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Abstract 

An increasingly heterogeneous demography in society demands for a shift of attitude 

towards crisis communication. With a population where one in five has got a foreign 

background it is important that governments and decision makers continuously 

evaluate the current crisis management plans, and take measures through updates 

where so is considered to be needed. 

 

This report aims to evaluate the current crisis communication plans among the 

Swedish municipalities from a minority perspective. By gathering data through a 

survey, an approach towards identifying general attitudes and current ways of work is 

made. 

 

The data is then used to present overall measures which are assumed to generally 

improve the efficiency of current crisis communication. 
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Sammanfattning 
Sveriges befolkning består idag av ungefär en femtedel personer med utländsk 

bakgrund. Detta vittnar om en ökat komplex befolkningsstruktur grundad bland annat 

i skillnader rörande modersmål, etnisk tillhörighet, religion, erfarenhet och 

samhällssyn. Vid insikt om samhällets heterogenitet inses att den ställer ökande krav 

på myndigheters och beslutsfattares arbete i strävan efter en välfungerande 

kommunikationsmodell. 

 

Att bemöta komplexa problem i lika komplexa strukturer med enkla och beprövade 

metoder vittnar om en obsolet krishanteringsmodell som måste uppdateras och 

utvecklas. Klyschor likt lika behandling för alla är otillräckliga då behovsdomäner, 

upplevd utsatthet och sårbarhet skiljer sig genom befolkningen. 

 

Examensarbetet menar undersöka svenska kommuners inställning till 

kriskommunikation gentemot personer av utländsk bakgrund i syfte att identifiera 

generellt förekommande styrkor och svagheter. Genom att analysera svar från en 

enkätundersökning, besvarad av 149 kommuner, utifrån relevant forskning på området 

kan grovt generaliserbara slutsatser kring befintliga kommunikationsmodeller dras. 

 

Kommuner tenderar att fokusera sitt arbete kring den egna organisationens funktion 

genom att i huvudsak arbeta med planeringsarbete, internutbildning och 

personalsammansättningsfrågor. Om än nödvändigt arbete, anses fokus aningen 

snedfördelat på ett sätt sådant att annat arbete riskerar bli lidande. Det finns insikt i att 

förtroendefrågan är av central vikt i jakten på en god kommunikation i annars 

svårnådda delar av befolkningen, men det finns samtidigt lägre förståelse kring 

potentialen i de olika vägar som leder dit. Därför förelås kortfattat ökat fokus kring ett 

par arbetsområden: 

 Fortsatt tillitsskapande arbete i strävan efter ett bättre förtroendeklimat 

 Kartläggning av behovsdomäner i segregerade befolkningsstrukturer 

 Decentralisering för dialog, närhet, ömsesidig insikt och ökad förståelse 

mellan myndighet och invånare 

 Främja nätverkande med starka personer och minoritetsmedier för att 

överbrygga kommunikationsklyftor och förtroendebarriärer 

 Flytta fokus från avsändaren till mottagaren för att befästa kommunikationens 

slagkraft 

Genom att arbeta enligt ovanstående antas en mer effektiv kriskommunikation 

erhållas. I stora drag handlar det om att avdramatisera myndighetskontakten i strävan 

efter ökad tillit. En tillit som har större vinningar än att bara underlätta 

kommunikation i händelse av kris. 
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Summary 
The Swedish population of today consists of approximately one fifth of people with a 

foreign background. This tells us about an increasingly complex demography sprung 

from differences such as native language, ethnicity, religion, experience and societal 

viewpoints. Given this insight of a heterogeneous society, it is clear that it puts 

increased demands towards governments and decision makers in reaching a well 

functioning model for crisis communications. 

 

To meet complex problems, sprung from equivalently complex structures, with 

classical and simple methods speaks of an obsolete crisis management model that 

needs to be updated and improved. Clichés such as equal treatment for everyone is 

insufficient due to different needs, exposure and vulnerabilities throughout the 

population. 

 

This thesis intends to investigate the attitude and approach regarding crisis 

communication toward persons with foreign background among Swedish 

municipalities. This is done to identify general strengths and weaknesses in their crisis 

communication plans. By analysing data out of a questionnaire study answered by 149 

municipalities, an ability of drawing coarser conclusions regarding current 

communication models is achieved. 

 

The Swedish municipalities tend to focus their work towards aspect of their own 

organisation through working mainly with planning, internal education and staff 

diversity issues. Though highly necessary this might lead to a slight misallocation of 

focus in turn leading to insufficient work in other areas. It is evident that there is a 

generally high insight in the role of trust in attaining a satisfying communication 

model. There is however a lower insight towards the potential in different types of 

work that leads to increasing levels of trust. Due to this, increased focus towards the 

following aspects is proposed: 

 Continuous work with trust related issues as an endeavour to attain a better 

trust climate. 

 Mapping of needs, demands and vulnerabilities in segregated demographics. 

 Decentralisation as a measure to achieve dialog, mutual respect and insight as 

well as an increased level of understanding amongst both governments and 

inhabitants. 

 Foster networking with unofficial leaders, strong characters and minority 

media to overcome barriers of communication and trust. 

 Attaining a shift of focus from a sender perspective into a more receiver 

oriented communication. 

By focusing on the above it is assumed that an increasingly efficient crisis 

communication can be achieved. If described in a coarse way the general point is to 

de-dramatize the governmental contact to attain increased levels of mutual trust. 
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1  Inledning 
I rapportens inledande kapitel motiveras arbetets syfte genom en kortare 

bakgrundsbeskrivning till ämnet. Vidare presenteras huvudsakliga frågeställningar 

som ligger till grund för arbetets utformning och diskussioner. 

 

1.1 Bakgrund 
I arbetet att förbättra samhällets uppbyggnad och funktion antas det viktigt att ta 

hänsyn till att en femtedel av Sveriges befolkning utgörs av personer med utländsk 

bakgrund. Andelen personer med utländsk bakgrund har under den senaste 

tioårsperioden ökat med nästan 30 procent och det finns lite som tyder på en 

trendförändring (SCB, 2013a). 

 

I dagens Sverige talas det mycket om jämställdhet, lika rättigheter och skyldigheter, 

samt hur alla människor förtjänar en likvärdig behandling. Om än i många avseenden 

eftersträvansvärda tankar, får de i vissa avseenden anses naiva och en aning 

bakåtsträvande. Olofsson (2008) beskriver hur en insikt om samhällets heterogenitet 

är av central vikt vid strävan mot att erhålla en tillfredsställande 

kommunikationsmodell. Att alla människor skall behandlas lika grundar sig i en 

föreställning om en homogen befolkning, i vilken alla agerar och fungerar på samma 

sätt. Språk, kultur, religion, erfarenheter och förtroende mot offentliga och politiska 

instanser är några av de faktorer som anses finnas förenade med härkomst. Människor 

med olika bakgrund, härrörande från olika förhållanden antas således besitta olika 

behov och preferenser som eventuellt måste bemötas på olika sätt. Olofsson (2008) 

menar hur en indelning i infödd svensk och med utländsk bakgrund i praktiken får 

anses klart otillräcklig, vilket styrks av det faktum att dagens Sverige huserar över 200 

olika nationaliteter (SCB, 2011). Strävan borde således, att istället för homogen 

behandling, syfta till att skapa jämlika levnadsvillkor, möjligheter och trygghetsmått 

utifrån en nyanserad och generisk krisberedskap, i vilken arbetet fokuseras kring 

respondenten istället för avsändaren. 

 

Enander och Johansson (2002) menar att människors förhållningssätt till risk- och 

krisarbete skiljer sig beroende på bakgrund, vilket vidare motiverar behovet av ett 

aktivt heterogenitetstänk i kommuners krisberedskapsmodeller. Olofsson (2008) visar 

att personer med utländsk bakgrund generellt sett anger högre riskmått än infödda 

svenskar. Vidare menar hon att förekomsten av olika försäkringar är lägre, samt att 

olycksagerande och informationsbehov är annorlunda hos personer med utländsk 

bakgrund.  

 

Att utformning av modeller för kriskommunikation måste anpassas efter ändamål och 

åhörare står således klart, men vilka faktorer som ger störst inverkan på slagkraften i 

det som kommuniceras, tål att studeras vidare. Är det direkta språkförbistringar, 

bristande förtroende, en ökat institutionaliserad och ickepersonell myndighetskontakt 

eller otillfredsställande mediearbete? Kanske är det ytterligare någon annan faktor 

som är avgörande för att erhålla adekvat kommunikation; kanske är det alla 

tillsammans. Falkheimer och Heide (2008) menar att relations- och förtroendefrågor 

utgör den absoluta grunden i erhållandet av en tillfredsställande kommunikation, men 

erkänner samtidigt att expertåsikterna ofta går isär.  
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Med grund i vetskapen om att vetenskapen inte är unison, finns anledning att 

undersöka svenska kommuners inställning till frågan om kriskommunikation 

gentemot invånare med utländsk bakgrund. 

1.1 Syfte och mål 
Examensarbetet syftar till att kartlägga, analysera och diskutera svenska kommuners 

inställning till kriskommunikation gentemot personer av utländsk bakgrund. Genom 

att bryta ner begreppet görs försök att identifiera parametrar som anses särskilt viktiga 

respektive oviktiga, samt hur kommunernas aktuella fokusarbete ser ut. 

 

Målet med studien är att identifiera styrkor och tillkortakommanden, samt ge 

rekommendationer till hur förändrat förhållningssätt och fokusarbete kan skapa en 

generellt sett starkare kriskommunikation vid arbete i heterogena 

befolkningsstrukturer. 

1.3 Frågeställning 
Rapporten avser besvara nedan formulerade frågeställningar: 

Vad har svenska kommuner för inställning till kriskommunikation gentemot personer 

med utländsk bakgrund?  

 

I vilken utsträckning arbetar svenska kommuner med olika frågor rörande 

kriskommunikation gentemot personer med utländsk bakgrund?  

 

Går det att fastställa generellt applicerbara förändringsförslag, vilka föranleder en 

ökat slagkraftig kriskommunikation? 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten använder sig av SCBs definitioner av svensk respektive utländsk bakgrund. 

Med utländsk bakgrund åsyftas de personer som är födda i utlandet alternativt är 

födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Till svensk bakgrund räknas de 

personer som är födda i Sverige och har minst en svenskfödd förälder. 

  



3 

 

2 Metod 
I följande avsnitt presenteras en beskrivning av det tillvägagångssätt som används för 

att besvara projektets huvudfrågeställningar. Grovt sett är rapporten indelad i tre 

huvudfaser: litteraturstudie, insamling av dataunderlag samt analys och slutsats. 

Litteraturstudien syftar till att skapa en överblick av aktuell forskning på området. 

