffa. 
Mängden information som respondenterna ville ha var dock olika. Ett sätt att lösa det på är att 
ge ut ett blad med kortfattad information om det viktigaste invånarna behöver tänka på vid en 
eventuell evakuering. Därtill skulle en mer omfattande information kunna biläggas för dem 
som vill veta mer ingående om till exempel evakueringsplanerna. Den information som bör 
inkluderas är: 
 

• Den existerande evakueringsplanen. 
• Vad olika myndigheter och andra berörda instanser har för uppgift och ansvar vid en 

evakuering. 
• Vad ett VMA-meddelande innebär och hur det larmas i de olika områdena. Eventuell 

information om RDS-systemet och vilka som kan tänkas behöva det. 
• Kartor över de områden som förväntas drabbas vid ett dammbrott och hur mycket 

vatten som förväntas komma vid ett dammbrott i exempelvis Suorvadammen. 
• Hur invånarna kan förbereda sig på ett dammbrott, både med avseende på dem själva 

och om något kan göras med avseende på deras fastigheter.  
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• Vad de som har gårdar med djurhållning bör göra och hur de kan förbereda sig. 
• Invånarnas ansvar vid en evakuering. Till exempel att de själva är ansvariga för 

evakueringen och att de ska använda eget fordon. Det bör också framgå vad de bör 
göra om de inte har tillgång till något fordon. 

• Vad de bör ta med sig vid en evakuering, exempelvis mat, vatten, kläder, pass, pengar 
eller övriga värdesaker. 

• Ungefär hur lång tid invånarna har på sig att evakuera om ett större dammbrott skulle 
inträffa. 

• Var uppsamlingsplatserna finns och vart de bör åka vid en evakuering. 
• Vilka vägar som beräknas vara farbara efter ett dammbrott. 
• Vad som händer efter evakueringen, det vill säga hur länge invånarna ska vara 

evakuerade, om de behöver registrera sig eller lämna kontaktuppgifter och om hur de 
kan hålla sig uppdaterade om exempelvis när de kan återvända till sina hem igen. 

• Hur invånarna kan få tag på vatten och dagligvaror, men även bensin och diesel om 
vägar och elektricitet är utslagna. 

• Vart invånarna kan vända sig med ytterligare frågor om dammbrott eller om de efter en 
evakuering skulle behöva hjälp att bearbeta det som har inträffat.  

 
5.11 Reliabilitet och validitet 
 

5.11.1 Reliabiliteten. 
Ett sätt att öka reliabiliteten är att låta respondenterna besvara samma frågeformulär en tid efter 
att de har besvarat formuläret den första gången. Om svaren då överrensstämmer med det 
tidigare genomförda frågeformuläret är reliabiliteten god. Detta har inte gjorts i denna studie, 
däremot har signifikans framkommit i materialet vid ett flertal statistiska test, vilket indikerar 
god reliabilitet. 
 
Fördelen med frågeformulär är att de som medverkar kan förbli helt anonyma, vilket borde 
leda till god reliabilitet. Nackdelen är att eventuella missförstånd gällande frågorna är svårare att 
identifiera än vid en intervju, vilket kan leda till sämre reliabilitet. Det finns heller ingen 
möjlighet att säkerställa att den person som har fått frågeformuläret också är den person som 
senare har svarat på det, vilket kan påverka reliabiliteten negativt. 
 

5.11.2 Begreppsvaliditet. 
Fråga 12 och 13 i frågeformuläret handlar om vilken kompetens eller kunskap respondenterna 
har inom området vattenkraft, vattenkraftsdammar och dammbrott. Det gavs ingen definition 
av orden kompetens och kunskap, utan respondenterna fick själva avgöra begreppens 
innebörd. Det kan ha lett till låg validitet i de frågorna. Validiteten hade eventuellt kunnat 
ökas om respondenterna hade fått ange var de arbetade och titel, eftersom att det utifrån de 
uppgifterna hade gått att bedöma respondenternas kompetens och kunskaper. I fråga 43 och 44 
ställs frågor om förbereddhet inför ett dammbrott och om kontroll över hur de kan skydda sig 
själva och sin familj vid ett dammbrott. Ingen definition har getts på förbereddhet och 
kontroll, vilket kan ha lett till låg validitet även i dessa frågor. Inget begrepp i formuläret har 
definierats och det är okänt om respondenterna kan ha haft olika uppfattningar om begreppens 
och därmed frågornas innebörd. Validiteten hade kunnat ökas genom en pilotstudie, där 
frågorna hade följts upp och diskuterats för att få en uppfattning om de kan uppfattas på olika 
sätt. 
 

5.11.3 Intern validitet.  
Innan studien påbörjades hade inte författaren någon erfarenhet eller kunskap om dammbrott. 
Förförståelse bedöms därför inte ha påverkat studien.  
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I de öppna frågorna framkom att några av respondenterna inte visste vem som var ansvarig för 
en eventuell evakuering. Det var också oklart om respondenterna var insatta i vad ett VMA-
meddelande innebär. Detta hade kunnat undersökas med ytterligare frågor. 
 
Det var svårt att få tag i många av de primärkällor som användes i den teoretiska 
referensramen. Det har även funnits svårigheter att hitta tidigare forskning om hur boende vid 
kraftverksdammar upplever riskerna för ett eventuellt dammbrott och deras 
informationsbehov. Det insamlade materialet har därför inte kunnat jämföras eller styrkas med 
andra studier inom området dammbrott. 
 
Representanterna för de berörda organisationerna fick möjlighet att kommentera det 
sammanställda materialet från telefonintervjuerna, vilket bör ha ökat både reliabiliteten och 
den interna validiteten i intervjumaterialet.  
 

5.11.4 Extern validitet. 
Tillsammans med Länsstyrelsens krishanteringsenhet bestämdes att studien skulle vara 
representativ för alla boende längs Lule älv. Postort Porjus valdes på grund av att den är 
belägen relativt nära en av de större dammarna, Suorvadammen, och postort Boden valdes, 
eftersom att ett dammbrott vid Suorva skulle kräva längre tid för evakuering. Urvalet 
bestämdes från 18 år och uppåt för att studien skulle gälla alla innevånare. Statens 
personadressregister (SPAR) tog slumpmässigt fram det bestämda urvalet med en jämn 
fördelning mellan män och kvinnor samt mellan orterna Porjus och Boden och därigenom får 
urvalsförfarandet anses ge god extern validitet.  
 
Svarsfördelningen var jämn mellan orter och ganska jämn mellan kön, dock svarade något fler 
kvinnor än män från Boden på frågeformuläret. Åldersfördelningen blev däremot ganska sned, 
då flest respondenter tillhörde de två övre åldersgrupperna, från 50 år och uppåt. Det var en 
ganska stor grupp, 25 respondenter, som inte angav sin ålder, men utifrån vad de svarade på 
antal år som de hade levt i samma område hade övervägande delen levt minst 40 år i samma 
område. Åldersfördelningen i data kom alltså att avvika från fördelningen i befolkningen, vilket 
begränsar resultatens generaliserbarhet. 
 
Resultaten från Porjus kan generaliseras till allmänheten i Porjus med liten risk för fel, eftersom 
en mycket stor andel av befolkningen i Porjus svarade på enkäten. Generaliserbarheten av 
resultaten från Boden är mindre, eftersom en mycket liten andel av befolkningen valdes ut till 
undersökningen. Dock var stickprovet även från Boden tillräckligt stort för att jämförelser 
mellan Boden och Porjus skulle vara möjliga.  
 
Av de 300 frågeformulär som skickades ut kom fyra av dem i retur på grund av felaktiga 
adresser och sex personer hörde av sig och meddelade olika orsaker till att de inte kunde svara 
på frågeformuläret. Efter två påminnelser erhölls en relativt låg svarsfrekvens, 46,3%, vilket kan 
ha lett till begränsad extern validitet. Förutom att respondenterna initialt hade ganska kort tid 
på sig att besvara frågeformuläret inföll påskhelgen mitt i svarsperioden, vilket kan ha lett till 
att fler exempelvis var bortresta. Frågeformuläret kanske uppfattades som alltför omfattande, 
varför färre frågor eventuellt hade kunnat leda till fler svarande. Ytterligare en orsak kan ha 
varit ointresse för det ämne som frågeformuläret behandlade.  
 
5.12 Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. I det följebrev från författaren 
(Bilaga 1) som skickades med frågeformulären informerades om att det var frivilligt att 
medverka i studien. I båda följebreven (Bilaga 1 & 2) fanns kontaktuppgifter till författaren och 
Länsstyrelsen om de medverkande upplevde att de behövde mer information. Genom att 
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informera om frivillighet uppfylls informationskravet. Genom de svar som inkom anses de 
medverkande ha godkänt sitt deltagande, det vill säga samtyckeskravet uppfylldes (Ejlertsson, 
2005; Vetenskapsrådet, 2002). Allt material från frågeformulären har endast analyserats av 
författaren och alla adresser samt annat material, som kan kopplas till respondenterna och deras 
svar har förstörts efter avslutad studie (Vetenskapsrådet, 2002). All hantering av adresser till 
dem som har medverkat i studien har enbart skett av författaren och enbart i forskningssyfte. 
Därigenom uppfylls även Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska princip om nyttjandekravet. 
 
