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Vid stora krissituationer – nationella som internationella – organiserar svenska 

medier ofta telefonväkterier, där allmänheten får ringa in och ställa frågor direkt 

till experter och ansvariga. Vad betyder dessa telefonväkterier för förhållandet 

mellan samhälle och medborgare, mellan experter och lekmän?  

Genom att analysera tre telefonväkterier(Tjernobyl 1986, SR, Fukushima 2011, 

SVT, och Eyjafjallajökull 2010, SVT) utifrån Becks och Giddens teorier om 

risksamhället och ontologisk trygghet, placerar sig den här undersökningen i 

gränslandet mellan kriskommunikation och sociologi. Undersökningen visar helt 

enkelt hur man kan förstå ett kriskommunikativt fenomen på ett annat sätt.  

Telefonväkterierna analyseras utifrån tre teman, där det första tar upp 

telefonväkteriernas roll som förtroendeskapare mellan medborgare och experter. 

En tvåvägsprocess där experter strävar efter att återta ett förlorat förtroende, och 

där medborgarna strävar efter att återfå sin ontologiska trygghet i förhållande till 

experterna. Det andra temat visar telefonväkterier som ett reflexivt forum för 

expertsystem, som bestäms utifrån Giddens vida definition av begreppet. 

Lekmännen blir med sin marginaliserade kunskap, om än med ett kritiskt 

förhållningssätt till experterna, en del av en reflexiv vetenskap. Det tredje temat 

ser telefonväkterier som ett tekno-politiskt forum, i linje med Becks teori om 

utsuddning av gränsen mellan politik och vetenskap, experter och beslutsfattare. 

Telefonväkterier har en viktig del i samhällets vidare krishantering, inte minst 

för att ”återställa” ett normaltillstånd efter krisens akuta skede, och de utgör ett 

viktigt inslag i samhällets lärdomsarbete om hur kriser ska hanteras i relation till 

medborgerlig oro.  

 

Telefonväkterier; Ulrich Beck; Anthony Giddens; Kriskommunikation; 

ontologisk trygghet; Tjernobyl; Eyjafjallajökull; Fukushima 
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1. Inledning 

På tv:n i vardagsrummet rapporterar nyhetssändningarna att en 

kärnkraftsolycka, har inträffat i Fukushima, Japan och att mer information 

kommer löpande.  

Några dagar senare sitter jag och följer det telefonväkteri som arrangeras av SVT 

i samband med katastrofen. Jag känner igen min egen oro och okunskap hos de 

som ringer in. Är det verkligen tillräckligt långt bort för att vara ofarligt? Kan 

man äta mat från Japan i framtiden? Hur går det för de som bor i närheten?  Oro 

och viljan att känna och inge förtroende är centralt i telefonväkterier. Jag får en 

känsla av att telefonväkterier är mer än kriskommunikativa verktyg, mer än en 

metod för myndigheter att nå ut till sina medborgare… Men vad? 

 

Inom kriskommunikationsforskningen finns en tendens att undersöka hur man 

från myndigheters sida hanterar en kris, och hur man från medborgares sida 

uppfattar myndigheternas agerande. Forskningens fokus ligger i de flesta fall på 

hur krishanteringen ser ut i media eller hur väl man lyckats kommunicera ett 

budskap till allmänheten. Vad man sällan fokuserar på är det underliggande 

samspelet mellan experter och medborgare i olika situationer.  

 

Den här undersökningen syftar bland annat till att söka upp och synliggöra det 

samspelet i telefonväkterier.  

 

2.  Syfte och problemformulering 

Undersökningen avser alltså att analysera förhållandet mellan myndigheter och 

medborgare genom telefonväkterier som medialt fenomen, utifrån Becks teorier 

om risksamhället och teorier om ontologisk trygghet. 

 

Ett antal frågeställningar är centrala: I vilka avseenden kan man se 

telefonväkterier som ett förtroendeskapande inslag mellan medborgare och 

expertsystem? Hur kan man förstå telefonväkterier, och de frågor som ställs i 

dessa sammanhang i synnerhet? Utgör de också en indikator på att det vid 

krissituationer uppstår en förtroendekris gentemot samhället från medborgarnas 

sida?  
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Dessa frågeställningar öppnar för ett vidare resonemang, utifrån teorier om en 

reflexiv vetenskapen: Kan man till telefonväkterier koppla den aspekten att 

beslutsfattare, expertsystem och medborgare tillsammans skapar ett tekno-

politiskt forum? 

 

3. Metod 

För att kunna undersöka den här typen av samband och upplevda samspel krävs en 

hermeneutisk ansats till forskningsproblemet. Alla individer i samhället uppfattar 

samhället på olika sätt, utifrån sina egna erfarenheter och bakgrunder. Så gäller 

även hur man uppfattar det som sägs av experter, och det som beslutsfattare 

informerar om. Att man som medborgare i ett samhälle ifrågasätter de råd och 

riktlinjer som ges från beslutsfattare och experter, kan ses som ett tecken på en 

egen såväl analytisk som reflektiv förmåga att uppfatta och förstå världen. Alla 

som ringer in till telefonväkterier bär på sin egen oro och förtroendebrist; man 

oroar sig helt enkelt för olika saker, som familjens trygghet, man misstror angivna 

gränsvärden, man ser med oro på det som växer i den egna trädgården, på bären 

och svampen i skogen. Är gläntan bakom huset den bästa platsen för barnen att 

leka på just nu?  

 

Brian Fay skriver om multikulturell forskning som ligger till grund för ett 

dialektiskt tänkande, där motsatser som ställs i förhållande till varandra skapar 

nya kunskaper om världen. Genom att undersöka expertsystemens och 

medborgarnas möte i telefonväkteriet, kan man, utifrån Becks och Giddens 

teorier, också betrakta telefonväkteriet som ett forum där ny kunskap skapas. 

(Fay, 1996, ss.223). Det finns en intressemotsättning mellan expertsystemens 

karaktär och medborgarnas karaktär, men den motsättningen förutsätter inte att de 

därmed skulle vara ute efter olika saker. Båda strävar efter samma sak, nämligen 

trygghet och förtroende.  

 

För att kunna utläsa något om den tillit som lekmännen sätter till expertsystem 

vilket i sin tur bidrar till den ontologiska tryggheten i samhället och sambandet 

mellan fråga och svar i telefonväkterierna, måste man ställa frågan: Vad händer 

mellan frågeställare och expert i det ögonblick frågan och svaret möts?  
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Genom att ställa frågan till det empiriska materialet och se på svaret genom 

Becks teorier om risksamhället och Giddens teorier om ontologisk trygghet, kan 

man besvara ovan nämnda fråga ur ett riskperspektiv. Genom att vidare sätta detta 

svar i förhållande till tidigare forskning kring kriskommunikation kan man belysa 

ytterligare aspekter som tidigare behandlats i mindre eller ingen utsträckning. 

 

Visserligen gör den här typen av induktiva undersökningar det svårt att uttala 

sig om något annat än just de empiriska data som samlas in – man kan alltså inte 

genom den här undersökningen göra generella antaganden eller försöka utläsa 

någon form av representativitet kring telefonväkterier i stort – men man kan 

däremot dra slutsatser kring en ontologisk trygghet som fenomen och använda det 

empiriska materialet som exempel och hänvisningar. 

 

3.1 Urval och avgränsningar  

Undersökningen är avgränsad till att undersöka incidenter/krissituationer med 

anknytning till det samhälle som Beck kallar för risksamhället i den reflexiva 

moderniteten, det vill säga det moderna samhällets risk- och effekthantering. Det 

empiriska materialet har samlats in genom att arkivmaterial har beställts från 

Sveriges Mediedatabaser. De telefonväkterier som undersökningen berör är valda 

utifrån sin anknytning till just den reflexiva moderniteten. Både Beck och Giddens 

använder sig av kärnkraft och kärnkraftverk för att illustrera modernitetens dolda 

och synliga risker, det ligger därför nära till hands att använda sig av 

kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl 1986 och Fukushima 2011 inte bara för deras 

mediala uppmärksamhet utan också för deras direkta länk till modernitetens 

framstegsjakt. Eyjafjallajökulls utbrott 2010, och efterföljande flygtrafikstörningar 

på grund av askan som spreds med vindarna i luften över hela Europa, ger en 

intressant aspekt på det reflexiva risksamhället. Vulkanutbrottet på Island har 

liknande förutsättningar som kärnkraften för att, utifrån Beck, skapa oro. Det här 

sambandet kommer förtydligas längre fram i undersökningen.  Men 

telefonväkteriets redaktionella fokus låg istället på finansiella problem, och sådant 

som rörde de resandes bekvämlighet då de satt fast på olika orter och inte kunde 

komma hem. Telefonväkteriet kring Eyjafjallajökulls utbrott utgör en kontrast till 
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de två andra, och ger undersökningen något att jämföra med och testa teser på. 

Alla tre väkterierna står på samma grund, men Eyjafjallajökull skapar en annan 

sorts oro än de andra två. 