Relevant litteratur beskrivs och sammanfattas i arbetets teoridel, vilken sedan ligger 

till grund för datainsamlingens utformning och diskussion av utförd analys. En till 

största del kvalitativ analys utförs i syfte att identifiera intressanta, kontroversiella och 

förvånande mönster, vilka sedan ligger till grund för vidare diskussion. Vidare 

diskuteras dataunderlagets giltighet utifrån svarsfrekvens, undersökningens 

utformning och fördelningen av respondentkommuner, samt hur detta påverkar 

studiens generaliserbarhet. Avslutningsvis görs försök till att presentera svar 

alternativt underlag för vidare undersökning och diskussion, på i rapporten uppställda 

huvudfrågeställningar. 

2.1 Litteraturstudie 
För att kunna beskriva området kriskommunikation gentemot personer av utländsk 

bakgrund, samt motivera enkätens utformning och innehåll, måste det redogöras för 

bakomliggande teorier och forskning. I rapportens teoriavsnitt (kapitel 3) beskrivs 

grundpelare utifrån för området relevant litteratur. De olika avsnitten är sedan direkt 

eller indirekt kopplade till enkätens fjorton frågeställningar. 

2.2 Enkätstudie 
För att möta rapportens tre huvudsakliga frågeställningar, krävs en datainsamling 

bland landets kommuner. Därför konstrueras en enkät, vilken distribueras till ansvarig 

för respektive kommuns kriskommunikation. Valet av att huvudsakligen nyttja en 

enkät för datasammanställning härrör från frågeställningens grunda och breda natur, 

samt att undersökningsgruppen får anses stor relativt arbetets tidsplan. 

2.2.1 Utformning 
Enkäten består av ett antal påståenden, vilka syftar till att kartlägga svenska 

kommuners syn på kriskommunikation gentemot invånare av utländsk bakgrund. 

Kommunerna får dels ta ställning till olika påståendens relevans ur ett generellt 

perspektiv och dels svara på frågor i vilken utsträckning det egna arbetet behandlar 

det som påståtts. I figur 1 nedan åskådliggörs ett exempel på utformningen av en 

frågeställning. 

 

Figur 1 – Utdrag ur den elektroniska enkäten. Exempelfrågan syftar till att åskådliggöra enkätens utseende, 

funktion samt typisk formulering. 
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Frågornas och svarsmöjligheternas utformning syftar till att skapa en avskalad och 

enkel enkät, i vilken svaren uteslutande ges i alternativform. En svaghet i förfarandet 

är att motivering till svar omöjliggörs och trots frågornas raka utformning ger detta 

utrymme för oupptäckta tolkningar från respondenten. Anledningen till utelämnande 

av möjlighet för kommentar grundar sig i projektets tidsplan. Vidare saknas utrymme 

för hänsynstagande gentemot eventuella kommentarer i datasammanställningen. 

Frågorna besvaras huvudsakligen utifrån en sexgradig skala, vilket är ett vanligt 

använt spann (Bertram, 2009) samt omöjliggör helt neutrala svar.  

2.2.2 Distribuering 
Enkäten distribueras via e-post till landets samtliga kommuner. Då ansvaret för 

kriskommunikation är fördelat på olika sätt beroende på kommun skickas enkäten till 

respektive registrator för intern vidarebefordring. Huruvida ett sådant förfarande 

riskerar minska svarsfrekvensen relativt direktkontakt av ansvarig tjänsteman kan 

diskuteras, men med organisationernas skilda struktur i åtanke, anses valt angreppssätt 

effektivast. 

 

Att svarsfrekvensen är beroende av enkelheten i besvaringsförfarandet, tas i beaktning 

i valet av elektronisk distribuering. Använd plattform är Googles enkätfunktion, då 

denna anses inhysa de verktyg enkäten kräver. Plattformen har även ett automatiskt 

system för datasammanställning, vilket är kompatibelt med Microsoft Excel. 

 

Valet av skriven kommunikation framför telefonkontakt motiveras med styrkan i att 

nå många respondenter inom ett litet tidsspann. Att sköta initial kontakt och enkät per 

telefon vore allt för tidsödslande givet projektets tidsplan. Telekommunikation 

används dock som komplement till e-post för att besvara frågor, utröna oklarheter och 

öka undersökningens svarsfrekvens vid behov. 

 

Enkäten besvaras under tre veckors tid och är uppdelad i tre separata utskick där de 

två sista verkar som påminnelser. Inför varje påminnelse gallras de kommuner vilka 

redan har svarat bort. 

2.2.3 Val av frågor 
För att kunna besvara den första av rapportens huvudsakliga frågeställningar rörande 

inställning till kriskommunikation bryts begreppet ner till tolv inneboende faktorer: 

 Erkännande av heterogenitet 

 Adaptiv krismodell 

 Skrivna planer 

 Flerspråkig kommunikation 

 Förtroendearbete 

 Massmedial kommunikation 

 Minoritetsmedial kommunikation 

 Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) 

 Kommunikation via starka personer och inofficiella ledare 

 Interpersonell kommunikation 

 Intern personalsammansättning 

 Internutbildning 
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Dessa tolv faktorer anses alla utgöra stora delar i strävan efter god 

kriskommunikation. Frågorna är utvalda i samband med rapportens litteraturstudie, 

vilken syftar till att identifiera, enligt forskning, viktiga element. Det 

forskningsunderlag, vilket utgör grunden för arbetet, återfinns i rapportens teoridel. 

 

Anledningen till frågornas breda tillika grunda utformning härrör från 

huvudfrågeställning tre huruvida det går att fastställa generellt applicerbara 

förändringsförslag, vilka föranleder en ökat slagkraftig kriskommunikation? 

Genom att bryta upp begreppet i dessa tolv inneboende faktorer kan en sådan 

identifieringsprocess möjliggöras genom analys av insamlad data. 

 

Vidare undersöks kommunernas inställning till och arbetsfokus i, olika krisskeden. 

Även detta grundar sig i dokument vilka behandlar vikten av krisarbete i olika faser. 

Enkätens sista fråga utförs i syfte att möjliggöra en jämförelse mot en tidigare studie 

utförd av Anna Olofsson 2008. Syftet med frågan är att undersöka hur kommunernas 

upplevda hänsynstagande gentemot fyra olika parametrar har förändrats under de fem 

senaste åren. Frågorna behandlar utländsk bakgrund, språk, etnicitet och religion. 

 

I valet av frågor finns insikt om att en nedbrytning av kriskommunikation till tolv 

inneboende parametrar kan vara otillräcklig för att föra diskussioner om den totala 

krismodellens funktionalitet. Vidare påstås ej att dessa tolv tillsammans täcker in hela 

begreppets område. Analysen kommer därför behandla och diskutera 

kriskommunikationen utifrån skillnad i de olika parametrarnas ansedda relevans och 

plats i kommunernas aktuella arbete. 

2.3 Analys 
I detta avsnitt presenteras insamlad enkätdata i syfte att skönja och utreda 

framträdande mönster. Analysen inleds med att undersöka huruvida de kommuner 

som svarar på enkäten kan anses utgöra ett representativt urval. Detta görs genom att 

jämföra de kommuner som besvarar enkäten mot en kommungruppsindelning utförd 

av Sveriges kommuner och landsting. Graden av överensstämmelse ligger sedan till 

grund för resonemang huruvida dataanalysens tillämpbarhet kan ses som tillräcklig 

för att styrka generella diskussioner om kriskommunikation gentemot personer av 

utländsk bakgrund. Insamlad data analyseras i tre separata delar: 

 Ansedd relevans och arbetsfokus 

I den första delen undersöks kommunernas inställning till olika tolv parametrars 

generella betydelse i strävan efter fullgod kriskommunikation. Vidare svarar 

kommunerna på i vilken utsträckning de själva anser sig arbeta med dessa parametrar 

i dagsläget. För att utröna om eller hur befolkningsandel av utländsk bakgrund kan 

inverka på kommunernas förhållningssätt och arbete delas kommunerna in i 

nedanstående tre undergrupper. Gruppernas gränsvärden är satta av rapportskrivaren 

och anses vara rimliga i syfte att kartlägga generaliserbara skillnader. 

 

Hög andel utländsk bakgrund 

Till den här gruppen sorterar de kommuner i vilka mer än 20 procent av befolkningen 

är av utländsk bakgrund. Stor del större städer och förorter. 

 

Låg andel utländsk bakgrund 

Till den här gruppen sorterar de kommuner i vilka mindre än åtta procent av 
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befolkningen är av utländsk bakgrund. Stor andel glesbygdskommuner. 

 

Övriga kommuner 

Till den här gruppen sorterar de kommuner i vilka mellan åtta och 20 procent av 

befolkningen är av utländsk bakgrund. 

 

Vidare fokuseras analysarbetet kring de parametrar, vilka erhåller mest 

kontroversiella och förvånande svar. Kvalitativa diskussioner förs i syfte att förklara, 

motivera och ifrågasätta avvikande svarsdata. 

 Kronologisk fokus 

Den andra delen av analysen undersöker kommunernas kronologiska krisfokus. 

Anledningen är att kartlägga i vilket krisskede svenska kommuner önskar bedriva 

respektive bedriver sitt huvudsakliga arbete. Resultaten följs upp med kvalitativa 

resonemang för att motivera och ifrågasätta svarens karaktär, samt diskutera huruvida 

de anses tillfredsställande eller ej. 

 Jämförelse Olofsson (2008) 

Analysens avslutande del syftar till att undersöka hur svenska kommuners upplevda 

hänsynstagande förändrats under den senaste femårsperioden. Genom att jämföra 

svarsdata från enkätfråga 14 med data presenterad av Olofsson (2008) görs försök att 

identifiera upplevd hänsyn rörande utländsk bakgrund, språk, etnicitet och religion. 

För att motivera eventuella skillnader diskuteras dessa utifrån urvalens och svarens 

överensstämmelse, samt undersökningstekniskt förfarande. 
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3 Teori 
I detta avsnitt presenteras på området relevant teori grundad den inledande 

litteratursökningen. Följande avsnitt avser motivera enkätens frågeställningar, samt 

verka som underlag vid diskussioner kring analysen. 

3.1 Kriskommunikation 
För att avhandla ämnet kriskommunikation, bör ordets härkomst och betydelse 

undersökas. Begreppet är en produkt av orden kris och kommunikation, vilka beskrivs 

nedan. 

 

I Regeringens proposition (2009/10:1 utgiftsområde 6 s.67) beskrivs en kris som en 

händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Händelsen 

avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 

allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver därmed skyndsamma 

insatser. Detta stämmer till stor del överens med hur McConnell och Drennan (2006) 

definierar en kris utifrån en allvarlig och oförutsägbar karaktär, grava osäkerheter 

och ett krav på snabbt beslutsfattande och agerande. I propositionen (2009/10:1) 

framgår vidare hur krishanteringsarbetet fokuserar på funktionsnedsättning av 

funktioner till följd av brand, översvämning, avbrott i elförsörjning och andra till 

synes hårda parametrar. Även i McConnells och Drennans (2006) ligger definitionens 

fokus kring konkreta funktionsstörande händelser. Kan tyckas finns det en avsaknad i 

dessa beskrivningar av kris ur ett socialt perspektiv, i vilket människors upplevda 

trygghet och utsatthet ställs utanför den individuella komfortzonen. Anledningen till 

definitionens konkreta karaktär härrör möjligtvis från svårigheten i att identifiera när 

en socialt förankrad kris inträffar, då avgörandet ligger i betraktarens öga. 