De intervjuade personerna fick möjlighet att kommentera och ändra i materialet från 
intervjuerna samt ge sitt medgivande till att deras namn fick användas i arbetet muntligt eller 
via e-post. 
 
5.13 Framtida forskning 
De svar som har inkommit från respondenterna väcker flera frågor om hur de tänker kring en 
evakuering. Det hade varit intressant att göra en intervjustudie med personer på samma orter 
för att få en bättre förståelse för hur de upplever risken för dammbrott, men framför allt om en 
eventuell evakuering. Det hade också varit intressant att få ett mer ingående svar om till 
exempel varför förtroendet är större för Vattenfall hos respondenterna i Porjus än i Boden.  
 
Det hade också varit intressant att undersöka hur myndigheter på bästa sätt kan nå ut med 
exempelvis en varning om ett dammbrott eller andra olyckor. Vad krävs för att det ska bli ett 
bra samspel mellan myndigheter och allmänhet? På vilket sätt bör myndigheten varna och 
informera allmänheten i det förebyggande arbetet och om ett dammbrott skulle bli verklighet? 
 
Om ett dammbrott skulle inträffa är det väldigt viktigt att samarbetet mellan de olika berörda 
instanserna fungerar bra. Det vore därför av intresse att göra en undersökning om hur 
samarbetet fungerar och hur det eventuellt skulle kunna förbättras. 
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Bilaga 1 
 
 

Till boende i Porjus och Boden 
 
Hej! 
 
Jag heter Pernilla Reiser och studerar vid Luleå tekniska universitet. På uppdrag av 
Länsstyrelsen ska jag undersöka vilket behov av information som boende, i närheten av Lule 
älv, kan tänkas ha i samband med ett eventuellt dammbrott. Arbetet utgör också mitt 
examensarbete i Programmet master i säkerhet. Detta frågeformulär skickas till 300 
slumpmässigt utvalda som bor i Porjus och Boden. 
 
Det är frivilligt att delta i undersökningen, men det skulle betyda mycket för studiens kvalitet 
om du besvarar formuläret. Fyll i frågeformuläret så fullständigt som möjligt och skicka 
tillbaka det i det medföljande portofria svartkuvertet så snart du kan eller senast den 30 mars 
2012. 
 
Svaren du sänder in kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
Det finns ett nummer på ditt frågeformulär för att jag ska kunna veta vilka som har svarat så 
att jag inte skickar ut en påminnelse till dig i onödan. Du är helt anonym och ingen koppling 
mellan dig och dina svar kommer att kunna göras och det är enbart jag som kommer att ha 
tillgång till materialet. När svarstiden har gått ut kommer listan med dessa nummer att 
förstöras.  
 
Hör av dig om du har några problem med att besvara frågorna eller har andra synpunkter om 
frågeformuläret. Maila gärna på [   ] eller ring dagtid på [   ], säkrast mellan 9-15.  
 
För ytterligare information se även Länsstyrelsens följebrev om deras dammberedskapsarbete. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Luleå, mars 2012  
 
 
 
___________________________ 
Pernilla Reiser 
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Bilaga 2 
 
 
 
 

FÖLJEBREV 
Datum Diarienummer 

2012-03-19 
 
 
 
 
 
 
Vilken information vill du ha om dammbrott i Lule älv? 
 
Hur mycket vet du idag om vad ett dammbrott kan innebära för dig? Hur mycket skulle 
du vilja veta? Och om en damm i Lule älv mot förmodan går sönder så att det blir en 
kraftig över-svämning som drabbar området där du bor, hur skulle du vilja bli 
informerad då? 
 
Det är några av frågorna i den enkät du just har fått och som vi på Länsstyrelsen i Norrbottens 
län gärna vill att du tar dig tid att svara på. Dina svar är värdefulla.  

 
Vad är ett dammbrott?  
Ett dammbrott innebär att en damm okontrollerat släpper ut vattnet ur magasinet vilket ger 
översvämningar nedströms längs älven och i vattendrag runt omkring. Ju mer vatten i 
magasinet, desto större översvämning. I Lule älv finns ett antal större dammar. Ett dammbrott 
i en av de största dammarna skulle ge en betydande höjning av vattennivåerna i Lule älv med 
omfattande över-svämningar som följd. En sådan händelse bedöms bland annat ge 
konsekvenser som skador på människors liv och hälsa, miljön och byggnader. Störningar i 
elförsörjning, elektroniska kommunikationer och dricksvattenförsörjning är troligt. Vägar och 
järnväg i närheten av älven kan översvämmas och drabbas av ras och skred. 
 
Varför frågar vi om dammbrott i Lule älv? 
Länsstyrelsen ansvarar bland annat för krisberedskap på länsnivå. Vi har i uppdrag att 
sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys för Norrbotten. Den ska innehålla hot, risker och 
sårbarheter som allvarligt kan påverka samhället. En av de risker som Länsstyrelsen har 
identifierat i Norrbotten är dammbrott. Sannolikheten för att ett dammbrott ska inträffa 
bedöms vara mycket låg men om det trots allt skulle inträffa kan konsekvenserna bli 
allvarliga. 
 
Flera olika aktörer har beredskap för en sådan händelse, bland annat dammägarna (t.ex. 
Vattenfall), kommunerna, Landstinget, Polisen och Länsstyrelsen. I Norrbotten pågår löpande 
ett gemensamt arbete för att förbättra beredskapen för ett eventuellt dammbrott. 
 
Samarbete med studerande vid Luleå tekniska universitet 
Den här enkätundersökningen utförs av Pernilla Reiser, studerande vid Luleå tekniska 
universitet. Enkäten har tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen.  
 
Vi hoppas att du som har fått den här enkäten har möjlighet att svara eftersom dina svar ger 
oss värdefull information för det fortsatta dammberedskapsarbetet.  
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Mer information om bland annat Norrbottens risk- och sårbarhetsanalys hittar du på 
Länsstyrelsens webb: www.lansstyrelsen.se/norrbotten. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
Karin Börjesson   Jessica Rönnberg 
 
Chef krishanteringsenheten  Informationschef 
 
 
 
 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET 

971 86 LULEÅ Stationsgatan 5 0920-960 00 0920-22 84 11 norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten 
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Bilaga 3 
 

FRÅGEFORMULÄR 
 
Behovet av information hos boende i Porjus och Boden, före och vid ett eventuellt dammbrott 
i Lule älv.  
 
ALLMÄN INFORMATION 
Kryssa för det svar som du anser passar bäst in på dig. Observera att du på vissa frågor kan kryssa i flera 
svar.  

1. Är du  � Man 
� Kvinna 

2. Hur gammal är du? _____ år 

3. Är svenska ditt modersmål? � Ja 
� Nej 
Om nej, vilket är ditt modersmål: 
____________________________________ 

4. Hur många år har du bott i detta 
område? 

 

______ år 

5. Hur bor du idag? � Villa (eller liknande) 
� Lägenhet (hyres- eller bostadsrätt) 
� Äldreboende/gruppbostad/servicehus 
� Annat: ___________________________ 

6. Har du hemtjänst eller personlig 
assistans? 

� Ja 
� Nej 

7. Vilka personer ingår i ditt hushåll?  
(flera svar kan anges) 

 

� Jag bor ensam 
Jag bor tillsammans med: 
� Make/maka/sambo 
� Barn 
� Föräldrar 
� Syskon 
� Annan person 

8. Om du har barn som bor i samma 
hushåll, hur gamla är de?  
(flera svar kan anges) 

Har du inga barn som bor hemma fortsätt  
till fråga 10. 

� 0-6 år 
� 7-12 år 
� 13-18 år 
� 18 år eller äldre 

9. Går dina barn i förskola eller skola 
under dagarna? 

� Ja 
� Nej 

10. Har du nära släkt och/eller vänner som 
bor i samma område/samhälle där du 
bor? Dock inte boende i samma hushåll. 
(flera svar kan anges) 

� Ja, mor och/eller far 
� Ja, vuxna barn 
� Ja, syskon 
� Ja, vänner 
� Ja, annan 
� Nej 

11. Har du en gård med djurhållning? � Ja 
� Nej 
Om ja, vilka slags djur har du och ungefär hur 
många av varje slag? ____________________ 
_____________________________________ 
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12. Har du särskild kompetens inom 
området vattenkraft och 
vattenkraftsdammar? 