Det empiriska materialet sträcker sig totalt över 3 timmar och består av både 

ljudfiler och bildmaterial från tv-sändningar. Eyjafjallajökul-väkteriet och 

Fukushima-väkteriet består av bildmaterial från SVTs Godmorgonsverige och 

Tjernobyl-väkteriet är en ljudfil från SR/Ekots Extrainsatta telefonväkteri i 

samband med Tjernobylkatastrofen. Materialet är beställt och levererat från 

SMDB(Sveriges Mediedatabaser).  

Givetvis genomfördes det fler än dessa tre telefonväkterier i etermedia, och i 

andra tv-kanaler än SVT:s kanal Ett och SR:s P1. Men den här undersökningen 

har valt att fokusera på public service-medier, då dessas telefonväkterier ger en, 

om än liten så åtminstone påtaglig, likhet och konsistens vad avser sin utformning. 

Insamlingen har riktats mot de telefonväkterier som varit relevanta utifrån 

undersökningens syfte och teoretiska bas. Undersökningen bygger främst på citat 

från dessa tre telefonväkterier. Eftersom de frågor som ställs ofta är något 

ostrukturerade, och av och till rentav osammanhängande vad avser 

konversationens utveckling och språkinnehåll, har citaten anpassats genom 

kommatering och punktering samt viss putsning för att i detta sammanhang vara 

möjliga att läsa och illustrera i textform. Dock är det endast överflödiga 

prepositioner och talspråksuttryck som är förändrade. Budskapet är till sitt 

innehåll orört. Därefter har telefonväkteriernas innehåll blivit föremål för en 

textanalys. Som redan angivits i metodavsnittet eftersträvar undersökningen att 

analysera frågorna ur ett perspektiv grundat i ontologisk trygghet och förtroende. 

Eftersom ontologisk trygghet är ett begrepp grundat i en hermeneutisk 

utgångspunkt, skapar man bäst en förståelse genom att använda sig av en 

kvalitativ metod, där reaktioner och egna tolkningar ges utrymme att utforskas 

och analyseras.  

 

4. Teori  

Beck antar ett generellt teoretiskt-filosofiskt perspektiv och skriver om 

moderniteten och den reflexiva moderniteten med betoning på hela samhällets 
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förhållningssätt till de risker som denna skapar. Visserligen bygger Beck sina 

teorier på empiri, och visar således hur teorierna går att applicera i verkligheten, 

men hans empiri är ensidig och bygger enbart på siffror och statistik från 70- och 

80- talets Tyskland. Den här undersökningen använder Beck för att lägga grunden 

till ett perspektiv på världen. För att skapa ett begreppssystem till Becks 

perspektiv som är applicerbart på den här undersökningen, och som därigenom 

kan föra Beck närmare den empiri som den här undersökningen bygger på, måste 

man avkoda Becks empiriska resonemang genom andra teorier. Giddens (1996) 

och Luhmann (1968) fungerar därför som en begreppslig brygga mellan Beck och 

telefonväkterierna.  

 

Risk, effekt och gränsvärde är tre begrepp som ofta används i undersökningen 

och kräver närmare förklaringar. De tre begreppen som ingår i den här 

undersökningen utgör ett begreppsligt sammanhang, och är i själva verket tre 

begrepp för samma sak. Risk-begreppet definieras senare i undersökningen, men 

behöver för begriplighetens skull ändå förklaras närmare redan här. Beck kallar en 

risk som befinner sig under experternas gränsvärde för effekt. Risken är en effekt 

som befinner sig ovan gränsvärdets lägsta gräns, och gränsvärden är 

expertsystemens sätt att besluta om vad som är en risk och därmed om vad som är 

effekt (Beck, 1996, ss.89). 

 

Risk – resultatet av samhällets framstegsjakt som av experter eller lekmän 

bedömts vara en fara/risk för samhället. 

 

Effekt – resultatet av samhällets framstegsjakt som av experter eller lekmän 

anses befinna sig under gränsen för vad som är farligt eller är en risk. 

 

Gränsvärden – gränsen, satt av experter, som skiljer risk och effekt åt. 

Gränsvärden är ofta ett sätt för expertsystemen att konkretisera och sätta siffror 

på hot som är helt beroende av hur man uppfattar dem. De består ofta av en 

rekommendation kring hur man skall förhålla sig till mätvärden. 

  

4.1 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen kring medier i kriskommunikation bidrar till att 
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positionera denna undersökning, och får bidra till att definiera gränser för 

telefonväkteriernas kriskommunikativa roll i förhållande till övrig 

kriskommunikationsforskning. I rapporten om nationell- och transnationell 

mediebevakning av Tsunamikatastrofen 2004 drar Hellman och Riegert (2005, 

ss.57) slutsatsen att nationella mediers interaktivitet med tittarna ger ett större 

genomslag och förtroende för tv-kanalen. Jacobsson och Jovic drar i 

undersökningen Det politiska beslutsfattandet under Tsunamikatastrofen: vilken 

roll spelade media (2006 s.70) slutsatsen att medierna har en roll vid 

myndigheters beslutsfattande i krissituationer, men att inflytande endast sker på 

kort sikt. De diskuterar även mediernas roll som ”policy-entreprenörer”, vars syfte 

och meningen är att hitta fönster i beslutsfattarnas policyskapande för att på så sätt 

påverka dem.  

 

Medierna antar vid telefonväkterier en roll som länk mellan de expertsystem och 

beslutsfattande sfär som medborgarna lever inom, och medborgarnas oro. 

Medierna ger genom telefonväkterier medborgarna en chans att få svar på sina 

frågor, även om det sker ett visst redaktionellt utsållande av vilka som får ställa 

frågor och i sin tur vilka frågor som ställs. Experter och myndigheter däremot, ges 

genom telefonväkterier en möjlighet att tala till medborgarna utan något medialt 

filter som tolkar det budskap man vill få fram, trots att de samtidigt befinner sig i 

mediernas värld och måste rätta sig efter mediernas redaktionella regler och urval. 

I Medier i Kris: en forskningsöversikt över mediernas roll vid kriser (Nohrstedt & 

Nordlund 1993) undersöks den här dualiteten, och författarna konstaterar att det 

vid Tjernobylkatastrofen uppstod ett informations- och förtroendevakum på grund 

av myndigheternas alldeles för teori- och experttunga bemötande av medborgarna. 

Nohrstedt och Nordlund tar upp hur myndigheternas jourtelefoner blev nerringda 

av medborgare som hade frågor av praktisk natur, men berör inte telefonväkterier 

eller telefonväkteriers medlande roll mellan mediernas underförstådda 

informativa- och granskande uppdrag, och myndigheternas underförstådda 

skyddande och lugnande uppdrag (Nohrstedt & Nordlund, 1993, ss.37). Vidare 

har Nohrstedt och Nordlund inte inkluderat den roll som telefonväkteriet besitter 

inom informationsflödet och krishanteringen i Sverige, där SR tillsammans med 

experter från bland annat Strålskyddsinstitutet och dåvarande energi- och 

miljöminister Birgitta Dahl svarade på frågor. Nohrstedt och Nordlund konstaterar 
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bara att de telefonjourer som arrangerades av myndigheterna blev nerringda av 

frågor av praktisk natur. Det är oklart utifrån Nohrstedt och Nordlunds rapport om 

detta inkluderar telefonväkteriet i Ekot eller inte. Även Gunilla Jarlbro har skrivit 

en rapport om kriskommunikation men har istället fokuserat på medborgarnas roll 

istället för massmediernas, i sin rapport Krisinformation ur ett 

medborgarperspektiv: En kunskapsöversikt (Jarlbro, 1993 ss.15). Jarlbro har 

identifierat fem faser i kriskommunikationens olika skeden. Föreliggande 

undersökning identifierar ett glapp mellan det som Jarlbro och andra forskare 

inom kriskommunikation kallar ”katastrofperioden”, det vill säga den period då 

krisen är faktum och man arbetar på en lösning, och ”rekylperioden”, då ett 

återhämtningsarbete har tagit vid och man strävar efter att normalisera läget och 

att dra lärdom av de erfarenheter som krisen medfört (Jarlbro 1993, ss.31, ss.37). 

Telefonväkterierna placerar sig, lite beroende på vad ämnet i telefonväkteriet är, 

mellan dessa två faser. Det krävs att det initiala hotet från krisen är neutraliserat 

för att ett telefonväkteri skall framstå som befogat, samtidigt som det också kan 

vara en del av krissituationens lösning.    

 

Inom angloamerikansk kriskommunikationsforskning finns det en tendens att 

främst undersöka mediernas bevakning av krissituationer. Den skandinaviska 

forskningen har däremot mer inriktats mot relationen och kommunikationen 

mellan medier, myndigheter och medborgare, men främst undersökt förhållanden 

och kommunikationer schematiskt och översiktligt (Larsson, 2008, s.49). 