 

En kris delas ofta in i olika faser som exempelvis förkris, krisstadium och efterkris 

(Falkheimer & Heide, 2008). En sådan indelning tjänar dock mest till att konkretisera 

krisens olika ansikten för pedagogisk och analytisk mening och är i själva verket en 

flytande skala. Vidare bör krishantering inte ses som en tvådimensionell kronologisk 

skala med ytterligheterna i förkris och efterkris, utan som en cyklisk process där 

återskapande och förebyggande arbete görs synonymt (Enander, 2005). I figur 2 

åskådliggörs hur processen återkopplar erfarenheter från tidigare kriser i det 

förebyggande arbetet vilket föregår framtida prövningar.  

 

Förkris – Tiden innan faktiskt krisskeende 

kännetecknas av beredskapsarbete, förebyggande 

säkerhetsåtgärder, relationsstärkande arbete och 

riskidentifiering. 

 

Krisstadium – Inträffar i direkt anslutning till olycka 

och ställer krav på snabb respons, beslutsfattande och 

aktivt räddnings- och skyddsarbete.  

 

Efterkris – Kännetecknas av återställandearbete. 

Omsorg av efterlevande, återställande av sociala  

och materiella värden, stödgrupper etc. 

 

Figur 2 – Schematisk skiss över 

krishanterings cykliska natur. 
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Ordet Kommunikation härstammar från latinets communicare, vilket betyder att göra 

gemensam. Ofta beskrivs kommunikation som en informationsförmedling mellan en 

talare och en åhörare (Falkheimer & Heide, 2008).  

 

Väl sammankopplade till kriskommunikation får alltså orden betydelsen att förmedla 

relevant information i händelse av en socialt svår prövning. Traditionellt fokuserar 

kommunikation kring avsändarens förmåga att sprida stora informationsvolymer till 

många människor på kort tid. För att uteslutande arbeta med en sådan typ av 

informationsspridning måste alla mottagare, det vill säga hela samhället, härstamma 

från en enda homogen grupp. Falkheimer och Heide (2009) menar att en sådan syn 

inte är gångbar, då ett antagande om total homogenitet kan antas obsolet och 

opassande för dagens samhällsstrukturer. Istället menar man hur fokus och 

kommunikativ utformning bör härröra från åhörarens behov och preferenser. 

Problemet vid en sådan kommunikation är att sociala betingelser är svåra att kartlägga 

och i många fall varierar beroende på individ och grupptillhörighet. 

 

Även om en kris går att härleda till karakteristiska förhållanden och skeenden, skiljer 

sig dess upplevda magnitud åt mellan olika människor (McConnell & Drennan, 2006). 

Beroende på olika förutsättningar som tidigare erfarenheter, socioekonomiska status, 

kulturella betingelser och utbildningsgrad, finns det en diskrepans i uppfattningen om 

när en kris inträffat. Enander (2005) beskriver vidare hur faktorer som exponeringens 

frivillighetsgrad, uppfattning av nettonytta i samhälleliga riskkällor och förtroendet 

gentemot ansvarig kontrollant eller bedömare av risker, kan påverka människors 

uppfattade grad av utsatthet. 

3.2 Befolkningssammansättning 
För att beskriva samhället och motivera diskussioner kring heterogenitet kommer 

följande avsnitt presentera data, vilken beskriver Sveriges befolkning. Antalet 

personer med utländsk bakgrund bosatta i Sverige uppgick 2012 till drygt 1,9 miljoner 

eller 20,1 procent (SCB, 2013a). Genom att studera statisktik från den senaste 

elvaårsperioden står det klart att den historiska trenden vittnar om en vidare ökning. 

Hur befolkningssammansättningen utvecklats framgår ur babell 1. 

Tabell 1 – Elvaårig utvecklingsprofil över andelen personer av utländsk bakgrund bosatta i Sverige. Med 

utländsk bakgrund avses personer födda, eller personer vars båda föräldrar är födda, i utlandet (SCB, 

2013a). 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Andel u.b. i % 15,2 15,5 15,8 16,2 16,7 17,3 17,9 18,6 19,1 19,6 20,1 

Årlig ökning i % - 2,2 2,0 2,2 3,5 3,5 3,5 3,4 2,9 2,6 2,7 

 

Att andelen invånare med utländsk bakgrund uppgår till över 20 procent innebär en 

allt mer diversifierad befolkningssammansättning och svårbeskriven komplexitet. En 

komplexitet som grundar sig i tankar som behovsdomäner, sårbarheter, värdegrund 

och förhållningssätt gentemot olika samhällsfunktioner, medmänniskor och gällande 

lagstiftning. På kommunal nivå varierar andelen personer med utländsk bakgrund från 

54 procent i Botkyrka till 4,5 i Lekeberg (SCB, 2013a). 

 

Att tudela befolkningen utifrån infödd svensk och utländsk bakgrund är otillräckligt 

och måste därför diskuteras (Enander, 2005; Olofsson, 2008; Falkheimer & Heide, 

2008). Nödvändigheten av diskussion grundar sig i att gruppen utländsk bakgrund 

utgörs av över 200 olika ursprungsnationaliteter (SCB, 2011). Vidare varierar 
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kulturklyftans bredd mot Sverige med ursprungsland, varför det är viktigt att särskilja 

på olika länder. Figur 3 nedan åskådliggör de vanligaste ursprungsnationaliteterna hos 

första generationens invandrare. 

 

 

Figur 3 – Grafen presenterar de vanligaste ursprungsnationerna hos personer födda i utlandet. Observera 

att grafen endast presenterar data för första generationens invandrare, medan övriga delar av rapporten 

diskuterar även nästa generation. 

Ett exempel, vilket belyser varför uppbrytning av begreppet utländsk bakgrund bör 

diskuteras är Haparanda. Att mer än hälften av Haparandas befolkning består av 

personer med utländsk bakgrund, gör kommunen till tvåa i kategorin i Sverige (SCB, 

2013a). Det kan tyckas mycket, men då större delen av dessa personer ursprungligen 

härrör från Finland och kommunens geografiska läge tas i beaktning, står det som 

föga förvånande. Vidare kan därför den kulturella integrationen antas smidigare. 

Samma diskussion kan antas tillämpbar på andra kommuner, vilka gränsar till Norge 

respektive Danmark. 

 

Personer med utländsk bakgrund återfinns i samtliga av landets 290 kommuner, men 

tenderar att koncentreras kring storstäderna i större utsträckning än infödda svenskar. 

Skillnaden i urbaniseringsgrad, mellan infödda svenskar och personer med utländsk 

bakgrund uppgår till 36 procent med utgångspunkt i Sveriges tre storstadsregioner 

(SCB, 2013a). 

3.3 Heterogenitet 
Graden av heterogenitet i den svenska befolkningsstrukturen ställer krav på en väl 

utvecklad kommunikationsmodell, i vilken olika grupper kräver olika 

informationsflöden. Olofsson (2008) menar hur en målsättning att skapa lika 

förutsättningar inte nödvändigtvis bör härröra utifrån en ”behandla alla lika”-

mentalitet. Trots en eftersträvansvärd tanke anser hon att en sådan filosofi inte alltid 

är gångbar i risk- och krisarbete, då jämlik behandling inte kan göras synonymt med 

rättvisa. Endast genom att erkänna samhällets inneboende diversitet kan vidare arbete 

bedrivas på ett effektivt sätt, sådant att hela befolkningen kan erhålla adekvat 

kriskommunikation. 

 

Enander (2005) beskriver hur uppfattningar rörande risk- och säkerhetsfrågor skiljer 

sig åt mellan olika människor. Hon presenterar en form av indelning, vilken beskriver 

människors förhållningssätt kring förebyggande säkerhetsåtgärder, samt 
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implementerande av personliga säkerhetssystem. Där vissa människor är aktiva i sin 

informationssökning och bedriver förebyggande säkerhetsarbete, rycker andra på 

axlarna och låter det som sker ske. Enander menar hur olikheter mellan infödd svensk 

och utländsk bakgrund står att finna i form av säkerhetsattityd, upplevd egenkontroll 

och inställning till olyckors bakomliggande orsaker. Samtidigt som hon poängterar att 

en indelning likt ovan är allt för generaliserad och krass, visar hon på att anammande 

av vardagligt säkerhetsarbete är lägre för den senare gruppen. 

 

Öhman och Olofsson (2010) visar genom en studie hur upplevt informationsbehov 

och föredragna informationskanaler skiljer sig mellan personer av svensk respektive 

utländsk bakgrund. Den sistnämnda gruppen har generellt sett ett större behov av 

information spridd på mer IT- och mobilbaserade plattformar. 

 

Ett resonemang rörande huruvida vår verklighet och vårt samhälle grundar sig i 

sociala konstruktioner och värderingar (Weick, 1995), är intressant ur ett 

heterogenitetperspektiv då det vidare styrker den individuella, alternativt 

gruppförankrade uppfattningen av begreppet kris och när den inträffar. Renn (1998) 

menar att man vid riskidentifiering och riskhantering måste inkorporera allmänhetens 

åsikter och upplevda utsatthet för att uppnå en tillfredsställande modell för risk- och 

krishantering. 

3.3.1 Indelningsproblematik 
I försök att kartlägga människors olikheter i syfte att kunna möta dessa på ett 

tillfredsställande sätt delar vi upp samhället i olika grupper. Ur ett 

hanteringsperspektiv ämnar sådan indelning underlätta adekvat resursfördelning, samt 

öka förmågan att dirigera arbete dit nyttan är störst. Baksidan med indelningar, i 

synnerhet rörande svensk och utländsk, är att de riskerar ge upphov till mentala 

gränser och verka segregerande genom att befästa en vi och dem-mentalitet (Olofsson 

2008). Fördomar, stereotyper och stigmatisering är både orsaker och produkter till den 

indelning av människor vilken kan verka objektivt beskrivande, men även riskerar ge 

subjektiv klang och vittna om inbördes rangordning. Vidare varierar den upplevda 

betydelsen kring ord som exempelvis invandrare och utlänning. Är en norrman och 

en turk lika mycket invandrare? Hur länge är man invandrare? Kan man som född i 

Sverige ändå vara utlänning? Angående norrmannen och turken är svaren ja, men att 

de härrör från olika kulturer står oomtvistat. Olikheter måste tas i beaktning vid 

utformning av samhällets funktion, men det måste göras i syfte att skapa unisont 

levnadsförhållande och inte verka för ökad segregation och social stratifiering. 

Svanberg och Tydén (1999) menar hur det finns socialt konstruerade föreställningar 

rörande makthierarki mellan inbördes etniciteter och nationaliteter där den vita 

mannen utgör den norm gentemot vilken alla andra jämförs och underordnas. 

