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1. INLEDNING



Riskkommunikation innebär övertalning, det vill säga förändra: 

- uppfattningar

- föreställningar

- attityder

- känslor

- beteenden

1. INLEDNING - bakgrund



För lavinprognostjänster innebär riskkommunikation att 

övertala allmänheten att laviner är farliga och hur de undviks

1. INLEDNING - bakgrund

=



Det är generellt svårt att mäta effektiviteten i offentlig 

riskkommunikation

Extra svårt är det med förebyggande lavinsäkerhetsarbete

(t.ex. lavinprognoser och lavinutbildningar)

Det är känt hur många som dör men det saknas tillförlitliga data 

om hur många som exponerar sig för faran samt hur många 

som påverkas av riskkommunikationen

1. INLEDNING - bakgrund



Ett tänkbart sätt att utvärdera riskkommunikation är att 

undersöka om själva budskapet förstås korrekt av mottagarna

1. INLEDNING - bakgrund



Ur ett psykologiskt perspektiv försöker lavinprognostjänster 

förändra allmänhetens mentala modeller (tankemässiga 

representationer av den yttre verkligheten) av lavinfara

1. INLEDNING - bakgrund



Men mentala modeller av en komplicerad verklighet kan lätt bli 

felaktiga

1. INLEDNING - bakgrund

≠



Lavinfara är svår att intuitivt förstå eftersom faran består av 

olika dimensioner med variationer i tid, rum och exponering

HUR?

VAR? NÄR?

1. INLEDNING - bakgrund



För att formulera budskapet använder den svenska 

lavinprognostjänsten Conceptual Model of Avalanche Hazard

(C.M.A.H.) som tankemässig expertmodell

1. INLEDNING - bakgrund



Om riskkommunikationen av lavinfara är effektiv borde 

allmänhetens mentala modeller likna experternas (C.M.A.H.)

1. INLEDNING - problem



Men C.M.A.H. är komplex och det är rimligt att anta att 

allmänhetens förståelse av lavinfara skiljer sig från experternas

1. INLEDNING - problem



Frågor:

1)Är det skillnad i mentala modeller av lavinfara mellan den 

svenska lavinprognostjänstens experter och de svenska 

offpiståkarna?

3)Var i de mentala modellerna finns de största skillnaderna?

5)Påverkar nivån av lavinutbildning hos offpiståkarna 

skillnaderna i mentala modeller?

1. INLEDNING - frågor



2. METOD



2. METOD - M.M.A.

Utgående från teorierna om mentala modeller har en metod 

inom riskkommunikation utvecklats, Mental Models Approach

(Morgan et al., 2002). Metoden består av tre huvudsakliga steg:

1)Identifiera skillnaderna i mentala modeller

mellan experter och allmänhet:

a) Skapa en expertmodell (påverkansdiagram)

b) Genomför öppna intervjuer och testa frågor

c) Korrigera frågor och genomför enkät

2)Förändra riskkommunikationen för att komplettera allmänhetens 

redan befintliga mentala modeller genom att

- lägga till saknad information

- ta bort missuppfattningar

3) Utvärdera riskkommunikationen



Under april 2019 besvarade 632 offpiståkare en webbenkät 

bestående av 39 frågor

Enkäten var konstruerad enligt Mental Models Approach och 

baserad på Conceptual Model of Avalanche Hazard

Frågorna berörde fem dimensioner (a priori-faktorer):

1) Typ av lavinproblem (Type of Avalanche Problem)

2) Storlek på laviner (Destructive Avalanche Size)

3) Känslighet för påverkan (Sensitivity to Triggers)

4) Spatiala (rumsliga) variationer (Spatial Distribution)

5) Temporala (tidsmässiga) variationer (Temporal Scale)

2. METOD - datainsamling



Svaren analyserades med hjälp av CFA till fem faktorer (Total 

Variance Explained = 66 %) som kontrollerades mot C.M.A.H.

Respondenterna delades in i sex grupper beroende på nivå av 

lavinutbildning och värdena för de fem faktorerna jämfördes 

statistiskt (Student's t-test) med en expertgrupp (N =11) inom 

den svenska lavinprognostjänsten (> 14 dagars utbildning)

Grupper:

1)Ingen utbildning (N=69)

2)Några timmar (N=252)

3)Endast räddning (N=22)

4)1 dag (N=107)

5)2-3 dagar (N=142)

6)5-14 dagar (N=44)

2. METOD - analys



3. RESULTAT



3. RESULTAT

Tydliga signifikanta skillnader upptäcktes mellan 

expertgruppen och övriga grupper i tre av dimensionerna:

1) Typ av lavinproblem (Type of Avalanche Problem)

2) Storlek på laviner (Destructive Avalanche Size)

5) Temporala (tidsmässiga) variationer (Temporal Scale)

Däremot hittades ingen skillnad i övriga två:

3) Känslighet för påverkan (Sensitivity to Triggers)

4) Spatiala (rumsliga) variationer (Spatial Distribution)

Största skillnaden återfanns i grupperna utan någon utbildning 

samt med utbildningar kortare än två dagar



3. RESULTAT



3. RESULTAT



4. SLUTSATSER



4. SLUTSATSER

1) Är det skillnad i mentala modeller av lavinfara mellan den svenska 

lavinprognostjänstens experter och de svenska offpiståkarna?

Ja, det finns tydliga och signifikanta skillnader

2) Var i de mentala modellerna finns de största skillnaderna?

- Typ av lavinproblem (Type of Avalanche Problem)

- Storlek på laviner (Destructive Avalanche Size)

- Temporala (tidsmässiga) variationer (Temporal Scale)

3) Påverkar nivån av lavinutbildning hos offpiståkarna skillnaderna i 

mentala modeller?

Ja, utbildningar kortare än två dagar verkar inte påverka 

förståelsen för typ, storlek och temporala variationer



5. DISKUSSION



5. DISKUSSION

Förståelsen för känslighet för påverkan

(Sensitivity to Triggers) verkar vara intuitiv

≠



5. DISKUSSION

Förståelsen för spatiala (rumsliga) variationer

(Spatial Distribution) verkar vara intuitiv

≠



5. DISKUSSION

Bör i så fall svenska prognoser (och utbildningar) fokusera på 

att kommunicera det som är svårt (lavinproblem, storlek, tid)

på bekostnad av det som är enkelt (känslighet, rum)?

vs



5. DISKUSSION

Finns det tänkbara problem med lavinutbildningar kortare än 

två dagar (som främst innehåller lavinräddning)?
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