 

Falkheimer, Heide och Larsson definierar i Kriskommunikation (2009) tre 

viktiga och betydande roller för massmedier vid kriskommunikationer. Den första 

är en rent dokumentär sådan, med syfte att visa och följa krisens utveckling. Den 

andra rollen syftar till att sprida de erfarenheter som skapats i och med krisen, och 

hur den har hanterats. Den tredje rollen tar sig uttryck i dialog och 

informationsutbyte mellan medborgare, media och beslutsfattare (Falkheimer, 

Heide & Larsson, 2009, s.101). Det är i den här tredje rollen, och till viss del även 

i den andra rollen, som massmedierna är intressanta för min undersökning. Det 

finns ett ömsesidigt beroende mellan medierna och myndigheterna vilket består i 

utbyte av information och tillgång till mediernas publik. Genom att använda 

begreppet ”forum” kan man urskilja ett samarbete som mer eller mindre liknar 



11	  
	  

telefonväkterier. Visserligen skriver Falkheimer, Heide och Larsson om 

information och kontakt i termer av direkt krishantering med information av typen 

”håll er inomhus och stäng fönstren”, det vill säga information som är direkt 

avgörande för krisens magnitud (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, ss.105). 

Men deras definitioner av mediernas roller ger samtidigt denna undersökning en 

skala att positionera sig efter. 

 

Ett exempel på ovan nämnda kontaktbehov i förhållande till myndigheternas 

envägskommunikation står att finna i Nohrstedt och Nordlunds forskningsöversikt 

över mediernas roll vid kriser (1993). De menar att det i myndigheternas rapporter 

om mätvärden och gränsvärden i samband med Tjernobyl krisen fanns ett 

underskott av praktisk information till de som faktiskt var och skulle kunna bli 

drabbade av det radioaktiva nedfallet och liknande. Detta resulterade i att 

telefonjourer blev nerringda och att myndigheternas egna informationskanaler 

blev kraftigt begränsade (Nohrstedt & Nordlund 1993 ss.47). Larsåke Larsson 

skriver i sin studie Kris och Lärdom (2008) om den här typen av myndigheters 

behovseskalering när det gäller att få ut information. Han menar att 

informationskanalerna översvämmas, och att dessa dysfunktionella kanaler i sig 

blir en del av krisen. Larsson identifierar här en avvikelse i den sedvanliga och 

alldagliga organisationskommunikationen, och visar att det krävs en förändrad syn 

på den egna organisationens kanaler för kommunikation (Larsson, 2008, s.47). 

Som informationskanal kan medierna dock undergräva myndigheternas auktoritet 

och försämra ett redan skamfilat förtroende, som kan ha uppstått i och genom det 

informationsunderskott som krisen kan ha orsakat. Denna auktoritetsurholkning 

kan ske på vad som kan framstå som två diametralt motsatta förhållningssätt för 

media: Genom att kritiskt och noggrant journalistiskt granska och ifrågasätta 

myndigheternas information kan också tilltron till myndigheterna skadas. Men 

denna tilltro kan också få sig en törn om media låter myndigheterna få tala direkt 

och ostört. Medborgarna kan då få uppfattningen att medierna är toppstyrda av 

myndigheterna. Det sistnämnda förhållandet är av naturliga skäl ett icke-önskvärt 

tillstånd för medierna, då de dels äventyrar sin roll som opinionsbildare och dels 

kan förlora sin förmåga att verka fritt i relation till makthavarna (Nohrstedt & 

Nordlund 1993 ss.47) 
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 För att kunna undersöka risker och risksamhället måste man ytterligare 

definiera begreppet risk. Gunnilla Jarlbro lyfter fram olika definitioner, och tar 

upp svårigheten att bestämma en definition av risk: Socialrisker, objektivarisker, 

risker förknippade med fara, risker förknippade med rädsla… (Jarlbro, 2004, 

ss.14). Den här undersökningen utgår främst från Becks definition av risker 

förknippade med kunskap. Det vill säga att risker inte är risker förrän man vet om 

att de är risker. Men eftersom telefonväkterier bygger på frågor från oroliga och 

rädda individer, måste man även se till risk förknippad med rädsla och fara. Det 

går alltså i den här undersökningen inte att nöja sig med endast en universell 

definition av risker. Risker måste också undersökas utifrån vem som uppfattar 

dem. När den här undersökningen diskuterar expertsystemens syn på risk är det 

lämpligast att utgå från den kunskapsförknippade definitionen, men när 

undersökningen ser till individernas frågor ligger rädsla och oro i fokus för 

begreppet. 

 

Det är, som redan sagts, ont om forskning som rör telefonväkterier i 

krissituationer. Detta beror med stor sannolikhet inte på att telefonväkterier skulle 

sakna relevans för kriskommunikationsforskningen. Men eftersom telefonväkteri 

som fenomen befinner sig på mesonivå, mellan mediernas granskande roll och 

mediernas strävan efter att understödja myndigheterna vid krissituationer, blir 

telefonväkterier ett fenomen som faller mellan stolarna. Vilket i sin tur kan 

förklara den ringa förekomsten av genomförda undersökningar. 

 

4.2 Den reflexiva moderniteten och Risksamhället  

Ulrich Beck skriver i sin bok Risksamhället om en modernitet vars främsta syfte 

är att hantera sina egna risker och konsekvenserna av sitt eget handlande, en 

reflexiv modernitet (Beck, 1993, ss.253). För Beck är risker något som inte alltid 

har naturkatastrofer som sitt ursprung, utan som snarare finns i och springer fram 

ur samhällets förvetenskapligande och ur sociala konstruktioner. För att se till 

vetenskapens roll i skapandet av såväl upplevda som osynliga risker måste man, 

enligt Beck, utforska vetenskapens roll i den reflexiva modernitetens riskhantering 

och riskskapande. Beck menar att det finns två konstellationer inom vetenskapens 

förhållningssätt till samhället och moderniteten, som kan kallar för enkel och en 

reflexiv vetenskap. Den enkla vetenskapen har som syfte att driva samhället mot 
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framsteg och modernisering genom att skapa ny teknik och nya levnadsstandarder. 

Den reflexiva vetenskapens syfte är att hantera den enkla vetenskapens effekter, 

och ifrågasätta den enkla vetenskapens framstegsjakt genom att tillföra nya 

perspektiv, som bland annat hermeneutiska förhållningssätt. Enligt Beck skapar 

och förutsätter den enkla vetenskapen samtidigt ett rationellt kunskapsmonopol 

för hur samhället skall tolkas, medan den reflexiva vetenskapen tvärtom bygger på 

att kunskapsmonopolet ifrågasätts, vilket i sin tur leder till ett samhälle utan 

auktoritär sanning (Beck, 1993 s.259). På den reflexiva vetenskapen följer också 

en avmystifieringsprocess. Vetenskapens bipolaritet – den enkla och den reflexiva 

vetenskapen – skapar en ”avmonopolisering av vetenskapens kunskapsanspråk” 

vilket får vetenskapens grepp att mjukna över människans tilltro till och 

förtroende för teknologin (Beck 1993 s.261). Vilket i sin tur öppnar för 

medborgare att skapa egna sanningar istället för de som experterna tillhandahåller 

(Beck, 1993, ss.261). När medborgarna kan skapa egen sanning och egen 

vetenskap tvingas den etablerade vetenskapen att upprätta begränsningar för vad 

som är möjligt att undersöka enligt vetenskaplig diskurs. Genom institutioner och 

diskurser bemöter experter och beslutsfattare medborgarnas krav och mer insatta 

resonemang kring sanning. Och det är i vad som kan beskrivas som en kamp 

mellan vetenskapens roll som å ena sidan sanningsskapare, och sanningssökare å 

andra sidan, som samhället ifrågasätter vetenskapens möjligheter att hantera de 

risker den själv har skapat.  

 

Det vetenskapen har skapat, kan den själv få denna sin skapelse ogjord? För Beck 

tenderar forskning kring risker att också befästa dessa risker i allmänhetens ögon. 

Ju mer vetenskapen engagerar sig i en effekt desto mer blir den en risk. Genom att 

ständigt specialisera sig såväl på effekter som på risker, utifrån tidigare 

vetenskapliga framsteg, ter sig riskerna med tiden ofrånkomliga. Om vetenskapen 

inte specialiserar sig på effekterna av framstegen kommer de dock att kunna 

behålla sin status som just effekt, eller rentav bagatelliseras. På detta sätt skapar 

vetenskapen irreversibla risker av sina egna framsteg (Beck, 1993, s.263). 

 

Även Anthony Giddens skriver om en annan sida av moderniteten än den av 

framsteg och teknologiska genombrott präglade modernitet som Becks ”enkla 

vetenskap” representerar. I verket Modernitetens följder gör han en 
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sammanställning av Marx´-, Webers- och Durkheims syn på modernitetens 

baksida.  Giddens drar slutsatsen att den farofyllda värld som människan lever i, 

har lett till att hon avtrubbats inför alla hot. Det måste därför till en analys av 

denna modernitet som i slutänden kan leda till en perspektivförändring kring hur 

sociologin, eller den reflexiva vetenskapen som Beck kallar den, kan förstås och 

användas för att hantera samhällets risker (Giddens, 1996, ss.27). 