 

Ett exempel på etnifiering hämtat ur SOU (1999:68) beskriver hur Göteborgsbranden 

snabbt blev en invandrarkatastrof till följd av medial rapportering. Trots att en stor 

del av festdeltagarna per definition var av utländsk bakgrund var de födda i Sverige 

och såg sig själv som svenskar. Detta är ett exempel på samhällelig stigmatisering och 

skapande av grupper som enligt sig själva inte existerar. 

3.4 Språk 
Givet en befolkning bestående av över 200 nationaliteter inses att det talas mångt fler 

språk än svenska i landet. Även om en stor del av personer med utländsk bakgrund 

talar svenska, finns det andra som av bristande integration, kort vistelsetid i landet 
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eller andra anledningar inte tagit till sig språket. Det finns därför anledning att 

undersöka hur man kommunicerar med dessa människor. Olofsson (2008) presenterar 

data från en undersökning inte helt olik den här rapportens. Utifrån intervjuer och 

enkätundersökning presenteras siffror som visar att 55 procent av svenska kommuner 

inte bedriver kommunikation på andra språk än svenska. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående kan det verka rimligt att flerspråkig information 

borde spela stor roll i kriskommunikationens totala slagkraft, men det finns dem som 

hävdar annorlunda. Falkheimer och Heide (2008) menar att det inte finns grund för en 

generell fokus på rena språkfrågor, då det ofta finns närstående personer som kan 

översätta och tolka budskap på ett personligt plan. Ett fall som styrker teorin kan 

hämtas från Hedmans (1999) rapport om snökaoset i Gävle vintern 1998-99. Enligt 

Hedman spreds vid kristillfället ingen information på annat än majoritetsspråken 

svenska och finska. Han menar dock att det är skäligt att anta att övrig befolkning har 

ordnat egna informationsvägar, men belyser samtidigt hur det kan föreligga risk kring 

nyttjande av subjektiv och icke tillförlitlig information knutna till ett sådant 

förfarande. Även i Larssons och Nohrstedts (2000) rapport om hanteringsförfarande i 

samband med Göteborgsbranden 1998 påvisas hur frivilligt tolkarbete inom de 

drabbade grupperna fungerade utan myndigheternas direkta inblandning. 

 

Ett problem med tankar kring hur information översätts mellan individer utan 

myndighetsinblandning, är utrymmet till informationstolkning och således 

förvanskning av det ursprungliga budskapet. Bouakaz (2007) beskriver hur dessa 

tankar är förestående i synnerhet då barn får agera mellanhand. Ofta har barnen lättare 

att integreras i samhället och lär sig således språket i en högre utsträckning än sina 

föräldrar. Detta leder till snedfördelningar i familjernas hierarki där närliggande 

omvärldsbevakning sker genom barnen istället för de vuxna. Han menar hur barnens 

inneboende förmåga att omtolka och utesluta information därför kan påverka 

kommunikationens verkan i nästa led. 

 

Problemen kring översättning av information är som mest förestående under det 

faktiska krisskedet. Detta då situationen ställer stora krav på snabb och korrekt 

kommunikation, vilket kan minska möjligheten till översättning i krisens initiala 

skede. På förebyggande basis ges mer tid för att bedriva översättningsservice, varför 

sådan kan verka lämplig efter behov (Falkheimer & Heide, 2008). 

3.5 Kommunikation för förtroende; förtroende för kommunikation 
Papakostas (2009) beskriver hur härkomst samt sociala och kulturella betingelser kan 

yttra sig i form av ideologiska meningsskiljaktigheter och därmed påverka tankar 

kring legitimitet gentemot olika instansers agerande. Även Falkheimer och Heide 

(2008) menar hur lågt myndighetsförtroende och skepsis härrörande från inneboende 

kulturella faktorer har inverkan på kommunikativ framgång. 

 

Nilsson (2011) beskriver hur sättet att kommunicera vid kris måste förändras i syfte 

att ta hänsyn till de olika förhållningssätt och bakgrunder samhället huserar. I linje 

med Olofssons tankar kring heterogenitet, menar han att förståelse för olika 

människors agerande och situation måste erhållas innan en tillfredsställande 

kriskommunikation står att finna. 
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De retoriska grundstenar, vilka beskriver ett slags kommunikativt framgångsrecept, 

lades av Aristoteles redan 350 år före Kristus. Då texterna ursprungligen skrevs 

åsyftades en enskild talare, men Hedquist (2002) menar att förhållningssättet och 

riktlinjerna är klart tillämpbara på organisatorisk nivå. Dock tudelar detta 

trovärdigheten mellan talare och organisation. Hedquist beskriver risken i att en 

organisatorisk företrädare kan komma skada förtroendet för hela den organisation som 

representeras. Organisatorisk representation antas kunna ske utifrån en indelning i 

frivillig respektive ofrivillig karaktär. Den frivilliga representationen inträffar vid 

officiella uttalanden, med förberedda tal och designerade talare, medan den av 

ofrivillig karaktär, sker i ögonblick, oavsiktligt och ibland av oförstånd.  

 

Exempel på ofrivillig representation står att hämta ur ett polisbefäls e-post till Malmös 

kommunalråd, i vilket missnöje över stadens resursanvändning framfördes. 

Meddelandet offentliggjordes via diarieföring på kommunen:  

 

Dra in på ditt gigantiska understöd till alla jävla blattar i Malmö (läs 

Rosengård) och låt svenskarna som jobbat och slitit i ett helt liv för att 

bygga upp Sverige att få ta del av vårt välstånd.”//.”Hoppas att du 

själv blir gammal o svag ganska snart och blir beroende av hjälp. Fy 

fan vad jag hatar dig och ditt jävla sosseparti. Jag kräver att du tar en 

del av pengarna som du och dina jävla sossekolleger lägger på 

kriminelle Mohammed i Rosengård och satsar dom på våra svenska 

pensionärer i stället. (Hallin et. al., 2010, s. 198). 

 

Hallin (et. al, 2010) menar hur uttalanden likt ovanstående kan ge upphov till en 

svårhanterad förtroendekris inte bara för den individuelle talaren, utan för hela den 

organisation personen är sammankopplad eller upplevt sammankopplad med. 

 

Hur skillnader i retoriskt förhållningssätt kan yttra sig beskrivs av Falkheimer (2007) 

då han jämför attityden hos Laila Freivalds och Lottie Knutsson, informationschef för 

Fritidsresor, efter Tsunamin 2004. Utrikesministern fick utstå stor kritik till följd av 

ett förhållningssätt kännetecknat av bristande informationsdelgivning, undvikande 

svar, förnekelse och avsaknad på engagemang. Knutssons inställning kantades istället 

av öppenhet, empati, genuinitet och förståelse för drabbade och anhörigas situation. 

Utgången av dessa retoriska ställningstaganden blev att Knutsson prisades och 

Freivalds med regering ställdes inför en stundande förtroendekris. 

 

Hagström och Sundelius (2001) diskuterar hur tendenser till en förtroendekris växte 

fram i sviterna av Göteborgsbranden och myndigheternas oförmåga till adekvat 

kommunikation. I syfte att reparera den förtroendeskada som skett, valde Göteborg att 

öka sina ansträngningar i efterkrisfasen genom tydligt engagemang i de efterlevandes 

situation. Från räddningstjänstens sida innebar detta bland annat skolbesök i syfte att 

skapa dialog, svara på frågor, slå hål på mytbildningar och avdramatisera 

myndighetskontakten (Larsson & Nohrstedt, 2000). 

 

Ett annat exempel med syfte för ökad dialog och meningsutbyte mellan offentlig 

verksamhet och invånare med utländsk bakgrund öppnades 2009 station Rosengård i 

Malmö (Gustafsson, 2009). Vidare har räddningstjänsten i Malmö startat projekt och 

arbetat med organisationer, vilka syftar till att främja kontakten med den yngre 

befolkningen (Hallin et al., 2010). 
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Denna typ av möten brukar i kriskommunikationssammanhang benämnas 

interpersonell kommunikation och anses vara den mest effektiva formen av 

kommunikation. Detta gäller i synnerhet när kommunikation sker gentemot personer 

av utländsk bakgrund (Falkheimer & Heide, 2008). Styrkan i interpersonell 

kommunikation ligger i ett meningsskapande utbyte. I motsats till massmedial 

kommunikation, där ord bara är ord, inbjuder det personliga mötet till dialog och 

möjlighet till att diskutera och ifrågasätta innebörden i förmedlade budskap 

(Ramaraju, 2012). Nackdelen med den här typen av kommunikation är 

spridningspotentialen, vilken får antas begränsad relativt massmedial kommunikation.  

3.6 Massmedial kommunikation 
Med väl utvecklade kontakter är media ofta på plats i initialskedet av en kris, vilket 

kan verka försvårande och stressande för myndigheternas beslutsfattande (Hagström 

& Sundelius, 2001). För att möta ett massmedialt tryck av moderna mått krävs tydliga 

strategier rörande enhetlig informationsprofil både internt och externt. Camauër 

(2005) beskriver hur centralt mediearbetet är i den demokratiska modell, vilken ligger 

till grund för vårt samhälles utformning. Samtidigt som medialt tryck kan verka 

negativt och stressande för olika instanser, föder ett samarbete nödvändiga fördelar 

vid informationsspridning. Att skapa en ömsesidig respekt mellan media och 

myndighet främjar vidare den spridda informationens legitimitet och kan verka för att 

minska ryktesspridning och felaktig underrättelse. Faktorer som i sin tur riskerar leda 

till minskat förtroende och tillit både gentemot myndighetsarbete och mediala 

instanser (Camauër, 2005). 

 

Att spela med öppna kort och anamma ett transparent förhållningssätt gentemot 

allmänhet och media är vitalt ur ett förtroendeperspektiv (Papakostas, 2009). 

Utebliven informationsdelgivning riskerar leda till ryktesspridning, spekulationer och 

skepsis, vilket på intet sätt gagnar kommunikationens verkan och syfte. 

 

Skillnader i medievanor är något som beskrivs av Andersson (2005) som menar att 

klassiskt stora svenska kanaler som dagstidningar, Sveriges Radio och SVT nyttjas 

mer sällan i hushåll av utländsk bakgrund. Ett exempel som visar hur valet av 

spridningskanal kan inverka på kommunikationens slagkraft är hämtat från 

nedläggningen av Hermodsdals högstadieskola i Malmö. 

 

Vid beslut om högstadiets nedläggning spreds information i huvudsak via 

massmedier, elever, skolledning och brobyggare. Då beslutet fattades under elevernas 

påskledighet förmedlades information i initialskedet endast via pressmeddelande till 

massmedia. Något som tydligt belyser problematik förenad med ett sådant förfarande 

beskrivs av skolans rektor Jytte Lindborg, som stod undrande inför allmänhetens 

avsaknad av reaktion i samband med beslutet. Hon menar hur hon under den första 

veckan efter pressmeddelandet blev kontaktad av endast en förälder. Vidare hamnade 

massmedialt fokus i större utsträckning på det politiska spelet än att sprida 

information om vart allmänheten kunde vända sig med frågor (Eriksson, 2007). 