� Ja 
� Nej 

13. Har du kunskap om risk- och 
säkerhetsfrågor gällande ett eventuellt 
dammbrott? 

� Ja 
� Nej 

14. Arbetar eller studerar du utanför din 
hemort? (Dvs. utanför Porjus eller 
Boden.) 

� Ja 
� Nej 
� Ibland 

15. Har du bil eller annat motordrivet 
fordon i ditt hushåll? 

� Ja 
� Nej 
� Ibland 
� Om ja, vilket slags fordon: ___________ 

16. Har du varit med om någon 
naturkatastrof i Sverige eller något 
annat land? 

� Ja, många gånger 
� Ja, några få gånger 
� Ja, en gång 
� Nej, aldrig 

Om ja, vilken slags naturkatastrof och var? 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
VATTENKRAFT I LULE ÄLV 
Här kommer några frågor om Lule älv och vattenkraft. 

17. Ungefär hur nära Lule älv bor du? � 0-100 meter 
� 101-500 meter 
� 501 meter eller längre 

18. Har din fastighet någon gång drabbats 
på grund av översvämning i Lule älv? 

� Ja, många gånger 
� Ja, några få gånger 
� Ja, en gång 
� Nej, aldrig 

19. Vad anser du om vattenkraft? � Jag är positiv till vattenkraft 
� Jag är både positiv och negativ 
� Jag är negativ till vattenkraft 
� Jag har ingen uppfattning 

20. Har du besökt ett vattenkraftverk? 
 

� Ja, många gånger 
� Ja, några få gånger 
� Ja, en gång 
� Nej, aldrig 

21. Skulle du vilja ha information om hur 
vattenkraft fungerar? 

� Ja 
� Nej 
� Kanske 
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INFORMATION FÖRE ETT EVENTUELLT DAMMBROTT 
Nedan följer några frågor om vad du idag, det vill säga när ingen uppenbar risk föreligger, skulle vilja veta 
om vad som händer vid ett eventuellt dammbrott. Får du inte plats att skriva svaret på frågan 25 kan du 
skriva det på ett separat papper. Se bara till att ange vilket nummer det är på frågan. 

22. Har du fått någon information om 
vad som kan hända i ditt område 
vid ett dammbrott? 

� Ja 
� Nej 
� Om ja, för ungefär hur länge sedan: _______ 

23. Har du själv tagit reda på vad 
som kan hända i ditt område vid 
ett dammbrott? 

� Ja 
� Nej 

24. Är du intresserad av att få 
information om hur ett eventuellt 
dammbrott i Lule älv skulle kunna 
drabba ditt område och vad du 
förväntas göra då? 

� Ja 
� Nej 
� Bara om det skulle bli aktuellt 

25. Vad vill du veta inför ett eventuellt dammbrott? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
INFORMATION I SAMBAND MED ETT EVENTUELLT DAMMBROTT 
Här följer några frågor om hur och vad du skulle vilja ha för typ av information om ett dammbrott faktiskt 
skulle inträffa. Även här kan du skriva svaret på ett separat papper om du inte får plats att skriva svaren 
på frågorna 27 och 28, glöm inte att numrera frågan. 

26. Rangordna på vilka sätt du helst 
skulle vilja informeras vid ett 
dammbrott. Siffran 1 representerar 
det sätt du helst vill informeras på, 
siffran 2 nästa sätt och så vidare. 

 
Observera att inte alla varningssätt finns 
tillgängliga idag. 

___ Lokalradio 
___ Riksradio 
___ Webbaserade tidningar 
___ Tv 
___ Myndigheters webb 
___ Facebook, Twitter eller liknande 
___ E-post 
___ Sms 
___ Lokal varningssignal 
___ Annat sätt: ___________________________ 
________________________________________ 

27. Vad skulle du vilja veta vid ett eventuellt dammbrott? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



 7 

28. Vad skulle du behöva veta för att kunna evakuera på egen hand? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
FÖRTROENDE 
Nedan följer några frågor om bland annat Vattenfall, din kommun och Länsstyrelsen. 

29. Av vem skulle du helst vilja få 
information före ett eventuellt 
dammbrott? 
(endast ett alternativ) 

� Vattenfall 
� Kommunen 
� Länsstyrelsen  
� Polisen 
� Media 
� Spelar ingen roll 
� Annan:__________________________ 
____________________________________ 

30. Av vem skulle du helst vilja få 
information vid ett eventuellt 
dammbrott? 
(endast ett alternativ) 

� Vattenfall 
� Kommunen 
� Länsstyrelsen  
� Polisen 
� Media 
� Spelar ingen roll 
� Annan:__________________________ 
____________________________________ 

31. Vilket förtroende har du för 
Vattenfalls beredskap vid ett 
eventuellt dammbrott? 

� Fullt förtroende 
� Bra förtroende 
� Dåligt förtroende 
� Inget förtroende 
� Vet ej 

32. Vilket förtroende har du för din 
kommuns beredskap vid ett eventuellt 
dammbrott? 

� Fullt förtroende 
� Bra förtroende 
� Dåligt förtroende 
� Inget förtroende 
� Vet ej 

33. Vilket förtroende har du för 
Länsstyrelsens beredskap vid ett 
eventuellt dammbrott? 

� Fullt förtroende 
� Bra förtroende 
� Dåligt förtroende 
� Inget förtroende 
� Vet ej 

34. Vilket förtroende har du för att 
Vattenfall ger korrekt information vid 
ett eventuellt dammbrott? 

� Fullt förtroende 
� Bra förtroende 
� Dåligt förtroende 
� Inget förtroende 
� Vet ej 

35. Vilket förtroende har du för att din 
kommun ger korrekt information vid 
ett eventuellt dammbrott? 

� Fullt förtroende 
� Bra förtroende 
� Dåligt förtroende 
� Inget förtroende 
� Vet ej 
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36. Vilket förtroende har du för att 
Länsstyrelsen ger korrekt information 
vid ett eventuellt dammbrott? 

� Fullt förtroende 
� Bra förtroende 
� Dåligt förtroende 
� Inget förtroende 
� Vet ej 

37. Vilket förtroende har du för att media 
ger korrekt information vid ett 
eventuellt dammbrott? 

� Fullt förtroende 
� Bra förtroende 
� Dåligt förtroende 
� Inget förtroende 
� Vet ej 

 
 
AVSLUTANDE FRÅGOR 
38. Hur sannolikt tror du det är att ett 

dammbrott sker i Lule älv? 
� Inte sannolikt alls 
� Lite sannolikt 
� Ganska sannolikt 
� Mycket sannolikt 
� Vet ej 

39. Vilken effekt tror du ett dammbrott kan 
ha för din kommun? 

� Inga effekter alls 
� Små effekter 
� Stora effekter 
� Mycket stora effekter 
� Vet ej 

40. Vilken effekt tror du ett dammbrott kan 
ha för dig och din familj? 

� Inga effekter alls 
� Små effekter 
� Stora effekter 
� Mycket stora effekter 
� Vet ej 

41. Hur orolig är du för ett eventuellt 
dammbrott i Lule älv? 

� Inte orolig alls 
� Lite orolig 
� Ganska orolig 
� Mycket orolig 
� Vet ej 

42. Om du är orolig, vad är du mest orolig för? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
43. Hur förberedd är du/din familj inför ett 

eventuellt dammbrott i Lule älv? 
� Inte förberedd alls 
� Lite föreberedd 
� Ganska förberedd 
� Mycket förberedd 
� Vet ej 

44. Har du kontroll över hur du kan skydda 
dig/din familj om ett dammbrott skulle 
inträffa?  

� Ingen kontroll alls 
� Lite kontroll 
� Ganska bra kontroll 
� Mycket kontroll 

45. Innan du fick den här enkäten, var du 
medveten om att samhället betraktar 
dammbrott som en risk, om än med 
liten sannolikhet? 

� Ja 
� Nej 

 
Stort tack för Din medverkan! 
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Bilaga 4 
 
 
 

Till boende i Porjus och Boden 
 
Hej! 
 
För ungefär en vecka sedan skickade jag ett frågeformulär till dig. Den handlade om vilket 
behov av information som boende i närheten av Lule älv kan ha i samband med ett eventuellt 
dammbrott. 
 
Det är naturligtvis frivilligt att delta i undersökningen men ditt deltagande är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet.  
 
Jag har ännu inte fått svar från dig, och vill därför påminna dig om att fylla i frågeformuläret. 
Skicka in formuläret i det portofria svarskuvert som du tidigare fått, så snart som möjligt eller 
senast den 30 mars 2012. Om du redan skickat in ditt svar så ber jag dig bortse från denna 
påminnelse. 
 
Dina svar är anonyma och kommer inte att kunna kopplas till dig. Det är endast jag som har 
tillgång till materialet. Det nummer som finns på enkäten är endast till för att kunna se att 
svaret har kommit in och den listan kommer att förstöras så snart slutdatumet har passerat. 
 
Hör av dig om du har några problem med att besvara frågorna eller har andra synpunkter om 
frågeformuläret. Maila på [   ] eller ring dagtid på [   ], säkrast mellan 9-15.  
 