 

Giddens tillför två för undersökningen fundamentala begrepp: ”Urbäddning” 

och ”expertsystem”. Han använder begreppet urbäddning för att visa hur ett 

fenomen som tidigare varit bestämt i tid och rum, lyfts ur sin tidigare sociala 

kontext och sätts i en ny som är mer tillgänglig. Expertsystem är ett exempel på en 

sådan urbäddning. Experters kunskap och sanningsmonopol har enligt Giddens 

tidigare flödat enkelriktat, från experter till medborgare, men med hjälp av 

informationsteknologiska framsteg som exempelvis boktryckarkonsten och 

internet har såväl kunskap som ifrågasättande av kunskap blivit allmänt 

tillgänglig. Genom ökade möjligheter att sätta sig in i en viss fråga kan var och en 

bli sin egen expert. Vem kan man då lita på, och varför (Giddens, 1996, ss.29)? 

 

Beck menar i sin tur att risksamhällets framsteg och jakten på framsteg i sig 

leder till en utsuddning av gränsen mellan politik och vetenskap. Han kallar detta 

för politik och subpolitik. Vetenskapens kunskapsanspråk bygger på 

beslutsfattarnas vilja att göra framsteg inom samhället. Genom att leverera 

gränsvärden ges vetenskapen större inflytande över de risker som beslutfattarna 

tvingas hantera i samband med beslut om framstegsdrivande projekt, så som 

exempelvis kärnkraftverk. Beck anser vidare att det inom denna förskjutning finns 

en odemokratisk förvandling, där det moderna samhället i sig förutsäger framsteg 

och låter dessa framsteg styra åt vilket håll man skall röra sig ekonomiskt, socialt, 

industriellt och vetenskapligt. I och med denna förskjutning kan medborgarna inte 

ta del av och bli medvetna om samhällets mål för förändring, och heller inte delta 

i det offentliga samtalet kring samhällets förändringspotential. Det finns alltså, 

enligt Beck, en kraft inom vetenskapstilltron som gör att den tar över det politiska 

samtalet och färgar politikers och beslutsfattares uppfattning i frågor om 

vetenskap och teknik. Vetenskapen beslutar alltså själv, genom subpolitiska 

kanaler och genom en utsuddning av gränser, om sina egna ekonomiska och 
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politiska begränsningar (Beck, 1993, ss.307).  

 

4.3 Osynliga Risker 

För att vara en risk måste risken vara samhälleligt erkänd – annars fortsätter den i 

samhällets ögon vara en effekt av framstegsjakten. Men om man inte erkänner 

risken så som risk, betyder inte det att risken upphör att existera. Krispotentialen 

består (Beck, 1993, s.49). Det finns alltså en otydlighet om riskens natur; en risk 

är inte en risk förrän någon med sannings- eller kunskapsanspråk säger att det är 

just en risk. Risken förblir därför osynlig för medborgaren och individen fram till 

dess att experter säger annorlunda. Beck menar att osynliga risker har större 

potential att när de övergår i kriser också leda till att de uppfattas som katastrofala 

och chockerande, trots att vi som människor vet att forskningens framsteg alltid 

har effekter och risker av både positiv och negativ karaktär (Beck, 1993, ss.47). 

Giddens skriver om den här typen av dualitet i riskbegreppet. Han talar om risker i 

termer av hypotetiska risker och om expertisens kännedom om riskernas 

magnitud. Genom att experter tar risker som påverkar hela samhället tystar man 

också ner riskernas potential. Dessa blir således inte risker som behöver hanteras, 

om inte experter eller insatta lekmän upptäcker nämnda risk. Giddens skriver 

också om en situation som är än värre, nämligen då risker faller utanför 

experternas kunskapssfär, och därmed inte bara kan leda till oförutsedda risker 

utan också till oanade katastrofer eller ännu värre… Något som vetenskapen inte 

kan hantera med mer vetenskap (Giddens, 1996, ss.122). 

 

För att istället behålla riskernas status som effekter, menar Beck att experter 

använder sig av gränsvärden. Så länge riskeffekten håller sig inom de gränsvärden 

som experterna har satt upp, kan man som amatör och lekman inte kalla det för en 

risk, katastrof eller incident. Men gränsvärden fungerar också åt andra hållet då 

dessa skapar en gräns för vad som är risk och vad som är effekt. Det är svårt att 

revidera ett gränsvärde utan att bli ifrågasatt, och på så sätt skapa en reflexiv 

situation där rådande expertsystem tvingas granska sitt eget handlande, men också 

utsätts för granskning av samhället i form av beslutsfattare och medborgare (Beck, 

1993, ss.89). 

 

4.4 Tillit och ontologisk trygghet 
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För att förstå hur expertsystemen påverkar samhället kan Giddens definition och 

analys av tillit användas. Med tillit avser Giddens hur man i en situation med olika 

alternativ, där man inte känner utgången av sina val, ändå förlitar sig på någon 

med större kunskap. Det handlar alltså inte om förtroende för någons moraliska, 

etiska eller personliga egenskaper, utan istället om förtroende för kunskap i ett 

ämne man själv inte är insatt i. Giddens menar att ”distinktionen mellan 

förtroende och tillit bygger på om möjligheten av att bli besviken påverkas av ens 

eget tidigare beteende eller ej, och således av den därmed sammanhängande 

åtskillnaden mellan risk och fara” (Giddens, 1996, s. 38). Om man sätter 

begreppet i relation till expertsystemen blir distinktionen mellan förtroende och 

tillit än tydligare. Man hyser inte tillit till enskilda individer utan till hela 

systemets kunskapsbank. Genom expertsystemen kan man i sin tur se att det finns 

en socialt konstruerad aspekt på tillit. Man tvingas känna tillit till de system som 

kräver tillit, i och med att systemen i sig är skapade med tillit som främsta mål 

(Giddens, 1996, ss.39). Dock skall det tilläggas att trots tillitens icke-beroende av 

personlighet och etik, måste det man sätter tillit till vara pålitligt, vilket 

sammanlänkar tillit med ontologisk trygghet. Den ontologiska tryggheten är ett 

uttryck för personlighetens och världens kontinuitet, vilket i sin tur är avgörande 

för att skapa tillit. Det är alltså den tänkta och förutsatta förutsägbarheten som 

möjliggör både tillit och ontologisk trygghet (Giddens, 1996, s.91). 

 

Den ontologiska tryggheten skulle alltså kunna sägas stå för en form av 

rationell avtrubbning av känslan inför hot och risker i samhället. Genom att förlita 

sig på rutiner, rationaliseringar och tidigare erfarenheter kan man som individ leva 

utan att behöva tänka på alla de risker och hot som följer av modernitetens 

framstegsjakt (Giddens, 1996, ss.91). Enligt Giddens har den ontologiska 

säkerheten sina rötter i vanans och anpassningens natur. Likt myten om att grodan 

inte märker att den kokas om den först läggs i kallt vatten som sedan värms upp 

långsamt, märker vi människor inte de förändringar som kan tänkas leda till total 

förintelse. Vi är både del av och lever mitt i den tänkta apokalypsens utveckling 

(Giddens, 1996, ss.126).   

 

För att närmare förstå expertsystemens betydelse kan en enkel och lite barnslig 

illustration göra nytta: Hur kommer det sig att vi litar på att ett flygplan kan lyfta 
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och flyga, trots att det ser så omöjligt otympligt ut på marken? Genom att se till 

historiska aversioner gentemot vetenskapliga reformer, drar Giddens slutsatsen att 

det står att finna en respekt för rådande naturvetenskaplig diskurs i 

undervisningens och i skolväsendets epistemologiska perspektiv. Samhället 

skapar alltså en förtröstan till naturvetenskapliga resultat redan från första 

skoldagen. Däremot syns ofta en ambivalens i individernas inställning till 

vetenskapen. Tillit berör alltså experters kvalificerade gissningar och 

gränsvärdessättande, inte situationer där individen har kunskap eller är övertygad 

om en vetenskaplig sanning (Giddens, 1996, ss.88). 

 

Niklas Luhmann tillför begreppet förtroendeberedskap. När är människan 

beredd att investera i förtroende till en annan individ eller till ett system? 

Luhmann menar att det handlar om att först skapa en inre tillit för att därefter 

förlänga denna tillit till ett förtroende för något annat. Det handlar om att 

omvandla osäkra förväntningar till förväntningar som inte uppfattas som just 

osäkra (Luhmann, 1968, ss.139)  

 

I den påföljande analysen kommer teorierna återkomma och i vissa fall 

kommer undersökningen tillföra nya aspekter på teorierna än de som återgivits 

ovan. Även vissa nya teorier kommer tillföras för att förtydliga valda delar i 

analysen, dessa teorier har dock ingen större del i undersökningens resultat och 

analys utan används främst för att föra en kort diskussion om det empiriska 

materialets karaktär. 