3.7 Minoritetsmedier 
Camauër (2005) beskriver, utifrån händelserna under och efter Göteborgsbranden, hur 

svenska modeller för kriskommunikation kan anses som otillfredsställande och 

grundade i en alltför homogen samhällssyn. Hon menar att myndigheter har alltför 

dålig insyn i befolkningsstrukturer och att detta förhindrar ett heterogent tanke- och 
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förhållningssätt, i vilket samhällets etniska mångfald erkänns. Vidare menar hon hur 

detta i Göteborg föranlett en otillräcklig informationsförmedling, vilken lett till 

ryktesspridning och misstroendeproblematik. Camauër beskriver hur svenska 

kommuner, baserat på en enkät utförd 2002, generellt sett har dåligt utvecklade 

kontakter med befintliga minoritetsmedier. Hon framhåller att utvecklandet av 

minoritetsmediala kontaktnät är av vikt ur ett integrationsperspektiv då medierna har 

stor potential vid informations- och nyhetsspridning till etniska minoriteter. 

 

En anledning att förespråka användandet av minoritetsmedier är den skillnad som 

finns i medieanvändning av svenskar respektive personer med utländsk bakgrund 

(Andersson, 2005). Andersson menar att trots att användarfrekvensen rörande 

eterbaserade medier är snarlik grupperna emellan, finns en stor skillnad när det gäller 

tryckt dagspress. Hon menar hur vi i Sverige har en stark tidningstradition, vilken ofta 

tar tid att anamma för den del av befolkningen som är av utländsk bakgrund. Utöver 

traditionsbundna skillnader, menar Andersson att ekonomisk status till följd av högre 

arbetslöshet (SCB, 2008) och lägre inkomst (SCB, 2012a) kan påverka 

bortprioritering av dagstidning.  

3.8 Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) 
Internet är idag världens största medium för informationsspridning. Detta är självklart 

något som myndigheter utnyttjar för att underlätta, samt utöka, kommunikation i 

händelse av kris. 

 

Soukup (2006) beskriver hur ICT kan fylla samma funktion som personliga möten i 

vardagen, men samtidigt uppfylla krav på masskommunikation. Hans resonemang 

grundar sig i en teknisk tillämpning av Ray Oldenburgs filosofi rörande 

interpersonella möten i neutrala miljöer, där människor träffas och diskuterar 

samtiden. Genom att praktisera Oldenburgs resonemang i en virtuell värld flyttas 

samtalet från fysiska miljöer, ut ur rumstiden och blir således möjligt att föra oavsett 

tid och plats. Falkheimer och Heide (2009) menar att skriftlig interaktion med 

myndigheter i realtid kan avhjälpa språkgrundade problem härrörande från 

förståelseproblematik vid muntliga uttalanden. Vidare menar de hur man genom att 

verka i skriven text på internetbaserade diskussionsforum inte bara bidrar till snabb 

informationsspridning över stora kontaktnät, utan även bjuder möjlighet till stor data- 

och informationslagring för senare bruk. Soukup (2006) menar dock att ICT måste 

användas i balanserad omfattning och verka som komplement till medialt baserad 

kommunikation. 

 

Med avstamp i Anderssons (2005) sammanställning över medieanvändning hos 

personer med utländsk bakgrund, menar Falkheimer och Heide (2009) att ICT kan 

utgöra ett gångbart alternativ till klassisk medieanvändning för informationsspridning 

till personer med utländsk bakgrund. De menar hur den höga användningsfrekvensen 

av etermedier öppnar ett fönster genom vilket relationer kan skapas och förtroende 

stärkas. 

 

Få saker får antas ha revolutionerat vårt sätt att kommunicera så mycket som 2000-

talets sociala medier. Facebook, vilket vid skapandet 2004 var en modern typ av 

skolkatalog menad till kontakthållning för alumnistudenter, har idag mer än en miljard 

användare (varav 600 miljoner dagligen) och används även i stor utsträckning av 

företag och myndigheter (Facebook, 2013). Potentialen i sociala medier för spridning 
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av krisinformation bevittnades i skrivande stund av rapportförfattaren, då VA SYDs 

meddelande angående bakterier i Lunds dricksvatten flitigt frekventerade 

informationsflödet. 

 

I motsats till en traditionell massmedialt baserad informationsspridning, vilken endast 

rymmer ett begränsat antal aktörer, möjliggör internetbaserad dito för alla att sprida 

åsikter och information. Emedan massmediernas roll i det demokratiska systemet är 

att objektivt syna myndigheter och deras arbete, samt verka för en ofärgad och korrekt 

information, tillåter Internets lättillgänglighet subjektivism och högst individuell 

åsiktsspridning. Alltså föder systemets enkelhet och lättillgänglighet inte bara fördelar 

utan även nackdelar i form av överflödig och felaktig information. Krimsky (2007) 

menar hur det ökade informationsflödet försvårar gränsdragning mellan bra och dålig 

information, samt hur allmänhetens inneboende källkritik blir alltmer eftersatt. 

Kanske är det med avstamp i vetskap om detta som myndigheter och kommuner 

måste verka som ett ljus i mörkret genom aktiv kartläggning och dementering av 

felaktiga budskap härrörande från bloggar, Facebook, forum etcetera. 

 

Något som ytterligare anses öka möjligheterna med internetbaserat 

kriskommunikationsfokus är utvecklingen av bärbar internetansluten apparatur som 

smartphones och surfplattor. I kombination med ett väl utvecklat 3G-nätverk är 

Sverige det europeiska land, i vilket störst andel av befolkningen nyttjar just bärbara 

plattformar för internet och e-post (SCB, 2012b; SCB, 2013b). I tidigare nämnd 

undersökning om medieanvändning utförd av Andersson (2005) påvisas att 

mobiltelefon, internet och persondator är vanligare förekommande hos personer av 

utländsk bakgrund än hos övrig befolkning. Detta anses ytterligare motivera 

satsningar kring ICT i syfte att uppnå förbättrad kriskommunikation, i synnerhet då 

målgruppen tillhör en yngre generation. 

3.9 Adaptiv planering 
Traditionellt har stor tilltro satts till olika typer av planer och arbetsdokument, vilka 

syftar till att beskriva olika händelser och hur dessa kan hanteras på lämpligt sätt 

(Falkheimer & Heide, 2008). Att genom skrivna dokument kartlägga alla krisers olika 

uttryck och påverkan är en övermäktig uppgift, varför ett sådant förfarande måste 

frångås i syfte att skapa adaptiva och generiska modeller tillämpbara i ett brett 

krisspektra.  

 

Vidare föreligger risk att det traditionella planbaserade arbetssättet leder till snedfokus 

av resurser i syfte att identifiera och kartlägga alla tänkbara scenarier. Visst kan 

upplevelsen i skrivna dokument skänka ett lugn och en känsla av kontroll över 

situationen, men det underlättar även invaggning i falsk trygghet och övertro på den 

inneboende hanteringsförmågan. Allt för strikta dokument kan även leda till låsningar 

och svårigheter att bryta uppritade riktlinjer, vilket leder till ineffektivitet och ödslar 

tid (Falkheimer & Heide, 2008). 

 

Det är därför viktigt att inse skillnaden mellan skrivna planer och planeringsarbete. 

Perry och Lindell (2003) menar att planer är otillräckliga i mening att de är statiska 

dokument, vilka ämnar beskriva en dynamisk samhällsstruktur och riskbild. Även 

Quarantelli (1997) menar hur den process vilken leder fram till faktisk plan är 

viktigare än själva uppförandet av planen. 
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Huruvida skrivna planer har något faktiskt mervärde för att hantera kriser står 

omtvistat. En skriven plan är sällan en garanti för en smidig krishantering, varför 

fokus kring upprättande av skrivna dokument och planer ofta är otillräckligt. Marra 

(1998) lyfter en intressant poäng angående hur god krishantering snarare föranleds av 

kommunikativ kompetens än skrivna planer och menar att det finns exempel på 

organisationer som bedrivit tillfredsställande krishantering trots total avsaknad av 

krisplaner. 

 

Att frågor om planeringsförfarande anses ytterligare viktigt vid utvecklingen av 

metoder för att erhålla god kriskommunikation mot diverse minoriteter, baseras på 

just tankar kring komplexitet och oförmåga till kartläggning av alla tänkbara 

krisscenarier. 

3.10 Lagtext 
Att kommuner måste bedriva vissa typer av arbete är fastslaget i lagtext. För 

kriskommunikation finns det huvudsakligen en relevant lagstiftning. 

 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. 

I lagtexten framgår hur kommuner är skyldiga att kartlägga risker och utvärdera deras 

påverkansgrad på den egna kommunen, ofta kallat RSA (risk- och sårbarhetsanalys). 

Vidare måste det kommunala krisarbetet utvärderas och uppdateras varje ny 

mandatperiod i syfte att hållas à jour med nya riskbilder och sårbarheter. I lagen 

framgår även att det är varje kommuns ansvar att utbilda den egna personalen i 

utsträckning, sådan att kommunanställda och förtroendevalda kan hantera 

krissituationer på ett tillfredsställande sätt. Vidare finns beskrivet i Kommunallag 

(1991:900) att samtliga kommunens medlemmar skall behandlas lika, om inte annat 

är skäligt.  

3.11 Kommunal personalsammansättning 
Med en komplex befolkningssammansättning kan det verka rimligt att undra i vilken 

utsträckning den finns återspeglad bland kommunernas egen personal. Falkheimer och 

Heide (2008) menar att de kommunala organisationerna består av en allt för homogen 

struktur. De menar hur ett homogent bemötande är otillräckligt för att hantera frågor 

sprungna ur en heterogen källa. Genom erhållande av en representativ 

sammansättning bland den egna personalen kan ökad insikt och förståelse för 

olikheter skapas. Detta kan i sin tur leda till en snabbare, mer exakt och tillika 

effektivare krishantering (Falkheimer och Heide, 2008). Av samma anledning som det 

talas om jämn fördelning mellan män och kvinnor, borde det finnas en strävan efter att 

erhålla en, baserat på samhällets befolkningssammansättning, representativ personal. 

  



17 

 

4 Analys och resultat 
I följande avsnitt presenteras och analyseras resultat erhållna ur enkätundersökningen 

i syfte att urskönja och utreda framträdande mönster. Totalt svarade 149 av landets 

290 kommuner, vilket ger en svarsfrekvens på strax över 51 procent. För att 

undersöka huruvida dessa 149 kan anses representativa för kommuner i stort görs en 

jämförelse mot SKL:s kommungruppsindelning, se figur 4. 

Trots avvikelser anses spridningen i undersökningens utfall tillfredsställande nog för 

att utgöra underlag i diskussioner av generell karaktär.  