Tack på förhand! 
 
 
 
Luleå, mars 2012  
 
 
 
___________________________ 
Pernilla Reiser 
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Bilaga 5 
 
 
 
 
 
Till boende i Porjus och Boden 
 
Hej! 
 
För en tid sedan skickade jag ett frågeformulär till dig som handlade om vilket behov av 
information som boende i närheten av Lule älv kan ha i samband med ett eventuellt 
dammbrott. 
 
Det är naturligtvis frivilligt att delta i undersökningen men ditt deltagande är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet.  
 
Jag har ännu inte fått svar från dig, och vill därför påminna dig om att fylla i frågeformuläret. 
Skicka in formuläret i det portofria svarskuvert som du tidigare fått, så snart som möjligt eller 
senast den 13 april 2012. Om du redan skickat in ditt svar så ber jag dig bortse från denna 
påminnelse. 
 
Dina svar är anonyma och kommer inte att kunna kopplas till dig. Det är endast jag som har 
tillgång till materialet. Det nummer som finns på enkäten är endast till för att kunna se att 
svaret har kommit in och den listan kommer att förstöras så snart slutdatumet har passerat. 
 
Hör av dig om du har några problem med att besvara frågorna eller har andra synpunkter om 
frågeformuläret. Maila på [   ] eller ring dagtid på [   ], säkrast mellan 9-15.  
 
Tack på förhand! 
 
 
 
Luleå, april 2012  
 
 
 
___________________________ 
Pernilla Reiser 
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Bilaga 6 
 
 
 

Intervjufrågor till kommunerna 
 
 
Om dammen skulle brista idag på eftermiddagen vad händer då (Suorvadammen)? 
 
 
Hur meddelas ni om dammen brister/har brustit? 
 
Krisplanen i grova drag.  

- (Hur meddelas allmänheten? VMA eller annat meddelande? 
- Turister 
- Hur många drabbas? 
- Hur lång tid de har på sig att evakuera. Till exempel om Suorvadammen brister. 
- Hur evakueras dem? 
- Var evakueras dem? 
- Hur många invånare handlar det om? 
- Info jag kan ta del av från deras arbete?) 

 
Information till de boende? (Kan jag ta del av den?) 
 
En teknisk varning? (När i tid?) 
 
Vattenfalls roll? (Till exempel vid en evakuering?) 
 
Vilka dammar klassas som farlig verksamhet? 
 
Samverkan med andra 

- Till exempel polis, hemvärn, andra kommuner. 
- Inom kommunen med Till exempel skola, socialtjänsten 
- Vem ansvarar för att meddela dagis? 

 
Vid mindre skador som kanske leder till översvämningar men inte evakuering. Vilken 
planering har ni då? Samma som vid ett haveri? 
 
Hur vet ni vilka bostadshus som faktiskt används och hur larmas fritidshusen? 
 
Språk, hur varnas de som inte pratar svenska? 
 
Hur gör de med djurhållning? 
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Bilaga 7 
 

Intervjufrågor till Vattenfall 
 
 

Hur varnas ni om något verkar vara galet med någon av dammarna? 
 
Har ni några riktlinjer för när ni ska larma ut en varning? 
 
Förutom vid ett terrordåd - skulle det kunna ske ett dammbrott utan att ni fått någon tidigare 
varning om det? 
 
Har ni gått ut med någon slags information till allmänheten om dammbrott? (I alla fall de som 
bor nära älven...) 
 
Vad gör ni om en av dammarna brister? Har ni någon roll eller ansvar vid en evakuering? 
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Bilaga 8 
 
 
 

Dammbrott i Suorvadammen – Porjus 
 
 

 
 
 
Figur 1. Karta utdragen över Porjus vid ett simulerat dammbrott i Suorvadammen (Publiceras med tillstånd från 
säkerhetssamordnaren Tommy Lindvall, Bodens kommun). 
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Bilaga 9 
 
 
 
 

Dammbrott i Suorvadammen – Boden 
 
 

 
 
 
Figur 1. Karta utdragen över Boden vid ett simulerat dammbrott i Suorvadammen (Publiceras med tillstånd från 
säkerhetssamordnaren Tommy Lindvall, Bodens kommun). 
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Bilaga 10 
 
Fråga 1: Är du man eller kvinna? 
 
Tabell 1 
 
Respondenternas kön. 
 
Respondenternas kön. 
 

Porjus 
(n=70) 

Boden 
(n=69) 

Man 32 28 
Kvinna 38 41 
   
Totalt som svarat på frågan 70 69 
Inte svarat på frågan - - 
Totalt 70 69 

 
Fråga 2: Hur gammal är du? 
 
Tabell 2 
 
Ålder på respondenterna. 
 
Ålder på respondenterna. Porjus 

(n=53) 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=61) 

 Män  Kvinnor 
18-29 år 1 2 - 3 
30-49 år 2 6 7 6 
50-64 år 7 7 8 13 
65 år eller äldre 15 13 12 12 
     
Totalt som svarat på frågan 25 28 27 34 
Inte svarat på frågan 7 10 1 7 
Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 3: Är svenska ditt modersmål? 
 
Tabell 3 
 
Vilka respondenter hade, respektive hade inte, svenska som modersmål. 
 
Vilka respondenter som har 
svenska som modersmål. 
(Fråga 2) 

Porjus 
(n=69) 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=68) 

 Män  Kvinnor 
Ja, svenska som modersmål 26 27 28 39 
Nej, har inte svenska som 
modersmål 

6 10 - 1 

     
Totalt som svarat på frågan 32 37 28 40 
Inte svarat på frågan - 1 - 1 
Totalt 32 38 28 41 
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Fråga 4: Hur många år har du bott i detta område? 
 
Tabell 4 
 
Antal år som respondenterna hade bott i området. 
 
Hur många år hade 
respondenterna bott i 
området?  

Porjus 
(n=67) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=68) 

 
 Män  Kvinnor 

0-24 år 12 13 10 20 
25-49 år 6 11 8 12 
50-74 år 10 13 8 7 
75-100 år 2 - 2 1 
     
Totalt som svarat på frågan 30 37 28 40 
Inte svarat på frågan 2 1 - 1 
Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 5: Hur bor du idag? 
 
Tabell 5 
 
Respondenternas boende. 
 
Hur respondenterna bodde. Porjus 

(n=70) 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=67) 

 Män  Kvinnor 
Villa (eller liknande) 22 24 21 23 
Lägenhet (hyres- eller 
bostadsrätt) 

10 13 6 17 

Äldreboende/ gruppbostad/ 
servicehus 

- 1 - - 

     
Totalt som svarat på frågan 32 38 27 40 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- - 1 1 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 6: Har du hemtjänst eller personlig assistans? 
 
Tabell 6 
 
Om respondenterna hade hemtjänst eller personlig assistans. 
 
Om respondenterna hade 
hemtjänst eller personlig 
assistans. 

Porjus 
(n=69) 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=67) 

 Män  Kvinnor 
Ja, hade hemtjänst eller 
personlig assistans 

1 1 - 1 

Nej, hade inte hemtjänst eller 
personlig assistans 

31 36 27 39 

     
Totalt som svarat på frågan 32 37 27 40 
Inte svarat på frågan - 1 1 1 
Totalt 32 38 28 41 

 



 17 

Fråga 7: Vilka personer ingår i ditt hushåll?  
 
Tabell 7 
 
Personer som ingår i respondenternas hushåll. 
 
Vilka personer ingår i 
respondenternas hushåll?  
(Fler än ett svarsalternativ 
kunde anges)  

Porjus 
(n=70) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=69) 

 
 Män  Kvinnor 

Bor ensam 8 12 6 12 
Bor med make/maka/sambo 22 23 21 28 
Bor med barn 6 10 7 8 
Bor med föräldrar 1 1 1 1 
Bor med syskon - - - 1 
Bor med annan person - - - - 
     
Totalt som svarat på frågan 32 38 28 41 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt  

- - - - 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 8: Om du har barn som bor i samma hushåll, hur gamla är de?  
 
Tabell 8 
 
Ålder på de barn som bor i samma hushåll som respondenterna. 
 
Ålder på respondenternas 
barn.  
(Fler än ett svarsalternativ 
kunde anges)  

Porjus 
(antal) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(antal) 

 
 Män  Kvinnor 

0-6 år - 3 2 3 
7-12 år 2 3 4 2 
13-18 år 4 4 2 5 
18 år eller äldre 3 2 2 1 
     
Totalt som svarat på frågan 7 10 7 8 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt  

1 - - - 

Har inte barn i hushållet 25 28 21 33 
Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 9: Går dina barn i förskola eller skola under dagarna? 
 
Tabell 9 
 
Om respondenternas barn går i förskola eller skola under dagarna. 
 
Går respondenternas barn i 
förskola eller skola under 
dagarna?  