 

5. Analys 

Telefonväkterierna är ett sätt för samhället att hantera medborgarnas och 

individernas oro under och efter en kris. För att förstå hur måste man undersöka 

vad syftet är med telefonväkterierna. Inte bara utifrån ett redaktionellt eller 

myndighetsperspektiv, utan också ur ett systemperspektiv som i den här 

undersökningen kan kallas expertsystemets perspektiv. Genom att arrangera 

telefonväkterier hoppar medierna över de traditionella vägarna för kommunikation 

vid krissituationer mellan medborgare och myndigheter, och skapar på så sätt en 

egen kunskap som de förmedlar till sin publik. Samtidigt är det mediernas uppgift 

att granska beslutsfattare. Det tillhör den redaktionella vardagsrutinen att vid 
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lämpliga tillfällen ta initiativ och genomföra just telefonväkterier. Från 

myndigheternas sida kan telefonväkterier vara komplement och alternativ till de 

informationssystem och jourtelefoner som vid krissituationer lätt blir 

överbelastade.  

Om man istället kombinerar dessa båda utgångspunkter och ser till diskursens 

eller expertsystemets perspektiv, får telefonväkterier en roll som broskapare och 

kommunikationskanal mellan medborgare och expertsystem. Syftet är då att 

återskapa och återuppbygga den brustna tilliten som vid en kris kan uppstå mellan 

expertsystem och medborgare.  

De tre kriser som här undersöks i förhållande till den reflexiva vetenskapen och 

till den reflexiva moderniteten, placeras in i tre olika kategorier: Tjernobyl är en 

rent teknisk och vetenskaplig kris, där konsekvenserna av vetenskapens 

framstegsjakt bildar centrum. Eyjafjallajökull är en naturkatastrof, ett 

vulkanutbrott som sprider aska i atmosfären. Fukushima är däremot en kris som 

har sin grund i såväl en naturkatastrof – en jordbävning med påföljande flodvåg, 

som leder till en teknisk och vetenskaplig kris i form av en härdsmälta på grund 

av strömavbrott och översvämningar.  

De telefonväkterier som är den här undersökningens huvudobjekt är 

extrainsatta inslag i SVT och SR:s tablåer, vars syfte är att besvara allmänhetens 

frågor och bemöta oro direkt och utan mellanhänder. Genom att bereda 

myndigheterna plats och tid skapar medierna en brygga mellan medborgarna och 

myndigheterna, samt utgör i detta avseende ett alternativ till myndigheternas egna 

informationskanaler – telefonjourer och hemsidor – som lätt överbelastats i 

samband med kris. Utifrån Larssons iakttagelser blir överbelastade 

informationssystem och informationskanaler en del av krisen. Telefonväkteriet tar 

sig runt problemet då myndigheter därigenom kan nå ut till befolkningen och 

svara på frågor. Man bör dock reflektera över mediernas opinionsskapande roll. 

Medierna skapar enligt agendasetting-teorier opinion genom att styra vad publiken 

pratar om och vilka frågor som ställs (Dearing & Everett, 1996, ss.49). Vid 

telefonväkterierna görs redaktionella urval av vilka som släpps fram till 

experterna, och vilka frågor som får ställas. På så sätt påverkar medierna hur 

krisen framställs. Dock är de frågor som ställs, och de svar som ges, ändå 
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medborgarnas och experternas egna och ofiltrerade svar och uttalanden. 

 

I telefonväkterierna visar sig Giddens (1996) teorier tydligt om hur 

expertsystem kan förlora sin auktoritet. I direktsändning får experterna försvara 

sina tidigare utspel då de ställs mot väggen av dem som tidigare litat på 

gränsvärden och uttalade riskminimeringar. Det som framträder är bilden av hur 

ett expertsystem som hamnat i kris genom förlorad tillit, försöker återta det man 

förlorat i och med krisens utbrott.  

 

Här kan det dock vara lämpligt att kort reflektera över begreppet expertsystem 

och dess begränsningar. Giddens beskriver expertsystem som sociala 

urbäddningar, vilket betyder att expertsystemen är urbäddade ur geografiska 

avstånd, tidsaspekter och rumsliga aspekter (Giddens, 1996, s.29). När man talar 

om kritik mot ett expertsystem bör man i det här fallet inte se kritiken som riktad 

mot just de experter som sitter i telefonväkteriet, utan snarare mot det 

vetenskapliga expertsystemet i stort. 

 

Nedan följer en analys av telefonväkterierna utifrån tre teman. Det första 

handlar om telefonväkterier som tillitskapare, där en ömsesidig strävan efter 

förtroende och tillit undersöks. Det andra temat tar upp telefonväkterier som 

reflexiva forum, där samspelet mellan lekmän och experter som bidragande forum 

till vetenskaplig reflexivitet synliggörs. Det tredje och sista temat undersöker 

telefonväkterier som teknik-politiska forum. Där visas hur gränsen suddas ut 

mellan å ena sidan beslutsfattare och experter å andra sidan. Något som blir 

synligt i de telefonväkterier som undersöks.  

 

5.1 Telefonväkterier som förtroendeskapande forum 

I både telefonväkteriet rörande Tjernobyl (SR 1986) och telefonväkteriet i 

samband med Fukushima (SVT 2011) är det brustna förtroende för experterna 

tydligt. Tidigare uttalanden om kärnkraften som en icke-risk, eller om 

gränsvärden för hur mycket strålning som är skadligt och vilka nivåer som är 

aktuella i Sverige ifrågasätts. I samband med telefonväkteriet om Fukushima tar 

en frågeställare upp vilken hjälp Sverige ställer upp med för de drabbade. 

Frågeställaren undrar också om varför sådan information om eventuella svenska 
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insatser inte lämnat. Tonfallet är mycket skeptiskt: 

 
”Jo, jag undrar det har varit tyst i både tidningar och tv… Vad kan vi i Sverige göra för att 

hjälpa de som bor i Japan /…/ varför hör man inget om vad man gör och vad gör vi?” 

(Gomorron Sverige, SVT1, 2011)  
 

Ur ett riskperspektiv visar frågan ovan på en skeptisk hållning gentemot 

experterna och till det egna landets förmåga till humanitärt engagemang. 

Visserligen utgör inte frågan en illustration av ett brutet förtroende vad gäller den 

egna säkerheten, men väl ett ifrågasättande av experternas engagemang i något 

som frågeställaren uppfattar som angeläget i samband med krisen. 

 

En annan frågeställare i Ekots telefonväkteri om Tjernobyl ställer sig tveksam 

till de råd som Strålskyddsinstitutet och dess experter har gått ut med till 

allmänheten. Frågeställaren bygger sin undran på något han iakttagit i sin egen 

närmiljö, nämligen de forskare på experimentreaktorn i Studsvik som vidtar 

åtgärder för att skydda sig själv mot strålning. Dessa åtgärder överstiger vida de 

råd som Strålskyddsinstitutet gått ut med. Den underliggande oro som frågan 

rymmer ger en bild av en reflexiv modernitet där olika expertsystem med olika 

åsikter och sanningsmonopol konkurrerar om förtroendet hos medborgarna och 

hos de personer som står i kontakt med expertsystem. 

 
”Jag är /… / rätt förvirrad för /… / En bekant, som är forskare och anställd på 

Studsvikreaktorn, berättade hur de personligen skyddar sig i den familjen /... /”. 

(Ekots extrainsatta telefonväkteri, SR, P1, 1986) 

 

Ovanstående person ringer alltså in och undrar över hur han skall förhålla sig 

till att personer med expertstatus i hans närhet, vidtar säkerhetsåtgärder som är 

mer omfattande än de som Strålskyddsinstitutet rekommenderar. Utifrån Beck kan 

man se detta som uttryck för den reflexiva vetenskapens och den enkla 

vetenskapens kamp om kunskaps- och sanningsmonopolet. Den här typen av 

ifrågasättande av myndigheters rådande expertsystem, eller kunskapskontext, 

illustrerar den förtroendespricka som skapas i och med att en tidigare säker och 

ofarlig företeelse omvandlats till en risk. Själva handlingen att ringa in till 

telefonväkteriet är ett tecken på förlorat förtroende. Men det faktum att han 
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faktiskt ringer in och frågar de experter som enligt samhället är auktoriteter, visar 

också på en vilja från hans sida att återfå förtroendet för experterna. 

Programledaren berättar att en av experterna ”skakar på huvudet mycket ivrigt” 

och experten svarar med en underfundig ton: 

 
 

 

 

”Ja jag kan bara bekräfta Gunilla Myrbergs uppfattning[programledarens uppfattning av att 

experten skakar på huvudet: förf. anm.] här att jag har inte har tänkt mig några åtgärder i alla 

fall /…/.”  

(Ekots extrainsatta telefonväkteri, SR, P1, 1986) 

 

 

Svaret som ges av experten, bemöter det faktiska innehållet i frågan genom att 

slå fast att dessa skyddsåtgärder är överdrivna. Detta kan ses som ett sätt för 

expertsystemet att återupprätta ett ifrågasatt gränsvärde, och på så sätt återta 

auktoritetsanspråket. 