 

 

Figur 4 – Åskådliggör respondentkommunernas spridning över kommungruppsindelning enligt SKL. 

Horisontell linje representerar totalandelen (51 %) av de kommuner som deltagit i undersökningen. 

I samma syfte som undersökningen av kommungruppsindelningens generella 

representerbarhet undersöks fördelningen mellan de tre undergrupperna, vilka härrör 

från andel personer av utländsk bakgrund. Även dessa siffror vittnar om ett 

tillfredsställande spridningsmått, vilket skänker styrka åt resonemang av generell 

natur. 

Tabell 2 – Åskådliggör procentuell överensstämmelse mellan de tre undergrupperna hög andel u.b., låg 

andel u.b. samt övriga kommuner och den totala svarsfrekvensen. 

 Hög andel u.b. Låg andel u.b. Övriga Kom. Hela riket 

Antal svar 20 28 101 149 

Totalt antal 43 53 194 290 

Andel i % 47 53 52 51 

Avvikelse i % – 8 4 2 - 

 

Eftersom enkäten skickades ut för vidarebefordring till respektive kommuns 

registrator är det relevant att undersöka vem som i slutändan stod för svaren. 

Respondentens befattning uppgavs vid starten för enkätifyllnaden och varierade 

mellan de olika kommunerna. I tabell 3 följer en grovindelning över vilka olika 

tjänstemän som besvarat enkäten. 
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Tabell 3 – Åskådan över respondenternas befattning. Respektive kategori är sammanslagningar av snarlika 

tjänster t.ex. säkerhetschef, säkerhetssamordnare, säkerhetsstrateg etc.  

 Antal Andel 

Säkerhetschef 37 25 

Informationschef/Kommunikationschef 52 35 

Räddningschef 12 8 

Informatör/Kommunikatör 25 17 

Beredskapssamordnare 13 9 

Övrig befattning 10 7 

Samtliga tjänster 149 100 

 

Anledningen till varför information om respondenternas tjänst anses relevant grundar 

sig dels i att se hur kommunernas ansvar är fördelat, men i första hand för att få 

vetskap om enkäten besvarats av någon med god insikt i de kommunala 

krishanteringsplanerna. Till gruppen övrig befattning
1
 sorterar tjänster vilka anses 

mindre relevanta i ämnet. 

 

Genom att analysera insamlad data utifrån teoretiskt underlag görs ansats att motivera 

senare presenterade slutsatser. Diskussionen ämnar isolera och trycka på aspekter, 

vilka anses föranleda generella förbättringar vid kriskommunikation gentemot 

komplexa befolkningsstrukturer. Enkäten analyseras huvudsakligen i tre delar, vilka 

presenteras löpande: Relevans och arbetsfokus, Kronologiskt fokus och Jämförelse 

Olofsson (2008). 

4.1 Relevans och arbetsfokus 
Nedan presenteras svarsdata från enkätfråga ett till tolv i syfte att identifiera olika 

faktorers ansedda relevans och fokus i kommunernas nuvarande arbete. 

 

I Figur 5 presenteras erhållen data över hur relevanta olika faktorer ansågs vara i ett 

led att uppnå fullgod kriskommunikation gentemot personer av utländsk bakgrund. X-

axeln spänner från Irrelevant (0) till Essentiellt (5). 

 

                                                 
1
 Arbetsmarknadschef, samhällsutvecklare, kommunsekreterare, socialchef, webbansvarig,  

kommunchef, redaktör, kanslichef 
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Figur 5 – Datasammanställning över olika parametrars ansedda relevans i ett led att uppnå fullgod 

kriskommunikation enligt svenska kommuner 2013. Från Irrelevant (0) till Essentiellt (5). 

Som återges i figuren erhölls ingen nämnvärd skillnad beroende på andel utländsk 

bakgrund. Dessa skillnader slår vidare åt båda håll, vilket åskådliggörs i tabell 4. De 

skillnader som kan identifieras härrör istället i de olika parametrarnas ansedda 

relevans. En grov slutsats av mer generell natur är att de olika 

kommunikationskanalerna (Massmedia, Minoritetsmedier, ICT, Starka personer och 

Interpersonell kom.) erhöll ett lägre relevansmått än organisatoriska faktorer som 

Adaptiv modell, Skriven plan, Personalsammansättning och Utbildning av personal. 

 

Utöver frågornas ansedda relevans fick kommunerna även besvara i vilken 

utsträckning de arbetar med frågorna idag. I Figur 6 nedan presenteras erhållen data. 

X-axeln spänner från Inte alls (0) till Fullständigt (5). 

 

 

Figur 6 – Datasammanställning över svenska kommuners aktuella arbetsfokus med olika parametrar för att 

uppnå fullgod kriskommunikation. Från Inget arbete alls (0) till Arbetar fullständigt med frågan (5). 
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I figur 6 kan skillnader i arbetsfokus beroende på befolkningssammansättning anas. I 

övrigt är den generella profilen snarlik den vilken erhölls kring ansedd relevans. Att 

så är fallet antas grunda sig i att arbetsfokus koncentreras till de aspekter som anses 

viktigast, vilket är något som förefaller naturligt. 

 

I tabell 4 och 5 åskådliggörs hur andelen utländsk bakgrund påverkar ståndpunkter 

kring ansedd relevans och aktuellt fokusarbete vid enkätundersökningens tolv frågor. 

Avvikelsepresentationen visar hur andelen utländsk bakgrund spelar in betydligt mer 

vid praktiskt arbete, än i generell inställning till ämnet. Genomsnittlig avvikelse från 

gruppen högst andel u.b. för ansedd relevans och aktuellt fokusarbete uppgår till 1,7 

(Övriga K) och -0,4 (Lägst u.b.) respektive -17,9 (Övriga K) och -33,7 procent(Lägst 

u.b.).  

Tabell 4 - Procentuell avvikelse från Högst andel u.b. angående undersökta faktorers ansedda relevans. 

Avvikelse ansedd relevans [%] 

 Heterogenitet Adaptiv M. Skriven P. Språk Förtroende Massmedia 

Övriga K. 4,3 -4,6 -3,2 4,1 -1,0 0,5 

Lägst u.b. 1,8 -5,5 -5,4 9,0 0,6 -0,9 

       

 Min. Media ICT Starka P. Interperson. Sammansätt. Utbildning 

Övriga K. 2,3 11,3 -2,9 9,5 -4,5 4,7 

Lägst u.b. -10,1 2,5 -5,0 8,2 -3,3 3,2 

 

Tabell 5 - Procentuell avvikelse från Högst andel u.b. angående aktuell arbetsfokus kring undersökta 

faktorer. 

Avvikelse aktuell arbetsfokus [%] 

 Heterogenitet Adaptiv M. Skriven P. Språk Förtroende Massmedia 

Övriga K. -16,5 -7,6 -6,8 -24,8 -2,1 -19,5 

Lägst u.b. -34,7 -14,0 -13,0 -45,1 -5,7 -23,0 

       

 Min. Media ICT Starka P. Interperson. Sammansätt. Utbildning 

Övriga K. -29,4 -17 -28,8 -27,9 -15,3 -18,8 

Lägst u.b. -61,8 -54,4 -53,3 -48,2 -28,7 -22,5 

 

Att en tydlig skillnad rörande arbetsfokus står att finna, antas vara en direkt följd av 

upplevt behov och erfarenhet, men kan även tänkas härröra från ekonomiska 

möjligheter och kommunens storlek. Att kommuner med en hög andel personer med 

utländsk bakgrund i större utsträckning bedriver arbete kring relevanta frågor känns 

naturligt och är föga förvånande. Diskussionen rörande ekonomi och storlek grundar 

sig i en hög grad av urbanisering hos undersökt del av populationen. 

Genomsnittsbefolkningen i de kommuner med högst andel u.b. uppgår till över 125 

000 invånare att jämföra med 13 700 i de kommuner med lägst andel u.b. Detta kan 

tänkas påverka möjligheter kring arbetets bredd och resursanvändning, vilket antas 

kunna leda till bortprioritering av vissa frågor. 

 

Ett genomgående ledord för rapporten har varit heterogenitet, varför detta även ligger 

till grund för analysens huvudsakliga utformning och innehåll. Att stor vikt läggs 

kring begreppet motiveras med dess centrala roll för utformningen av det faktiska 

krishanteringsarbetet (Alexander, 2005; Olofsson, 2008; Falkheimer & Heide 2008). 

Endast genom att känna den målgrupp man önskar kommunicera med, kan en 

kontinuerlig kvalitet och tillfredsställande resultat erhållas.  
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För att möta och lösa komplexa problem krävs en likvärdigt komplex organisation och 

strategi (Alexander, 2005; Falkheimer & Heide, 2009). I Sverige finns 290 

kommuner, men trots gemensamma nämnare och en viss grad av kategoriserbarhet är 

det viktigt att inse hur deras skilda förutsättningar, möjligheter och stundande 

utmaningar återspeglar en heterogen skara, precis som deras invånare. En sådan insikt 

föder en medvetenhet kring hur ett generiskt framgångsrecept för krishantering står 

svårt att finna. Var kommun måste efter gällande betingelser, resurser och befolkning 

skräddarsy det arbete, vilket i störst utsträckning främjar samhällets funktionalitet. 

Kring kriskommunikation generellt och gentemot personer av utländsk bakgrund i 

synnerhet, finns det faktorer som på övergripande nivå anses verka för en ökad 

effektivitet. Nedan presenteras ett par av dessa faktorer, vilka saknar önskvärt fokus i 

det kommunala arbetet. 

4.2 Decentralisering 
Att verka genom toppstyrda organisationer tillhör i många avseenden det förgångna. 

För att möta den komplexa behovsprofil som återfinns till följd av samhällets 

inneboende heterogenitet bör det kommunikativa arbetet flyttas ut i fält. Dels för att 

överhuvudtaget möjliggöra en tillfredsställande kartläggning av människors upplevda 

sårbarhet, behov, samhälleliga interaktion och myndighetssyn, men framförallt för att 

erhålla en stabil plattform för tillitsskapande arbete och tillförlitlig 

informationsspridning i händelse av kris (Falkheimer & Heide, 2008). 

 

Det är svårt att föreställa sig hur någon på central beslutsfattarnivå kan erhålla samma 

insikt i olika gruppers föreställningar och tankar som den individ vilken arbetar med, 

känner eller till och med är en del av gruppen i fråga. Trots underlägsenhet i 

utbildning och erfarenhet rörande kris- och kommunikationsteori besitter dessa 

människor en värdefull, mer praktiskt orienterad expertis som kan antas vara förenad 

med alltför stora möjligheter för att ignoreras eller låtas stå outnyttjad. 

 

Ur kommunernas svar framkom god insikt kring vikten av förtroendebyggande arbete. 