Porjus 
(antal) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(antal) 

 
 Män  Kvinnor 

Ja 6 7 6 8 
Nej - 2 1 - 
     
Totalt som svarat på frågan 6 9 7 8 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt  

1 1 - - 

Har inte barn i hushållet 25 28 21 33 
Totalt 32 38 28 41 
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Fråga 10: Har du nära släkt och/eller vänner som bor i samma område/samhälle 
där du bor? Dock inte boende i samma hushåll. 
 
Tabell 10 
 
Socialt nätverk hos respondenterna, angivet som antal. 
 
Hade respondenterna nära 
släkt och/eller vänner som 
bodde i samma område/ 
samhälle som dem? (Fler än ett 
svarsalternativ kunde anges)  

Porjus 
(n=70) 

 
 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=65) 

 
 

 Män  Kvinnor 
Ja, mor och/eller far 5 7 4 8 
Ja, vuxna barn 5 13 8 9 
Ja, syskon 10 9 11 11 
Ja, vänner 20 27 15 21 
Ja, annan 5 7 5 5 
Nej 6 4 3 10 
     
Totalt som svarat på frågan 32 38 26 39 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- - 2 2 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 11: Har du en gård med djurhållning? 
 
Tabell 11 
 
Respondenter med djurhållning. 
 
Respondenter som hade 
gårdar med djurhållning. 

Porjus 
(n=70) 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=67) 

 Män  Kvinnor 
Ja, gård med djurhållning 2 3 1 2 
Nej, ingen gård med 
djurhållning 

30 35 27 37 

     
Totalt som svarat på frågan 32 38 28 39 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- - - 2 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 12: Har du särskild kompetens inom området vattenkraft och 
vattenkraftsdammar? 
 
Tabell 12 
 
Särskild kompetens hos respondenterna inom området vattenkraft och vattenkraftsdammar. 
 
Hade respondenten särskild 
kompetens inom området 
vattenkraft och 
vattenkraftsdammar?  

Porjus 
(n=69) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=69) 

 
 Män  Kvinnor 

Ja 19 1 2 - 
Nej 13 36 26 41 
     
Totalt som svarat på frågan 32 37 28 41 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- 1 - - 

Totalt 32 38 28 41 
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Fråga 13: Har du kunskap om risk- och säkerhetsfrågor gällande ett eventuellt 
dammbrott? 
 
Tabell 13 
 
Kunskap hos respondenter gällande risk- och säkerhetsfrågor vid ett eventuellt dammbrott. 
 
Hade respondenten kunskap 
om risk- och säkerhetsfrågor 
gällande ett eventuellt 
dammbrott?  

Porjus 
(n=67) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=65) 

 
 Män  Kvinnor 

Ja 16 3 5 1 
Nej 16 32 22 37 
     
Totalt som svarat på frågan 32 35 27 38 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- 3 1 3 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 14: Arbetar eller studerar du utanför din hemort?  
(Dvs. utanför Porjus eller Boden.) 
 
Tabell 14 
 
Respondenter som arbetar eller studerar utanför sin hemort. 
 
Arbetar eller studerar 
respondenterna utanför sin 
hemort? 

Porjus 
(n=70) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=68) 

 
 Män  Kvinnor 

Ja 3 7 7 5 
Nej 25 26 21 33 
Ibland 4 5  2 
     
Totalt som svarat på frågan 32 38 28 40 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- - - 1 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 15: Har du bil eller annat motordrivet fordon i ditt hushåll? 
 
Tabell 15 
 
Respondenternas tillgång till bil eller annat motordrivet fordon. 
 
Hade respondenterna bil eller 
annat motordrivet fordon i sitt 
hushåll? 

Porjus 
(n=66) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(antal) 

 
 Män  Kvinnor 

Ja 25 35 26 33 
Nej 4 2 2 8 
Ibland - - - - 
     
Totalt som svarat på frågan 29 37 28 41 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

3 1 - - 

Totalt 32 38 28 41 
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Fråga 16: Har du varit med om någon naturkatastrof i Sverige eller något annat 
land? 
 
Tabell 16 
 
Respondenter som hade varit med om en naturkatastrof. 
 
Hade respondenten varit med 
om någon naturkatastrof i 
Sverige eller något annat land?  

Porjus 
(n=68) 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=69) 

 Män  Kvinnor 
Ja, många gånger - 2 1 1 
Ja, några få gånger 2 2 1 3 
Ja, en gång 1 - - 1 
Nej, aldrig 28 33 26 36 
     
Totalt som svarat på frågan 31 37 28 41 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

1 1 - - 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 17: Ungefär hur nära Lule älv bor du? 
 
Tabell 17 
 
Närheten till Lule älv för respondenterna. 
 
Ungefär hur nära Lule älv 
bodde respondenterna?  

Porjus 
(n=68) 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=68) 

 Män  Kvinnor 
0-100 meter 8 13 1 3 
101-500 meter 19 15 3 3 
501 meter eller längre 5 8 24 34 
     
Totalt som svarat på frågan 32 36 28 40 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- 2 - 1 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 18: Har din fastighet någon gång drabbats på grund av översvämning i Lule 
älv? 
 
Tabell 18 
 
Översvämning som drabbat respondenternas fastigheter. 
 
Hade respondenternas 
fastighet någon gång drabbats 
på grund av översvämning i 
Lule älv?  

Porjus 
(n=70) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=68) 

 
 Män  Kvinnor 

Ja, många gånger 1 2 1 - 
Ja, några få gånger - 1 - 2 
Ja, en gång - 2 1 1 
Nej, aldrig 31 33 26 37 
     
Totalt som svarat på frågan 32 38 28 40 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- - - 1 

Totalt 32 38 28 41 
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Fråga 19: Vad anser du om vattenkraft? 
 
Tabell 19 
 
Synpunkter om vattenkraft. 
 
Vad ansåg respondenterna om 
vattenkraft? 

Porjus 
(n=69) 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=67) 

 Män  Kvinnor 
Jag är positiv till vattenkraft 25 21 21 22 
Jag är både positiv och negativ 4 13 4 11 
Jag är negativ till vattenkraft 1 1 2 - 
     
Jag har ingen uppfattning 2 2 1 6 
Totalt som svarat på frågan 32 37 28 39 
Inte svarat eller svarat dubbelt - 1 - 2 
Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 20: Har du besökt ett vattenkraftverk? 
 
Tabell 20 
 
Respondenter som hade besökt ett vattenkraftverk. 
 
Hade respondenterna besökt 
ett vattenkraftverk? 

Porjus 
(n=70) 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=68) 

 Män  Kvinnor 
Ja, många gånger 22 18 6 2 
Ja, några få gånger 6 13 12 13 
Ja, en gång 2 2 5 11 
Nej, aldrig 2 5 5 14 
     
Totalt som svarat på frågan 32 38 28 40 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- - - 1 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 21: Skulle du vilja ha information om hur vattenkraft fungerar? 
 
Tabell 21 
 
Respondenter som skulle vilja ha information om hur vattenkraft fungerar. 
 
Vill respondenter ha 
information om hur 
vattenkraft fungerar? 

Porjus 
(n=68) 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=67) 

 Män  Kvinnor 
Ja 1 5 5 7 
Nej 25 24 16 15 
Kanske 5 8 7 17 
     
     
Totalt som svarat på frågan 31 37 28 39 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

1 1  2 

Totalt 32 38 28 41 
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Fråga 22: Har du fått någon information om vad som kan hända i ditt område vid 
ett dammbrott? 
 
Tabell 22 
 
Hade respondenterna fått någon information om vad som kan hända i deras område vid ett dammbrott? 
 
Hade respondenterna fått 
någon information om vad 
som kan hända i deras område 
vid ett dammbrott? 

Porjus 
(n=69) 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=68) 

 Män  Kvinnor 

Ja 11 5 8 14 
Nej 20 33 20 26 
     
     
     
Totalt som svarat på frågan 31 38 28 40 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

1 - - 1 

Totalt 32 38 28 41 

 
Övervägande andelen respondenter hade angett att de inte hade fått någon information om vad 
som kan hända i deras område vid ett dammbrott. 
 
Fråga 23: Har du själv tagit reda på vad som kan hända i ditt område vid ett 
dammbrott? 
 
Tabell 23 
 
Har respondenterna själv tagit reda på vad som kan hända i deras område vid ett dammbrott? 
 
Hade respondenterna själv 
tagit reda på vad som kan 
hända i deras område vid ett 
dammbrott? 

Porjus 
(n=67) 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=67) 

 Män  Kvinnor 

Ja 9 9 4 3 
Nej 21 28 23 37 
     
Totalt som svarat på frågan 30 37 27 40 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

2 1 1 1 

Totalt 32 38 28 41 
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Fråga 24: Är du intresserad av att få information om hur ett eventuellt dammbrott i 
Lule älv skulle kunna drabba ditt område och vad du förväntas göra då? 
 
Tabell 24 
 
Intresse hos respondenterna av att ta emot information om ett eventuellt dammbrott i Lule älv. 
 