 

Just frågor kring gränsvärden har alla tre telefonväkterier gemensamt. Dessa 

lyfts fram i samband med frågor kring exempelvis graviditet och hur särskilt 

utsatta personer i samhället kan reagera. Ett inlägg i telefonväkteriet om 

Fukushima visar på viljan att få gränsvärden att förhålla sig till, då personen 

upplever att hans egna kunskaper kring strålning inte räcker till: 

 
”Om man får sånt här nerfall över sig/…/ och jag inte borstar bort det blir det som när man går 

till läkaren och tar X-ray, röntgen. Hur fungerar det där egentligen?” 

(Gomorron Sverige, SVT1, 2011) 

 

Det finns i frågan en underförstådd oro om hur farligt det egentligen är med 

den radioaktiva strålningen. Experterna svarar i citatet nedan med att informera 

om hur strålning fungerar, men lägger, trots att frågeställaren inte explicit frågat 

efter det, in ett gränsvärde i form av ”ofantligt små doser”: 

 
”Det stämmer att det fungerar ungefär som röntgenstrålar/…/ men det är så ofantligt små doser 

vi pratar om att inte går att jämföra ens en gång med en tandläkarröntgen eller något sådant 
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där.” 

(Gomorron Sverige, SVT1, 2011) 

 

I nästa citat visar en frågeställare i Tjernobyl-tvätteriet på en osäkerhet kring 

strålningens påverkan på fostret hos gravida kvinnor, men bekräftar också på den 

osäkerhet kring strålning och effekterna av strålning som är utmärkande för 

telefonväkteriet som helhet: 

 
”Jag skulle vilja ställa en fråga: hur graviditeten påverkas och om min sköldskörtel fungerar för 

fostret också? /…/” 

(Ekots extrainsatta telefonväkter, SR, P1, 1986) 

 

Det är den sortens osäkerhet som i förlängingen kan tänkas förklara varför man 

i samband med det telefonväkteri som berör Eyjafjallajökull uppfattar 

vulkanaskan och strålningen som olika i riskhänseende. Experterna i panelen 

svarar med dels en förminskning av frågeställarens oro, genom att lägga fram 

fostereffekter som något marginaliserat och alls inte så extrema som man kanske 

kan tro, för att sedan tala om för lyssnarna att det är svårt att sätta ett gränsvärde 

då den här sortens effekter bara har iakttagits vid mycket höga doser strålning. 

Men poängterar ännu en gång att det är svårt att sätta en gräns, men reserverar sig 

och säger: 

 
”Som vanligt är det inte riktigt det[experten syftar på strålningsnedfall vid regn över Sverige 

och menar hur mycket som är farligt: förf. anm.] man vet, det handlar om riktigt höga doser. 

Det är här som i så många andra fall att det är svårt att sätta en [lägre: förf. anm.] gräns/…/ och 

den gränsen har vi inte kunnat sätta här även om vi ser att det minskar med fosterskador när 

dosen sänks” 

(Ekots extrainsatta telefonväkter, SR, P1, 1986) 

 

 

I telefonväkteriet som berör Eyjafjallajökull ställer dock endast en person 

frågan om hur farlig askan är, och om hur man bör förhålla sig till nedfallet: 
 

”Vad är farligt i det här regnet till skillnad från det andra ”acid-rain” som vi får i oss varje 

dag?” 

(Gomorron Sverige, SVT1, 2010) 
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Experterna svarar genom att dels tala om hur situationen ser ut just nu men 

också genom att ge ett indirekt gränsvärde till frågeställaren att förhålla sig till: 

 
Experten: ”I det koncentrationers vi har här i Sverige är det egentligen ingenting som är 

farligt, egentligen, men är det en stor ökning av utbrotten då kan det vara besvärligt för 

känsliga personer men… 

 

Programledaren: ”där är vi inte riktigt ännu?” 

 

Experten: ”nej…” 

(Gomorron Sverige, SVT1, 2010) 

 

Den här sortens gränsvärdessättande, menar Beck (1996), är metoder för 

forskare att dölja aningslöshet och för att dölja att man inte känner till 

riskpotentialen hos vissa bieffekter av en modernisering. I telefonväkteriet om 

Tjernobyl talar man vid ett tillfälle om gränsvärden för vårdpersonal vad gäller 

strålning. Experterna försäkrar den som ringer in om att de strålningsvärden man 

kan tänkas utsättas för i Sverige, i samband med ett eventuellt nedfall, är mycket 

lägre än de gränsvärden som är satta för vårdpersonalen. Men det faktum att 

medborgarna frågar om och efterlyser just gränsvärden att förhålla sig till, kan ses 

som ett tecken på att medborgarna själva strävar efter att återskapa det 

expertsystem som tidigare raserats. Vilket kan beskrivas som en ontologisk 

trygghet och ett så sätt styrka en upplevd trygghet i det vardagliga livet.  

 

Placerar man det här antagandet nära Luhmanns (1968) teorier om 

förtroendeberedskap, är medborgarnas/frågeställarnas frågor och oro i det här 

fallet fullständigt naturlig. Man sträcker ut en hand för att greppa om åtminstone 

gränsvärdenas uttalade trygghet. Man kan vidare se en strävan från medborgarnas 

sida att vilja återta ett normaltillstånd och hitta ett sätt att gå vidare i vardagen.  

 

5.2 Telefonväkterier som expertsystemets reflexiva forum 

Den här delen av analysen återknyter till Becks (1996) teorier om vetenskapens 

självreflexivitet och självkritik, och hur såväl experter som lekmän är del av 

vetenskapen genom att reflektera över och kritisera den. 



24	  
	  

 

I både telefonväkteriet om Tjernobyl och Fukushima ifrågasätts vetenskapens 

rationalitet vid ett flertal tillfällen av de som ringer in. Genom att se dessa frågor i 

ljuset av Becks (1996) teorier om lekmän som experter och reflexivitet inom den 

moderna vetenskapen, blir telefonväkteriets roll än mer tydligt. 

Telefonväkterierna är en del av expertsystemets självreflexivitet i och med att mer 

eller mindre insatta medborgare ifrågasätter tekniska lösningar, logistiska problem 

och så vidare. Det handlar alltså inte enbart om en strävan efter den sortens 

orosreduktion, eller jakt på den ontologiska trygghet som nämnts tidigare i 

undersökningen, utan snarare om på vilket sätt telefonväkterier är en del av 

expertsystemen. Detta säger inte emot inte tidigare resonemang kring 

distinktionen mellan medborgare och expertsystem, utan utvecklar det snarare och 

ger, om inte annat, en tydligare bild av telefonväkteriets dubbla roll. Det vill säga 

telefonväkteriets roll som förtroendeskapande forum inom krishantering och 

kriskommunikation. Medborgarna bidrar med sin egen rationalitet och egna 

sanningsbegrepp, vilket i sin tur tvingar telefonväkteriernas publik att även de 

ifrågasätta experternas uttalanden och vetenskapens kunskapsmonopol.  

 

Personen nedan ringer in och visar på sin egen förkunskap, med vilken han 

kritiserar och ifrågasätter expertsystemen:  
 

”Varför har man lagt dessa kärnkraftverk på ostkusten? Där man då företrädelsevis har fått alla 

de här tsunamis som har kommit till. Det borde vara mycket säkrare på västkusten?” 

(Gomorron Sverige, SVT1, 2011). 

 

Nedan följer ytterligare ett exempel på ett medborgerligt ifrågasättande av 

expertsystem och deras kunskapsmonopol, samt ett ifrågasättande av 

vetenskapens rationalitet. 
 

”jo jag har suttit och lyssnat här på radion och alla sakkunniga har ju sagt ungefär så här: ”den 

risken finns inte” och ”det är väldigt liten risk” och… alltså man tycker… om risken är så 

oerhört liten, varför blir det så att det ni meddelar att små barn bör icke vara ute i sandlådan 

och leka för de kan få i sig, de kan stoppa sand i munnen /…/ Hur kan ni sitta och säga det och 

samtidigt liksom säga att det här, det är ingenting… Jag menar jag uppfattar det så: ”det här är 

ingenting att vara orolig för. Och då frågar jag mig varför i hela herrejösses nammen har ni satt 

igång i hela denna stora affären /…/? ”   
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(Ekots extrainsatta telefonväkteri, SR, P1, 1986) 

 

Frågeställaren får ett svar där experterna menar att man hellre tar i för mycket 

än för litet, och gör i linje med frågeställarens undran en stor affär av det hela när 

det inte är någon fara, än inte säger något alls vid en stor katastrof.  

Frågeställaren replikerar därefter: 

 
”Jag får känslan av att ni inte vet något om det här; och då tror jag och kanske flera med mig 

att ni döljer något” 

(Ekots extrainsatta telefonväkteri, SR, P1 1986). 