Insikt till trots pekar de insamlade svaren på en upplevt låg förekomst av olika typer 

av praktiskt orienterat arbete. Vidare framgick hur störst diskrepans mellan upplevd 

relevans och aktuellt arbete stod att finna kring arbete med minoritetsmedier, starka 

personer, interpersonell kommunikation och intern personalsammansättning. Dessa 

faktorer har alla stor del i strävan efter ett arbetssätt, vilket fokuserar kring ökad insikt 

och förståelse, samt dialogskapande och överbryggande av klyftor (Larsson & 

Nohrstedt, 2000; Falkheimer & Heide, 2008). 

4.2 Minoritetsmedier 
Ur enkätdata framgick hur arbete med minoritetsmedier i led att uppnå en starkare 

kriskommunikation ansågs minst viktig av undersökta parametrar. I likhet med 

resterande av de undersökta faktorerna arbetar kommuner med en högre andel 

personer av utländsk härkomst med frågan i högre uträckning än de med låg andel. 

Dock kan anas tendenser till att skillnaden i arbetsfokus är något större än för övriga 

elva punkter. Detta antas grunda sig i tidigare fört resonemang om urbaniseringsgrad. 

 

Personer av utländsk bakgrund har benägenhet att bosätta sig i och omkring våra 

större städer, vilket resulterar i att de i glesbygden utgör en relativt låg andel av den 

totala befolkningen. I den studiegrupp som betecknats lägst andel u.b. är medianen 

rörande invånarantal med utländsk bakgrund under 2 000 personer, med många 

kommuner kring 500. Möjligen kan lågt fokusarbete gentemot minoritetsmedier 
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motiveras med att dessa är betydligt ovanligare i mer glesbefolkade regioner 

(Camauër, 2005). Vidare antas det lättare att kartlägga och möta olika behov i en 

mindre befolkning, varför mer direkta och således effektiva kontaktvägar finns 

tillgängliga. 

 

54 procent av alla personer av utländsk bakgrund är bosatta i landets tre 

storstadsregioner: Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är även i och omkring dessa 

städer majoriteten av minoritetsmedieverksamhet bedrivs.  I tabell 6 nedan återges 

data publicerad av Camauër (2005).  

Tabell 6 – Förekomst av olika typer av minoritetsmedier i och omkring Sveriges tre storstadsregioner 

(Camaüer, 2005). Procentandel är av landets total. 

 Stockholms län Västra Götalands län Skåne län 

Medium Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Tryckt press 72 st 53 % 20 st 15 % 15 st 11 % 

Radio 62 st 38 % 66 st 41 % 10 st 6 % 

Television 24 st 75 % 4 st 12 % 2 st 6 % 

 

Något som anses förvånande är underrepresentationen av minoritetsradio i Skåne län. 

Camauër (2005) menar hur det i Malmö föreligger så att ett fåtal stationer erhållit en 

form av monopol på sändningarna. Vidare menar hon hur det generellt är svårt för nya 

medier att få sändningstider, då de redan etablerade programmen inte vill minska sina 

befintliga sändningar. Värt att poängtera är att tabell 6 endast presenterar antalet 

aktörer och inte sändningsvolym. 

 

Utöver förbättrad spridningspotential antas ökat samarbete med dessa medier 

föranleda ett förbättrat förtroendeklimat. Genom att uppvisa goda relationer med 

medier, vilka representerar olika samhällsgrupper, antas man kunna kringgå delar av 

förtroendebarriärer likt vid arbete med starka personer. Vidare kan 

informationsdelgivning mellan kommun och radio verka till att skapa en homogen 

informationsprofil och således undvika ryktesspridning och felaktiga budskap 

(Camauër, 2005). 

 

Falkheimer och Heide (2009) menar att samarbetet mellan myndigheter och 

minoritetsmedier kan anses försummat och undermåligt, något som även styrks av 

Camauër (2005). De menar att det finns dålig kunskap hos krishanterare och 

kommunikatörer om mediernas förekomst, syfte och forum. Att i linje med Camauërs 

(2005) tankar verka för upprättandet av en katalog, i vilken mediernas förekomst, 

omfattning målgrupp och kontaktuppgifter åskådliggörs, antas underlätta skapandet av 

relevanta nätverk för kriskommunikation. 

 

Avslutningsvis bör nämnas att det finns problem relaterade till samarbete med 

minoritetsmedier. Stark politisk eller religiös tillhörighet antas kunna leda till 

subjektivism i vad som förmedlas och hur information porträtteras (Falkheimer & 

Heide, 2008). 

4.3 Starka personer 
Att aktivt arbeta med nyckelpersoner i samhället kan medföra en rad fördelar. 

Förutom en interpersonell kommunikationsväg för ökad spridningspotential, kan 

samarbete med inofficiella ledare och starka personer påverka budskapens upplevda 
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legitimitet och verka för ett långsiktigt förtroendebyggande mellan myndigheter och 

allmänhet (Falkheimer & Heide, 2008). 

 

Ur enkätsvaren kan utläsas att arbete med starka personer var en av de punkter som 

ansågs minst relevant för erhållande av fullgod kriskommunikation. Det var dessutom 

ett av de områden man ansåg sig arbeta med i lägst utsträckning. Kanske anses sådant 

arbete alltför komplicerat och resurskrävande i paritet mot vad som genereras eller 

inses inte styrkan och helheten i ett sådant samarbete. Förslagsvis bör man därför 

reflektera över de möjligheter som kan erhållas genom samverkan med ledare i 

religiösa samfund, intresseföreningar och andra högt ansedda personer. Genom att 

omsorgsfullt inleda samarbeten med utvalda individer kan ömsesidiga relationer och 

dialog skapas, varpå personen i fråga kan få del i det kommunala 

krishanteringsarbetet, samt delta i övningar för att utveckla och förstå varandras 

organisationer och arbetsmiljö (Falkheimer och Heide (2008). Värt att poängtera är att 

dessa personer på intet sätt måste vara av utländsk bakgrund. 

4.4 Interpersonell kommunikation 
Precis som med starka personer återfinns den ansedda relevansen av interpersonell 

kommunikation på den nedre delen av kommunernas fokusskala. Att de båda 

faktorerna följs åt är inte så förvånande, då de i många avseenden är lika. Vad som 

förvånar är dock den lågt ansedda relevansen relativt övrigt undersökta faktorer för 

god kriskommunikation. Precis som i fallet med starka personer kan detta möjligtvis 

motiveras med en upplevt komplicerad och resurskrävande natur. Att kommunicera 

ansikte mot ansikte och därmed möjliggöra för kvantitativa diskussioner har stora 

fördelar gentemot en klassiskt avsändarorienterad kommunikation. För det första 

efterfrågar personer av utländsk bakgrund interpersonell kommunikation i högre 

utsträckning än den övriga befolkningen (Öhman & Olofsson, 2010), men det finns 

även vinningar kring förtroendebyggande, upprättande av personliga nätverk och 

erhållande av kvantitativ dialog (Ramaraju, 2012). 

4.5 Kritiskt tänkande 
Ett perfekt system är per definition omöjligt att förbättra, varför insikt om den egna 

tillräckligheten eller otillräckligheten är viktig att erhålla. Utifrån detta resonemang 

uppstod viss förvåning vid sammanställning av enkäten där totalt tio procent (167 av 

1669) av svaren återgav att man arbetade med frågan i fullständig utsträckning. Trots 

hög möjlighet att tolka enkätens frågor var det oväntat att vissa kommuner i princip 

anser sig tänkt på allt i alla avseenden. Resonemanget är på intet sätt menat att påstå 

att svenska kommuner är sämre än de själva anser, utan menar bara på vikten av insikt 

om självkritik för vidare utveckling.  

 

Att vara ödmjuk och besitta förmåga att rannsaka den egna organisationens agerande 

och metoder är förmågor vilka bör betraktas med stor respekt. Synnerligen viktigt 

anses sådant arbete vara vid nya, obeprövade och föränderliga arbetsområden. Att det 

i Sverige bor personer av annan än svensk bakgrund är ingen nyhet värd att trycka på 

löpsedlar, men i en ständig strävan efter ett rättvisare och mer jämställt samhälle inser 

vi löpande det befintliga samhällets tillkortakommanden.  

4.6 Kronlogiskt arbetsfokus 
Fråga 13 i enkäten syftade till att undersöka i vilket tidsskede aktuellt respektive 

önskvärt kommunikationsfokus återfinns. Anledningen till varför kommunernas 

kronologiska förhållningssätt är speciellt intressant vad gäller kommunikation 
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gentemot personer av utländsk bakgrund är att det proaktiva arbetet är synnerligen 

viktigt. Varför så är fallet motiveras med forskning vilken pekar på vikten av att 

kartlägga beroenden och sårbarheter sprungna ur tankar om heterogenitet och ett allt 

mer komplext hanteringsförfarande (Falkheimer & Heide, 2008). Vidare motiveras 

behovet av förkrisfokus utifrån ett förtroendeperspektiv, där tillitsskapande arbete i 

segregerade delar av samhället antas underlätta kommunikationsaspekter i händelse av 

kris och således även minska dess konsekvenser. 

Tabell 5 – Åskådliggör svenska kommuners önskade respektive aktuella fokusarbete ur ett kronologiskt 

krishanteringsperspektiv. 

 

I tabell 5 återges kommunernas svarsdata, vilken tyder på ett relativt unisont 

förhållningssätt till när krishantering är viktigast. Med unisont åsyftas den obefintligt 

eftersträvan till att lägga huvudfokus kring återuppbyggnad och återställande av 

vardagliga betingelser. Viktigt att poängtera är att kommunerna inte anser sådant 

arbete vara irrelevant eller överflödigt, utan endast att det är ännu viktigare att arbeta 

med förebyggande och aktiv hantering av kriser. 

 

Ur tabellen kan utläsas föga skillnad mellan önskvärt och aktuellt fokus, men så är 

inte fallet. Anledningen till den slående likheten grundar sig att det är lika många 

kommuner som önskar flytta fokus från förkris till krisstadium som vice versa. I 

själva verket är bara 68 procent av kommunerna som bedriver sitt huvudsakliga 

kriskommunikationsarbete inom önskat tidsskede. 

4.7 Jämförelse Olofsson 2008 
Enkätens fjortonde fråga är utförd i syfte att undersöka förändring i kommunalt 

hänsynstagande gentemot fyra olika parametrar över den senaste femårsperioden. 

Genom att jämföra data publicerad i Olofsson (2008) med data insamlad vid 

repportens enkätunderökning kan en analys och diskussion rörande eventuell 

förändring utföras. 

 

De fyra parametrar som undersökts i frågan behandlar hänsyn gentemot personer av 

utländsk bakgrund, språk, etnicitet och religion. 

 

I Olofsson (2008) utfördes undersökningen i form av en telefonenkät riktad till ett 

urval plockat från SKL:s kommungruppsindelning från 2005. Antalet deltagande 

kommuner uppgick till 144 av 160 tillfrågade. För att ge en uppfattning om 

jämförbarheten mellan de båda undersökningarna sammanställs de nedan i tabell 6. 