Intresset hos respondenterna av att 
få information om hur ett 
eventuellt dammbrott i Lule älv 
skulle kunna drabba deras område 
och vad de förväntades göra då?  

Porjus 
(n=68) 

 
 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=68) 

 
 

 Män  Kvinnor 
Ja 16 28 19 28 
Nej 7 4 3 - 
Bara om det skulle bli aktuellt 7 6 6 12 
     
Totalt som svarat på frågan 30 38 28 40 
Inte svarat på frågan eller  
svarat dubbelt 

2 - - 1 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 25: Vad vill du veta inför ett eventuellt dammbrott? (öppen fråga) 
 
Tabell 25 
 
Antalet respondenter som hade svarat på den öppna frågan om vad de ville veta inför ett eventuellt dammbrott. 
 
Hur många respondenter svarade 
på den öppna frågan om vad de 
vill veta inför ett eventuellt 
dammbrott. 

Porjus 
(n=48) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=44) 

 
 Män  Kvinnor 

Svarat 20 28 16 28 
Inte svarat 12 10 12 13 
     
Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 26: Rangordna på vilka sätt du helst skulle vilja informeras vid ett 
dammbrott. Siffran 1 representerar det sätt du helst vill informeras på, siffran 2 
nästa sätt och så vidare. 
 
På fråga 26 skulle respondenterna rangordna på vilket sätt de helst skulle vilja informeras vid ett 
eventuellt dammbrott. Rangordningen skulle anges med en etta för det sätt som 
respondenterna helst ville bli informerade på vid ett dammbrott, en tvåa för nästa sätt och så 
vidare ända upp till nio. Om respondenten ansåg att det fanns ytterligare ett sätt att informeras 
på vid ett dammbrott, som inte angivits i frågeformuläret, fanns möjligheten att själv fylla i på 
vilket sätt de ville informeras. Totalt skulle respondenten då kunna rangordna 10 olika sätt för 
hur de ville få information vid ett dammbrott. De flesta respondenter, rangordnade dock endast 
några få alternativ. Därför redovisas i tabell 26 och 27 endast de tre första angivna sätten som 
respondenterna ville bli informerade på vid ett dammbrott. Det var 16 respondenter som inte 
rangordnade något/några alternativ. En komplett redovisning av alla olika rangordningarna i 
Porjus och Boden framgår av bilaga 11. 
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Tabell 26  
 
Rangordning av på vilket sätt respondenterna i Porjus helst skulle vilja informeras vid ett dammbrott. 
 
Rangordning om på vilka 
sätt respondenterna i Porjus 
ville informeras vid ett 
dammbrott 

1:a hand 
 
 

 Män Kvinnor 

2:a hand 
 
 

Män Kvinnor 

3:e hand 
 
 

Män Kvinnor 
Lokalradio  14 6 3 5 3 6 
Riksradio 2 - 5 5 7 6 
Webbaserade tidningar - - - - - - 
Tv 1 - 6 8 5 9 
Myndigheters webb - - - - - - 
Facebook, Twitter eller 
liknande 

- 1 1 - - - 

E-post 1 - - 1 1 3 
Sms 5 6 2 6 2 1 
Lokal varningssignal 4 15 4 3 1 1 
Annat sätt - 2 - - - - 

 
Tabell 27 
 
Rangordning av på vilket sätt respondenterna i Boden helst skulle vilja informeras vid ett dammbrott. 
 
Rangordning om på vilka 
sätt respondenterna i Boden 
ville informeras vid ett 
dammbrott 

1:a hand 
 
 

 Män Kvinnor 

2:a hand 
 
 

Män Kvinnor 

3:e hand 
 
 

Män Kvinnor 
Lokalradio  9 7 4 12 5 5 
Riksradio 2 4 6 6 3 8 
Webbaserade tidningar - - 1 - - 1 
Tv 2 1 3 9 11 7 
Myndigheters webb - - - - - - 
Facebook, Twitter eller 
liknande 

- 1 - - - 1 

E-post - - 2 - 1 1 
Sms 5 8 3 1 1 3 
Lokal varningssignal 7 15 3 5 1 4 
Annat sätt - 1 - - - - 

 
Fråga 27: Vad skulle du vilja veta vid ett eventuellt dammbrott? (öppen fråga) 
 
Tabell 28 
 
Antalet respondenter som hade svarat på den öppna frågan om vad de ville veta vid ett eventuellt dammbrott. 
 
Hur många respondenter svarade 
på den öppna frågan om vad de 
vill veta vid ett eventuellt 
dammbrott. 

Porjus 
(n=43) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=49) 

 
 Män  Kvinnor 

Svarat 19 24 19 30 
Inte svarat 13 14 9 11 
     
Totalt 32 38 28 41 
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Fråga 28: Vad skulle du behöva veta för att kunna evakuera på egen hand? 
 
Tabell 29 
 
Antalet respondenter som hade svarat på den öppna frågan om vad de behövde veta för att kunna evakuera på egen hand vid ett 
eventuellt dammbrott. 
 
Hur många respondenter svarade 
på den öppna frågan om vad de 
behövde veta för att kunna 
evakuera på egen hand vid ett 
eventuellt dammbrott. 

Porjus 
(n=46) 

 
 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=40) 

 
 

 Män  Kvinnor 
Svarat 22 24 17 23 
Inte svarat 10 14 11 18 
     
Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 29: Av vem skulle du helst vilja få information före ett eventuellt dammbrott? 
 
Tabell 30 
 
Vem respondenterna ville ha information ifrån före ett eventuellt dammbrott. 
 
Vem ville respondenterna ha 
information ifrån före ett 
eventuellt dammbrott? 

Porjus 
(n=65) 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=67) 

 Män  Kvinnor 
Vattenfall 10 14 4 6 
Kommunen 3 1 5 6 
Länsstyrelsen 6 2 2 8 
Polisen - 3 - 5 
Media - 1 2 5 
Spelar ingen roll 11 14 12 11 
Annan - - 1 - 
     
Totalt som svarat på frågan 30 35 26 41 
Inte svarat på frågan eller  
svarat dubbelt 

2 3 2 - 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 30: Av vem skulle du helst vilja få information vid ett eventuellt dammbrott? 
 
Tabell 31 
 
Vem respondenterna ville ha information ifrån vid ett eventuellt dammbrott.  
 
Vem vill respondenterna ha 
information ifrån vid ett 
eventuellt dammbrott? 

Porjus 
(n=66) 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=64) 

 Män  Kvinnor 
Vattenfall 10 17 6 2 
Kommunen 1 1 - 10 
Länsstyrelsen 6 - 1 4 
Polisen 1 3 3 6 
Media 1 1 3 4 
Spelar ingen roll 10 13 12 12 
Annan 1 1 1 - 
     
Totalt som svarat på frågan 30 36 26 38 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

2 2 2 3 

Totalt 32 38 28 41 
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Fråga 31: Vilket förtroende har du för Vattenfalls beredskap vid ett eventuellt 
dammbrott? 
 
Tabell 32 
 
Förtroendet för Vattenfalls beredskap. 
 
Vilket förtroende hade 
respondenterna för Vattenfalls 
beredskap vid ett eventuellt 
dammbrott  

Porjus 
(n=69) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=67) 

 
 Män  Kvinnor 

Fullt förtroende 12 10 3 5 
Bra förtroende 12 12 14 14 
Dåligt förtroende 2 6 4 4 
Inget förtroende 4 1 1 1 
     
Vet ej 2 8 4 17 
Totalt som svarat på frågan 32 37 26 41 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- 1 2 - 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 32: Vilket förtroende har du för din kommuns beredskap vid ett eventuellt 
dammbrott? 
 
Tabell 33 
 
Förtroendet för kommunens beredskap. 
 
Vilket förtroende hade 
respondenterna för 
kommunens beredskap vid ett 
eventuellt dammbrott. 

Porjus 
(n=69) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=68) 

 
 Män  Kvinnor 

Fullt förtroende 1 2 1 3 
Bra förtroende 12 11 11 13 
Dåligt förtroende 9 7 6 6 
Inget förtroende 4 5 1 1 
     
Vet ej 6 12 8 18 
Totalt som svarat på frågan 32 37 27 41 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- 1 1 - 

Totalt 32 38 28 41 
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Fråga 33: Vilket förtroende har du för Länsstyrelsens beredskap vid ett eventuellt 
dammbrott? 
 
Tabell 34 
 
Förtroendet för Länsstyrelsens beredskap. 
 
Vilket förtroende hade 
respondenterna för 
Länsstyrelsens beredskap vid 
ett eventuellt dammbrott. 

Porjus 
(n=69) 

 
 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=68) 

 
 

 Män  Kvinnor 
Fullt förtroende 6 4 2 5 
Bra förtroende 13 12 11 10 
Dåligt förtroende 7 6 6 5 
Inget förtroende 1 1 1 1 
     
Vet ej 5 14 7 20 
Totalt som svarat på frågan 32 37 27 41 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- 1 1 - 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 34: Vilket förtroende har du för att Vattenfall ger korrekt information vid ett 
eventuellt dammbrott? 
 