 

Här kan det vara relevant att jämföra med telefonväkteriet om Eyjafjallajökulls 

utbrott, och komplikationerna med askan. Under detta ifrågasätter ingen till 

exempel varför flygplanen inte skulle kunna flyga, eller varför man inte 

konstruerat flygplanen på så sätt att aska i atmosfären inte innebär att de tvingas 

stå kvar på marken. Frågeställarna ifrågasätter inte heller hur det kommer sig att 

inget av flygbolagen har ansvar för att med andra transportmedel få hem de 

passagerare som köpt och betalat sin flygresa. Visserligen kan det finnas en 

distinktion i hur man ser på privata företags skyldigheter och offentliga 

skyldigheter, men flygbolagens ställningstagande i krissituationer bygger också på 

expertsystem, såväl offentliga som privata.  

Att anta att det beror på att vulkanutbrott inte är skapade och/eller effekter av 

modernitetens framstegsjakt, vore att förenkla resonemanget väl långt. Jämför 

man med Fukushima-väkteriet är även den japanska krisen initierad av ett 

naturfenomen, en jordbävning som följs av en flodvåg, och som inte är påverkbar 

av vetenskapsmän, och heller inte orsakad av moderniteten. Istället bör man leta 

efter svaret i medborgarnas och samhällets tidigare erfarenheter av kriser. Vad 

gäller Fukushima-väkteriet uppvisar de som ringer in en tydligt dragen gräns 

kring vad som är farligt, och om vad man bör oroa sig för eller ej. Samtidigt kan 

man inte säga rakt av att en härdsmälta i ett kärnkraftverk automatiskt har större 

och mer förödande effekter än vulkanaska i atmosfären. Vulkanen Krakatoa i 

sundet mellan Java och Sumatra hade 1883 ett utbrott vars aska skapade 

atmosfäriska störningar över hela jordklotet, och som skapade enorma 

tsunamivågor i sin omgivning där 36 000 personer omkom i utbrottets 
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förlängning. Det året kallades på många delar av jorden för ”året utan 

sommar”(Nationalencyklopedin 2012). Strålning kan farlig under vissa 

förutsättningar, och erfarenheten av tidigare kriser där kärnkraftverk har varit 

inblandade har skapat återkommande lett till massiv kritik mot experter och 

beslutfattare. Att man ringer in till telefonväkterier och är orolig över just frågor 

om gränsvärden och liknande, blir en naturlig reaktion på en händelse som verkar 

omskakande. Då blir också frågor om gränsvärden och likande aspekter kring 

kärnkraft ett uttryck för att det redan finns en viss kunskapsnivå i samhället som 

också tar sig praktiska uttryck på det personliga planet. Därför kan en redaktion 

genom research och omvärldsanalyser ta ett beslut om att telefonväkteriet kring 

Eyjafjallajökull skall handla om ekonomi och bekvämlighet, och inte om 

gränsvärden och oro kring skyddsdräkter och liknande. Vulkanaska har dagens 

samhälle inte upplevt som ett hot på samma sätt som hot där kärnkraften står i 

centrum, och saknar därför kunskap sedan tidigare över huvud taget om 

gränsvärden och andra aggregerade erfarenheter om vad som är farligt eller ej. 

Vidare kan man i skenet av detta anta att det man på SVT gör är en redaktionell 

avvägning gällande vilka experter man tar in i panelen, samt, och kanske framför 

allt, vilka frågor man vill släppa fram i direktsändning. Man bör dock undvika att 

enbart dra slutsatsen att Eyjafjallajökull-väkteriet ser ut som det gör utifrån sådana 

redaktionella aspekter. Ser man på skillnaden mellan Eyjafjallajökull-väkteriet 

och de andra två utifrån Becks teori (1996)  om samhällets ifrågasättande av 

vetenskapens rationalitet, kan man iaktta en intressant friktion mellan teori och 

empiri. Den vetenskapliga rationaliteten ifrågasätts visserligen i de 

telefonväkterier som handlar om kärnkraftsolyckorna, men i dessa vittnar tonen 

om en påtaglig maktlöshet. Frågorna kretsar kring hur man ska skydda sig själv 

från nedfall och liknande. Men i Eyjafjallajökull-väkteriet präglas såväl ton som 

innehåll i inläggen av konstruktivitet. De som ställer frågor vill veta varför 

vulkanaska i atmosfären kan ställa till det och sätta stopp för sådana 

vardagligheter som flygresor. 

 

Det mest tydliga exemplet på den här typen av uppgivenhet och underkastelse 

av krisens effekter, är hämtat ur Tjernobyl-väkteriet, och berör hur man kan 

skydda sig och om man får skydda sig: 
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”Jag har ett par frågor av rent praktisk natur. Jag undrar hur man får tag på skyddskläder, jag 

skulle vilja ha ett lager i reserv va, har man rätt till det? Vad kostar dem?” 

(Ekots extrainsatta telefonväkteri, SR, P1, 1986) 

 

I telefonväkteriet i samband med Eyjafjallajökull ställer man andra frågor till 

vetenskapen. Istället för att acceptera att tekniken inte räcker till för att hantera 

effekterna av vulkanutbrott, antar man i många av frågorna istället vad som i det 

närmaste skulle kunna beskrivas som en nyfiken och problemlösande attityd till 

vetenskapens tillkortakommanden. Frågeställaren nedan berättar om sin son och 

hans flickvän som försöker att ta sig norrut i Europa, för att på så sätt lättare 

kunna komma hem: 

 
”/…/ jag undrar om det finns någon flygplats som eventuellt skulle kunna vara öppen i norra 

Tyskland eller så/…/?” 

(Gomorron Sverige, SVT1, 2010) 

 

Genom att anta ett konstruktivt förhållningssätt gentemot expertsystemen 

ifrågasätter frågeställarna experternas kompetens. Ungefär: Varför har de inte 

tänkt på detta tidigare? I Eyjafjallajökull-väkteriet svarar experterna att 

anledningen till varför man inte råder någon att söka andra flygplatser är därför att 

alla flygplatser är stängda. Men frågeställarens inlägg rymmer samtidigt ett 

konstruktivt förhållningssätt. Han vill vara problemlösare och kritiserar 

därigenom hela expertsystemet genom att ifrågasätta huruvida man tänkt på 

alternativa lösningar. Han och andra förhåller sig alltså inte bara passiva till 

effekterna utan antar ett försvar där man försöker värja sig mot de fysiska och 

psykiska risker kriserna innebär. Man ser effekterna av vetenskapens 

otillräcklighet som ett hinder som kan överkommas med alternativa vetenskapliga 

framsteg, såsom bussar, bilar, färjor mm. Den här typen av konstruktiv kritik mot 

vetenskapens rationalitet sker trots Eyjafjallajökulls utbrott med största 

sannolikhet inte är orsakat av vetenskapen. I telefonväkterierna som handlar om 

kärnkraftsolyckorna ser man istället vetenskapens framsteg som själva orsaken till 

olyckorna, och därmed som orsak till medborgarnas oro. I telefonväkteriet i 

samband med Eyjafjallajökulls utbrott ser man vetenskapens tillkortakommande 

som en effekt av något naturligt och opåverkbart. Vidare ser man inte de 

sistnämnda effekterna som risker, utan snarare som hinder. Det finns alltså från 
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medborgarnas sida en skillnad i hur man reagerar på krisen. Detta trots att 

medborgarna, utifrån Becks (1996) teorier kring risker som effekter av 

moderniseringen och genom ett rationellt avvägande, borde uppfatta dessa som 

likvärdiga risker.  

 

Betänkas bör att det inom alla telefonväkterier finns frågor som spänner över 

hela fältet, och som därmed representerar både det maktlösa perspektivet, som 

kärnkrafts-telefonväkterierna, och det konstruktiva och kritiska perspektivet, som 

i fallet med Eyjafjallajökull-väkteriet. Man kan anta att detta är en konsekvens av 

det redaktionella urvalet, för att belysa så många olika aspekter som möjligt. De 

frågor som inte passar in det generella perspektiv som respektive telefonväkteri 

ger uttryck för, bör ses som undantag som inte förändrar helhetsbilden. 

 

5.3 Telefonväkterier som teknik-politiska forum 

Det här temat berör gränsen mellan politik och teknik, och beslutsfattarnas 

inflytande över vetenskapen och vice versa. Temat fokuserar framför allt på 

Tjernobyl-väkteriet, där samspelet mellan beslutsfattare och experter är som 

tydligast, men är för den skull inte begränsat till enbart Tjernobyl-väkteriet. 

 

Telefonväkteriet i samband med Tjernobyl skiljer sig från de andra i 

sammansättningen av panelmedlemmar. Dåvarande miljö- och energiministern 

Birgitta Dahl (S) ansluter till telefonväkteriet efter halva sändningen, för att svara 

på frågor och förklara hur man från regeringens sida har resonerat kring olyckan 

samt kring kärnkraft i allmänhet. Utav de tre telefonväkterierna är detta det enda 

väkteriet där beslutsfattare på politisk nivå är med i panelen. Det leder till att 

frågor kring beslutet om att lägga ner den svenska kärnkraften diskuteras och 

debatteras.   