Tabell 35 
 
Förtroendet för att Vattenfall ger korrekt information vid ett eventuellt dammbrott. 
 
Vilket förtroende hade 
respondenterna för att 
Vattenfall skulle ge korrekt 
information vid ett eventuellt 
dammbrott. 

Porjus 
(n=68) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=67) 

 
 Män  Kvinnor 

Fullt förtroende 10 10 2 8 
Bra förtroende 14 14 16 12 
Dåligt förtroende 5 6 4 4 
Inget förtroende 3 - 1 - 
     
Vet ej - 6 4 16 
Totalt som svarat på frågan 32 36 27 40 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- 2 1 1 

Totalt 32 38 28 41 
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Fråga 35: Vilket förtroende har du för att din kommun ger korrekt information vid 
ett eventuellt dammbrott? 
 
Tabell 36 
 
Förtroendet för att kommunen ger korrekt information vid ett eventuellt dammbrott. 
 
Vilket förtroende hade 
respondenterna för att 
kommunen skulle ge korrekt 
information vid ett eventuellt 
dammbrott  

Porjus 
(n=69) 

 
 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=68) 

 
 

 Män  Kvinnor 
Fullt förtroende 3 4 5 6 
Bra förtroende 14 13 11 16 
Dåligt förtroende 9 8 4 6 
Inget förtroende 1 3 2 1 
     
Vet ej 5 9 5 12 
Totalt som svarat på frågan 32 37 27 41 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- 1 1 - 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 36: Vilket förtroende har du för att Länsstyrelsen ger korrekt information vid 
ett eventuellt dammbrott? 
 
Tabell 37 
 
Förtroendet för att Länsstyrelsen ger korrekt information vid ett eventuellt dammbrott. 
 
Vilket förtroende hade 
respondenterna för att 
Länsstyrelsen skulle ge korrekt 
information vid ett eventuellt 
dammbrott  

Porjus 
(n=69) 

 
 

 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=68) 

 
 

 Män  Kvinnor 
Fullt förtroende 5 4 8 9 
Bra förtroende 16 14 9 15 
Dåligt förtroende 5 4 2 5 
Inget förtroende - 2 1 1 
     
Vet ej 6 13 7 11 
Totalt som svarat på frågan 32 37 27 41 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- 1 1 - 

Totalt 32 38 28 41 
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Fråga 37: Vilket förtroende har du för att media ger korrekt information vid ett 
eventuellt dammbrott? 
 
Tabell 38 
 
Förtroendet för att media ger korrekt information vid ett eventuellt dammbrott. 
 
Vilket förtroende hade 
respondenterna för att media 
skulle ge korrekt information 
vid ett eventuellt dammbrott  

Porjus 
(n=69) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=68) 

 
 Män  Kvinnor 

Fullt förtroende 4 5 2 4 
Bra förtroende 9 11 12 13 
Dåligt förtroende 14 9 6 8 
Inget förtroende 2 2 1 1 
     
Vet ej 3 10 6 15 
Totalt som svarat på frågan 32 37 27 41 
Inte svarat på frågan eller 
svarat dubbelt 

- 1 1 - 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 38: Hur sannolikt tror du det är att ett dammbrott sker i Lule älv? 
 
Tabell 39 
 
Sannolikheten av ett dammbrott i Lule älv. 
 
Hur sannolikt trodde respondenterna det 
var att ett dammbrott skulle ske i Lule 
älv. 

Boende i Porjus 
(n=68) 

 
 Män Kvinnor 

Boende i Boden 
(n=68) 

 
 Män Kvinnor 

Inte sannolikt alls 13 9 4 6 
Lite sannolikt 12 22 19 20 
Ganska sannolikt 4 5 1 4 
Mycket sannolikt - - - 1 
     
Vet ej 3 - 3 10 
Totalt som svarat på frågan 32 36 27 41 
Inte svarat på frågan eller svarat dubbelt - 2 1 - 
Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 39: Vilken effekt tror du ett dammbrott kan ha för din kommun? 
 
Tabell 40 
 
Effekten av ett dammbrott för kommunen. 
 
Vilken effekt trodde respondenterna att 
ett dammbrott skulle ha för deras 
kommun 

Boende i Porjus 
(n=67) 

 Män Kvinnor 

Boende i Boden 
(n=68) 

 Män Kvinnor 
Inga effekter alls - - - - 
Små effekter 4 2 4 3 
Stora effekter 15 21 8 16 
Mycket stora effekter 10 11 12 17 
     
Vet ej 2 2 3 5 
Totalt som svarat på frågan 31 36 27 41 
Inte svarat på frågan eller  
svarat dubbelt 

1 2 1 - 

Totalt 32 38 28 41 
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Fråga 40: Vilken effekt tror du ett dammbrott kan ha för dig och din familj? 
 
Tabell 41 
 
Effekten av ett dammbrott för respondenterna och deras familj. 
 
Vilken effekt trodde respondenterna att 
ett dammbrott skulle ha för dem själv och 
deras familj 

Boende i Porjus 
(n=66) 

 Män Kvinnor 

Boende i Boden 
(n=67) 

 Män Kvinnor 
Inga effekter alls 2 1 - 1 
Små effekter 10 8 9 8 
Stora effekter 13 9 5 17 
Mycket stora effekter 3 14 8 6 
     
Vet ej 3 3 4 9 
Totalt som svarat på frågan 31 35 26 41 
Inte svarat på frågan eller  
svarat dubbelt 

1 3 2 - 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 41: Hur orolig är du för ett eventuellt dammbrott i Lule älv? 
 
Tabell 42 
 
Hur oroliga respondenterna var för ett eventuellt dammbrott i Lule älv. 
 
Hur oroliga var respondenterna för ett 
eventuellt dammbrott i Lule älv? 

Boende i Porjus 
(n=68) 

 Män Kvinnor 

Boende i Boden 
(n=66) 

 Män Kvinnor 
Inte orolig alls 24 22 19 15 
Lite orolig 5 12 5 17 
Ganska orolig 1 1 1 1 
Mycket orolig - - - 1 
     
Vet ej 2 1 1 6 
Totalt som svarat på frågan 32 36 26 40 
Inte svarat på frågan eller  
svarat dubbelt 

- 2 2 1 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 42: Om du är orolig, vad är du mest orolig för? 
 
Tabell 43 
 
Antalet respondenter som hade svarat på den öppna frågan om vad de var mest oroliga för vid ett dammbrott. 
 
Hur många respondenter svarade 
på den öppna frågan om vad de 
var mest oroliga för vid ett 
dammbrott. 

Porjus 
(n=14) 

 
 Män  Kvinnor 

Boden 
(n=19) 

 
 Män  Kvinnor 

Svarat 6 8 5 14 
Inte svarat 26 30 23 27 
     
Totalt 32 38 28 41 
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Fråga 43: Hur förberedd är du/din familj inför ett eventuellt dammbrott i Lule älv? 
 
Tabell 44 
 
Hur förberedda respondenterna var inför ett eventuellt dammbrott i Lule älv. 
 
Hur förberedda var respondenterna inför 
ett eventuellt dammbrott i Lule älv?  

Boende i Porjus 
(n=68) 

 Män Kvinnor 

Boende i Boden 
(n=67) 

 Män Kvinnor 
Inte förberedd alls 21 28 20 28 
Lite förberedd 4 4 5 6 
Ganska förberedd 5 - 1 - 
Mycket förberedd - - - 2 
     
Vet ej 2 4 - 5 
Totalt som svarat på frågan 32 36 26 41 
Inte svarat på frågan eller svarat dubbelt - 2 2 - 
Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 44: Har du kontroll över hur du kan skydda dig/din familj om ett 
dammbrott skulle inträffa? 
 
Tabell 45 
 
Grad av kontroll att kunna skydda sig själv och sin familj vid ett dammbrott. 
 
Vilken kontroll hade respondenterna att 
skydda dem själva och deras familj om ett 
dammbrott skulle inträffa? 

Boende i Porjus 
(n=68) 

 
 Män Kvinnor 

Boende i Boden 
(n=67) 

 
 Män Kvinnor 

Ingen kontroll alls 10 21 13 24 
Lite kontroll 8 11 12 9 
Ganska bra kontroll 8 4 2 4 
Mycket kontroll 6 - - 3 
     
Vet ej - - - - 
Totalt som svarat på frågan 32 36 27 40 
Inte svarat på frågan eller  
svarat dubbelt 

- 2 1 1 

Totalt 32 38 28 41 

 
Fråga 45: Innan du fick den här enkäten, var du medveten om att samhället 
betraktar dammbrott som en risk, om än med liten sannolikhet? 
 
Tabell 46  
 
Medvetenheten hos respondenterna om att samhället betraktade dammbrott som en risk. 
 
Var respondenterna medveten om att 
samhället betraktade dammbrott som en 
risk, om än med liten sannolikhet innan 
de fick frågeformuläret? 

Boende i Porjus 
(n=67) 

 
 

 Män Kvinnor 

Boende i Boden 
(n=66) 

 
 

 Män Kvinnor 
Ja 27 30 26 30 
Nej 4 6 1 9 
     
Totalt som svarat på frågan 31 36 27 39 
Inte svarat på frågan eller  
svarat dubbelt 

1 2 1 2 

Totalt 32 38 28 41 
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Bilaga 11 
 

Rangordningar  
 
Tabell 1 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om hur många som vill informeras via lokalradio vid ett dammbrott i Lule älv. 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om 
hur många som vill informeras via lokalradio vid ett 
dammbrott i Lule älv 
(Fråga 26) 

Respondenter som 
rangordnat i Porjus 

 

Respondenter som 
rangordnat i Boden 

 

1:a hand 20 16 
2:a hand 8 16 
3:e hand 9 10 
4:e hand 7 4 
5:e hand 5 3 
6:e hand - 1 
7:e hand - 2 
8:e hand - - 
9:e hand - - 
10:e hand - - 
Totalt som svarat på denna rangordning 49 52 
Inte svarat på denna rangordning 21 17 
Totalt 70 69 
 
Tabell 2 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om hur många som vill informeras via riksradio vid ett dammbrott i Lule älv. 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om 
hur många som vill informeras via riksradio vid ett 
dammbrott i Lule älv 
(Fråga 26) 

Respondenter som 
rangordnat i Porjus 

 

Respondenter som 
rangordnat i Boden 

 

1:a hand 2 6 
2:a hand 10 12 
3:e hand 13 11 
4:e hand 9 13 
5:e hand 4 3 
6:e hand 1 1 
7:e hand 1 - 
8:e hand - - 
9:e hand - - 
10:e hand - - 
Totalt som svarat på denna rangordning 40 46 
Inte svarat på denna rangordning 30 23 
Totalt 70 69 
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Tabell 3 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om hur många som vill informeras via webbaserade tidningar vid ett 
dammbrott i Lule älv. 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om 
hur många som vill informeras via webbaserade 
tidningar vid ett dammbrott i Lule älv 
(Fråga 26) 

Respondenter som 
rangordnat i Porjus 

 

Respondenter som 
rangordnat i Boden 

 

1:a hand - - 
2:a hand - 1 
3:e hand - 1 
4:e hand 1 1 
5:e hand 2 3 
6:e hand 2 8 
7:e hand 3 4 
8:e hand 8 5 
9:e hand 1 1 
10:e hand - - 
Totalt som svarat på denna rangordning 17 24 
Inte svarat på denna rangordning 53 45 
Totalt 70 69 
 
Tabell 4 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om hur många som vill informeras via tv vid ett dammbrott i Lule älv. 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om 
hur många som vill informeras via tv vid ett 
dammbrott i Lule älv 
(Fråga 26) 

Respondenter som 
rangordnat i Porjus 

 

Respondenter som 
rangordnat i Boden 

 

1:a hand 1 3 
2:a hand 14 12 
3:e hand 14 18 
4:e hand 8 7 
5:e hand 4 8 
6:e hand 1 2 
7:e hand 1 - 
8:e hand - - 
9:e hand 1 - 
10:e hand - - 
Totalt som svarat på denna rangordning 44 50 
Inte svarat på denna rangordning 26 19 
Totalt 70 69 
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Tabell 5 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om hur många som vill informeras via myndigheters webb vid ett dammbrott i 
Lule älv. 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om 
hur många som vill informeras via myndigheters webb 
vid ett dammbrott i Lule älv 
(Fråga 26) 

Respondenter som 
rangordnat i Porjus 

 

Respondenter som 
rangordnat i Boden 

 

1:a hand - - 
2:a hand - - 
3:e hand - - 
4:e hand 1 1 
5:e hand 2 3 
6:e hand 6 3 
7:e hand 6 7 
8:e hand 2 4 
9:e hand 3 5 
10:e hand - - 
Totalt som svarat på denna rangordning 20 23 
Inte svarat på denna rangordning 50 46 
Totalt 70 69 
 
Tabell 6 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om hur många som vill informeras via Facebook, Twitter eller liknande vid ett 
dammbrott i Lule älv. 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om 
hur många som vill informeras via Facebook, Twitter 
eller liknande vid ett dammbrott i Lule älv 
(Fråga 26) 

Respondenter som 
rangordnat i Porjus 

 

Respondenter som 
rangordnat i Boden 

 

1:a hand 1 1 
2:a hand 1 - 
3:e hand - 1 
4:e hand 2 - 
5:e hand 1 - 
6:e hand 1 2 
7:e hand 3 2 
8:e hand 2 5 
9:e hand 8 13 
10:e hand 1 - 
Totalt som svarat på denna rangordning 20 24 
Inte svarat på denna rangordning 50 45 
Totalt 70 69 
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Tabell 7 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om hur många som vill informeras via e-post vid ett dammbrott i Lule älv. 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om 
hur många som vill informeras via e-post vid ett 
dammbrott i Lule älv 
(Fråga 26) 

Respondenter som 
rangordnat i Porjus 

 

Respondenter som 
rangordnat i Boden 

 

1:a hand 1 - 
2:a hand 1 2 
3:e hand 4 2 
4:e hand 2 3 
5:e hand 3 2 
6:e hand 4 4 
7:e hand 3 6 
8:e hand 4 8 
9:e hand 2 1 
10:e hand - - 
Totalt som svarat på denna rangordning 24 28 
Inte svarat på denna rangordning 46 41 
Totalt 70 69 
 
 
Tabell 8 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om hur många som vill informeras via sms vid ett dammbrott i Lule älv. 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om 
hur många som vill informeras via sms vid ett 
dammbrott i Lule älv 
(Fråga 26) 

Respondenter som 
rangordnat i Porjus 

 

Respondenter som 
rangordnat i Boden 

 

1:a hand 11 13 
2:a hand 8 4 
3:e hand 3 4 
4:e hand 4 5 
5:e hand 5 5 
6:e hand 2 2 
7:e hand 2 2 
8:e hand - - 
9:e hand - - 
10:e hand - - 
Totalt som svarat på denna rangordning 35 35 
Inte svarat på denna rangordning 35 34 
Totalt 70 69 
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Tabell 9 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om hur många som vill informeras via lokal varningssignal vid ett dammbrott i 
Lule älv. 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om 
hur många som vill informeras via lokal varningssignal 
vid ett dammbrott i Lule älv 
(Fråga 26) 

Respondenter som 
rangordnat i Porjus 

 

Respondenter som 
rangordnat i Boden 

 

1:a hand 19 22 
2:a hand 7 8 
3:e hand 2 5 
4:e hand 3 6 
5:e hand 3 1 
6:e hand 4 2 
7:e hand - - 
8:e hand - 1 
9:e hand 1 1 
10:e hand - - 
Totalt som svarat på denna rangordning 39 46 
Inte svarat på denna rangordning 31 23 
Totalt 70 69 
 
Tabell 10 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om hur många som vill informeras på annat sätt än angivet i frågeformuläret 
vid ett dammbrott i Lule älv. 
 
Rangordning av respondenter i Porjus och Boden om 
hur de vill informeras på annat sätt angivet i 
frågeformuläret vid ett dammbrott i Lule älv 
(Fråga 26) 

Respondenter som 
rangordnat i Porjus 

 

Respondenter som 
rangordnat i Boden 

 

1:a hand 2 1 
2:a hand - - 
3:e hand - - 
4:e hand 2 - 
5:e hand - - 
6:e hand - 1 
7:e hand - - 
8:e hand - - 
9:e hand - - 
10:e hand 1 - 
Totalt som svarat på denna rangordning 5 2 
Inte svarat på denna rangordning 65 67 
Totalt 70 69 
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Tabell 11 
 
Rangordnade och saknade svar. 
 
En sammanställning  
av fråga 26. 

Porjus 
 Angivna Rangordningssvar 
 svar saknas 

Boden 
 Angivna Rangordningssvar 
 svar saknas 

Lokalradion 49 21 52 17 
Riskradion 40 30 46 23 
Webbaserade tidningar 17 53 24 45 
Tv 44 26 50 19 
Myndigheters webb 20 50 23 46 
Facebook, Twitter el likn. 20 50 24 45 
E-post 24 46 28 41 
Sms 35 35 35 34 
Lokal varningssignal 39 31 46 23 
Annat sätt 5 65 2 67 

 
De angivna svaren i ovanstående tabell syftar till dem som rangordnat fråga 26. Exempelvis har 
49 respondenter i Porjus rangordnat lokalradion mellan 1-10 medan 21 respondenter inte 
rangordnat alls. 
 