 

En person ringer in och ställer frågor till Birgitta Dahl som rör kärnkraftens 

vara eller icke vara.  När Birgitta Dahl har svarat, säger frågeställaren: 
 

”Det jag efterlyser här nu är den politiska viljan och det politiska modet att göra något här nu 

när vi har en rejäl anledning att se över det här igen/…/ jag tycker att dina svar /…/ tyvärr 

placerar dig på fel sida i den här kampen…” 
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(Ekots extrainsatta telefonväkteri, SR, P1, 1986)  

 

Birgitta Dahl vill replikera, men avbryts av frågeställaren som fortsätter och 

gör en ansats till att kritisera experternas opartiskhet och deras vetenskapliga 

självständighet i förhållande till beslutsfattarna: 

 
 

 

”sen har jag en fråga till alla er så kallade ”opartiska” experter här som svarar på oroliga 

människors frågor…” 

(Ekots extrainsatta telefonväkteri, SR, P1, 1986)  

 

Frågeställaren avbryts gång på gång av experterna i studion, som försvarar sin 

opartiskhet och förklarar sina roller och ansvarsområden.  

 

Utifrån Beck (1996) kan man se ovanstående citat och samspelet mellan 

experterna och beslutfattarna som ett tecken på utsuddningen mellan det politiska 

och det icke-politiska i förhållandet mellan tekniska framsteg/vetenskapen och 

politiken/beslutsfattarna. Det telefonväkteri som tidigare har handlat om tekniskt 

skydd och tekniska specifikationer, vänder till viss del och antar formen av en 

kärnkraftspolitik debatt om säkerhet och ansvarsfrågor. Detta kan förstås som en 

tveeggad utveckling av en slags tekno-politik, där beslut kring vetenskapliga 

framsteg och etableringar av vetenskapliga normer i sin tur skapar ett politiskt 

engagemang hos medborgare och lekmän i frågan, som ställer sig kritiska till 

politiska beslut och ifrågasätter etablerade tekno-politiska normer. Man 

ifrågasätter alltså politikernas förhållande till vetenskapen och hur de normer som 

etablerats ser ut och underhålls. Man kan också se Birgitta Dahls närvaro som en 

garanti för vetenskapens frihet att motivera och underbygga sina risktaganden 

genom att låta politiska viljor och beslut sätta gränser för vetenskapen. 

Frågeställaren ovan efterlyser Birgitta Dahls ”politiska vilja” och ”politiska mod” 

att lägga ner kärnkraften. Det vill säga bryta de tekno-politiska normer som finns 

och skapa nya normer där kärnkraften avvecklas. Beck menar att politiken och 

den icke-vetenskapliga politiken är sammanvävd, och har i det närmsta bytt roll 

med varandra. Det är vetenskapen och vetenskapens jakt på framsteg som står för 

den ”politiska viljan” att inte lägga ner kärnkraften, eftersom de gränsvärden som 
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satts upp av vetenskapen enbart berör ”ofantlig höga mängder”. 

Vetenskapsvärlden förutsätter att deras risktagande och gränsdragningar styrs av 

en politisk vilja att göra tekniska framsteg, samtidigt som den politiska viljan 

menar att de risker som tas i och med framstegen går att motivera utifrån de 

gränsvärden som vetenskapen själva har satt upp.  

 

 

5.4 Resultat 

Genom att jämföra det telefonväkteri som arrangerades av Eko-redaktionen 1986 i 

samband med Tjernobylolyckan med telefonväkteriet som arrangerades av 

Godmorgon Sverige 2010 i samband med Eyjafjallajökulls utbrott, samt med 

telefonväkteriet i Godmorgon Sverige i samband med Fukushima 2011, syftar den 

här undersökningen till att visa att telefonväkterier kan ses som en väg för 

expertsystem att återta ett förlorat förtroende, men också som en väg för individer 

att återta samma förlorade förtroende eller tillit.  

 

Giddens använder begreppet expertsystem för att förklara hur experternas roll och 

samhällets tillit till teknologi har assimilerats och integrerats i vår vardag, och 

detta i sådan utsträckning att vi inte ifrågasätter situationer som rationellt sett 

borde vara en risk (Giddens, 1996, ss.88). Individen är inte trygg om inte någon 

med expertstatus säger att han eller hon kan vara trygg. Men när det expertsystem 

som är uppbyggt kring vad som skall vara säkert och ofarligt krakelerar – var står 

man då?  

 

Den här undersökningen har visat hur telefonväkterier fungerar ur ett 

riskperspektiv, grundat i Becks (1996) teorier om ett reflexivt risksamhälle. 

Genom de teman kring telefonväkterierna som undersökningen använder sig av, 

åskådliggörs telefonväkteriers roll i risksamhället. Man kan också se deras roll på 

ett högre abstraktionsplan inom det forskningsfält som rör kriskommunikation och 

krishantering. Det handlar alltså inte om hur informationen når ut eller om hur 

man på bästa sätt når flest antal människor på kortast möjliga tid. Det handlar 

snarare om hur man kan se telefonväkterierna ur ett sociologiskt riskperspektiv, 

där undermeningen i telefonväkterierna är viktigare än hur effektiva 

informationskanaler de i själva verket är. Undersökningen visar att det 
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forskningsglapp som finns i hålrummet mellan kriskommunikation och sociologi 

kan fyllas då användningen av Beck (1996) för att analysera telefonväkterierna 

har lyft fram andra aspekter än de som är brukligt förekommande inom 

kriskommunikation. Undersökningens bidrag blir därför att den tillför ett 

riskperspektiv på telefonväkterierna. Ett perspektiv där informationsutbyte och 

krishantering kommer i andra hand, och där telefonväkteriernas roll som fenomen 

och brygga mellan risksamhället och dess medborgare hamnar främst. Det här 

perspektivet har inte enbart en teoretisk relevans inom kriskommunikation, utan 

kan även praktiskt bidra till arbetet med att skapa förtroende för myndigheter vid 

krissituationer.   

 

Vidare kan man resonera kring det empiriska materialets karaktär för att pröva 

de resultat och slutsatser som den här undersökningen gör. Det är friheten i att få 

ställa just sin fråga som gör frågeställarna till den del av den reflexiva 

vetenskapen som de faktiskt är. Det är friheten i att uppleva sin egen oro och 

insikten att oron är av ontologisk art, upplevd och personlig, som gör att man kan 

skärskåda expertsystem. 

 

Man kan genom undersökningen också se att telefonväkterierna är en viktig del 

i att återskapa en förlorad ontologisk trygghet till expertsystemets 

kunskapsmonopol. De skapar en bild av ett enat expertsystem som lugnt och 

strukturerat talar till medborgarna på ett sätt som medborgarna förstår, utan allt för 

teoritunga resonemang eller siffror. Samtidigt ger de en möjlighet för 

medborgarna att ifrågasätta expertsystemen och beslutsfattarnas förhållande till 

varandra. Telefonväkterierna blir ett forum där medborgare och expertsystem kan 

samverka för trygghet, men där medborgarna också ges möjlighet att genomskåda 

och ifrågasätta expertsystemens självpåtagna roll som kunskapsmonopol.  

I jämförelsen mellan de olika telefonväkterierna kan man se skillnad mellan 

riskerna.  För att en kris ska framstå som en kris, måste man vara på det klara med 

varför. Den här skillnaden är främst synlig i jämförelsen mellan Eyjafjallajökull 

och Tjernobyl. Man påverkas i hög utsträckning av båda kriserna, men eftersom 

man har vissa tidigare kunskaper, som kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979 och 

den därpå svenska debatten om kärnkraftens avveckling, blir den ontologiska 
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otryggheten större vid kärnkraftshaverier än vid vulkanutbrott – trots att 

vulkanutbrott i sig har en enorm kris-potential. 

6. Förslag på vidare forskning 

Det vore intressant att i framtida undersökningar se till telefonväkteriernas rent 

praktiska roll i kommunikationsarbetet i samband med kriser och jämföra det med 

resultatet av den här undersökningen. Genom att identifiera var, när och hur 

telefonväkterier är som mest tillgängliga för allmänheten, kan man kombinera 

resultatet med den här undersökningens ontologiska ställningstagande för att på så 

sätt maximera effekten av förståelsen av telefonväkteriers funktion och betydelse. 

Vidare kan det vara intressant att se på större sammarbeten mellan public-service-

medier och kommersiella medier i samband med krissituationer där 

publikinteraktion har varit ett centralt inslag. Tsunamivågen 2004 gjorde att SVT, 

TV4, TV5 och TV3 alla sände insamlingsgalor till förmån för offren och de 

anhöriga efter flodvågskatastrofen på nyårsdagen där ett visst mått av samarbete 

påverkade sändningarna. Hur kan man se på en sådan konformitet utifrån Beck 

(1996)? Vad betyder det för den samhälleliga trygghetskänslan att kommersiella 

medier och public service-medier går ihop och enas under en nationell kris?  
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