Tabell 6 – Åskådan över kommundeltagandet i de båda jämförda undersökningarna. 

 Olofsson (2008) Nilsson (2013) 

Antal tillfrågade kom. 160 290 

Antal svar 144 149 

Svarsfrekvens 90 % 51 % 

 

En markant skillnad i svarsfrekvens till trots, är det totala antalet svar snarlikt. Med 

utgångspunkt i båda undersökningarnas goda fördelning över SKL:s 

 Förkris Krisstadium Efterkris Ej svar 

Önskvärt fokus 63 % 33 % 0 % 4 % 

Aktuell fokus 58 % 37 % 1 % 4 % 
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kommungruppsindelning anses underlag för en vidare kvalitativ jämförelse och 

diskussion rimlig. Mer ingående diskussioner om undersökningarnas jämförbarhet 

förs i rapportens diskussionsavsnitt. 

 

För att åskådliggöra skillnader presenteras data från båda studierna i fyra grafer, en 

för varje undersökt parameter. Diskussion kommer ske löpande kring respektive 

parameter och sammanfattande i slutet. 

Utländsk bakgrund 
I figur 7 nedan presenteras data över svenska kommuners egenuppskattade hänsyn 

gentemot personer av utländsk bakgrund i sina respektive krisarbete. 

 

 

Figur 7 – Jämförelse över svenska kommuners egenuppskattade hänsynstagande rörande personer av 

utländsk bakgrund i krishanteringsarbetet. 

Att färre kommuner anser sig ta låg hänsyn idag än för fem år sedan, anses vara 

positivt och kan antas härröra från ökat fokusarbete inom området. Mer förvånande är 

den minskning rörande hög utsträckning som åskådliggörs i grafen. Kanske grundar 

sig förändringen i en ökad insikt om samhällets heterogenitet och hanteringens 

komplexitet. 

Språk 
I vilken uträckning svenska kommuner bedriver flerspråkig kommunikation 

undersöks även bland de övriga enkätfrågorna. Vid sammanställning av svaren 

rörande arbete med flerspråkighet svarade 15 procent att inget sådant bedrivs. I 

Olofsson (2008) uppgår samma siffra, till 55 procent, vilket får anses vara en betydlig 

skillnad. I figur 8 nedan åskådliggörs i vilken utsträckning svenska kommuner anser 

sig visa hänsyn till språkligt grundade olikheter och problem. 
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Figur 8 - Jämförelse över svenska kommuners egenuppskattade hänsynstagande av språkskillnader i 

krishanteringsarbetet. 

Både utseende och jämförelse är snarlika det som erhölls vid den första parametern: 

utländsk bakgrund. Att det finns en skillnad i Olofsson (2008) rörande kommunernas 

egenuppskattade hänsyn (33 % låg utsträckning) respektive praktiskt arbete (55 % 

endast svenskspråkigt) antas kunna motiveras med att ingen flerspråkig 

kommunikation anses behövd. Teoretiskt kan kommunikation uteslutande på svenska 

likställas med en hög grad av hänsyn om kommunen inte hyser annat än 

svensktalande. Resonemanget styrks av mailkonversation erhållen under 

enkätundersökningen, i vilken en kommun tackade nej till medverkan med motivering 

att där bodde så få personer av utländsk bakgrund (10 %) och att alla kunde svenska.  

 

Att kommuner som uteslutande arbetar med kommunikation på svenska minskat från 

55 till 15 procent står i god relation till resultatet rörande hänsyn. Minskningen i hög 

hänsyn antas, precis som i föregående diskussion rörande utländsk bakgrund, vara 

sprungen ur en ökad förståelse och insikt i samhällets ökande komplexitet. 

Etnicitet 
Med etnicitet åsyftas individuellt upplevd grupptillhörighet och är ofta beroende av 

ursprungsland, kultur och tidigare erfarenheter. I figur 9 åskådliggörs utvecklingen av 

Svenska kommuners upplevda hänsynstagande gentemot samhällets olika etniciteter. 
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Figur 9 – Jämförelse över svenska kommuners egenuppskattade hänsynstagande rörande etnicitet i 

krishanteringsarbetet. 

Ur grafen kan utläsas hur svenska kommuners hänsyn gentemot olika etnicitet tilltagit 

de senaste fem åren. Att andelen kommuner, vilka anser sig visa hög hänsyn, är låg 

relativt de andra, kan bero på svårigheten att kartlägga och arbeta med begreppet 

etnicitet, eftersom det är beroende av många faktorer. Alternativt, vilket diskuteras i 

Olofsson (2008), finns en oförmåga att inse samhällets grad av heterogenitet samt de 

olika behovsdomäner som följer av detta. 

Religion 
Hänsyn till hur religiösa skillnader och meningsskiljaktigheter kan påverka 

kriskommunikationens verkan har inte diskuterats explicit i rapporten. Dock anses 

diskussioner om erkännande av samhällets heterogenitet innefatta religiöst grundade 

olikheter. Religion och kultur är ofta starkt sammanknutna, varför religion kan antas 

ingå även i diskussioner om etnicitet. Detta åskådliggörs då man jämför likheten i 

resultat mellan figur 9 och figur 10 nedan.  
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Figur 10 – Jämförelse över svenska kommuners egenuppskattade hänsynstagande rörande Religion 

bakgrund i krishanteringsarbetet. 

Diskussion rörande skillnader och förändringar mellan de båda studierna förs på 

samma sätt som vid hänsyn gentemot etnicitet. 

Avslutande sammanfattning 
Huruvida faktiska slutsatser kan dras utifrån jämförelsen mellan utförd 

enkätundersökning och Olofsson (2008) är oklart då varken underlaget eller 

undersökningsmetodik är identisk. Dock är det rimligt att motivera skillnader i 

insamlad data med ett ökat kommunalt fokusarbete på frågor vilka behandlar personer 

av utländsk bakgrund. Angående etnicitet och religion tyder insamlad data på brist i 

hänsyn i det kommunala arbetet och alltså även i erkännande och kartläggande av 

samhällets heterogena befolkningssammansättning. Samtidigt innebär svarsprofilen 

att det finns en insikt om tillkortakommanden i hanteringen av frågor som behandlar 

personer av utländsk bakgrund. 
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5 Diskussion 
I följande avsnitt presenteras diskussioner kring rapportens olika delar, samt 

förfarandet förenat med datainsamlingen. Syftet är att resonera kring styrkor och 

svagheter, samt öppna upp idéer för påbyggnadsarbeten inom 

kriskommunikationsfältet. 

5.1 In- och utdata 
Huruvida insamlad data är förenad med en hög tillförlitlighet eller ej motiveras bland 

annat med respondentens befattning. 93 procent av de deltagande kommunerna 

representerades av personer, vilka i rapportskrivarens tycke innehar tydligt relevanta 

tjänster för att besvara frågor kring ämnet kriskommunikation. Huruvida resterande 

sju procent besitter kunskap och insikt i det kommunala kriskommunikationsarbetet 

eller ej har inte undersökts ytterligare och dessa data har därför använts i 

analysarbetet. Detta med motivering att var kommun ombads vidarebefordra 

enkätmaterialet till för kommunen ansvarig i kriskommunikationsfrågor, varför att så 

skett förutsätts. Dessa sju procent anses till trots inte haft någon betydande inverkan 

på resultatet eller efterföljande diskussioner. 

 

Angående tillförlitligheten i insamlat material, anses utrymmet för personlig tolkning 

av enkätfrågorna möjliggöra för större felmarginal än respondentens befattning. 

Frågornas avskalade formulering syftade till att minimera påverkan i att styra de 

deltagandes svar. I efterhand, bland annat genom e-post från ett fåtal kommuner, inses 

att en allt för enkel frågeformulering kan ha lett till viss oklarhet i vad som 

efterfrågats. Dessa menar hur frågorna var för generella för att besvaras på ett bra sätt 

utan möjlighet till kommentar.  

 

Det bör även lyftas en diskussion om varför en stor andel av Sveriges kommuner inte 

deltagit i undersökningen. Kan tänkas grundar sig svarsfrekvensen (51 %) i 

distribueringsförfarandets utformning. Kanske försvann en stor andel av utskicken 

mellan registrator och ansvarig för kriskommunikation. En annan förklaring som 

verkar rimlig är att tidsrymden mellan första utskick och slutgiltig deadline hölls 

alltför snäv för att enkäten skulle tillåtas plats i hårt späckade almanackor som följd 

av en relativt låg prioriteringsgrad. Endast en kommun tog aktivt kontakt och avböjde 

med motivering att man inte ansåg att ett skräddarsytt arbete för kriskommunikation 

gentemot personer av utländsk bakgrund är nödvändigt. Motiveringen sades vara att 

dessa personer utgjorde en låg andel av befolkningen, samt att i princip alla talar 

svenska. Det är inte omöjligt att fler kommuner är av samma uppfattning och därför 

tagit passivt avstånd. Om det på något vis kan fastslås att ett stort svarsbortfall 

grundar sig i ett sådant resonemang, finns det all anledning att utföra djupare 

undersökningar kring ämnet. Det är till trots många kommuner med avsevärt lägre 

andel personer med utländsk bakgrund, som både anser att ett speciellt utformat arbete 

behövs och faktiskt också är i drift. Värt att klargöra är dock att detta resonemang på 

intet sätt menar påstå att, i e-post given motivering anses orimlig eller på något sätt 

felaktig. 

 

En annan tänkbar anledning som framfördes via e-post beskrev osäkerhet kring 

enkätens legitimitet. Undersökningens syfte och avsändarens (min) beskrivna 

bakgrund ifrågasattes, men klargjordes senare per telefon. Precis som i resonemanget i 

ovanstående stycke kan fler kommuner än den som hörde av sig gått i samma tankar 

och därför valt att inte besvara enkäten. Om så är fallet anses olyckligt och kan 
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eventuellt kopplas till en alltför krass beskrivning av i synnerhet rapportskrivarens 

bakgrund. Vidare saknades information om projektets handledare, vilket anses kunna 

ha påverkat tankar kring utskickets legitimitet. 

5.2 Olofsson (2008) 
I resultat erhållna ur jämförelsen mellan svaren i enkätfråga fjorton och tidigare utförd 

undersökning av Olofsson (2008) framkom märkbar skillnad i kommunernas 

egenuppskattade hänsynstagande. I synnerhet intressant var de skillnader som 

återfanns kring språk och utländsk bakgrund, vilka vittnade om en minskning i 

andelen kommuner som ansåg sig ta hög hänsyn till frågorna. Tankar om hur detta 

kan grunda sig i en ökad insikt om eventuella tillkortakommanden anses kunna, om än 

svagt, motivera förändringen som således får anses positiv. Det finns dock andra 

faktorer av mer undersökningsteknisk karaktär, vilka kan ha påverkat jämförelsens 

giltighet och således även motiverar framträdande skillnader. 

 

Trots likheter mellan respondentgrupperna, rörande antal och fördelning över SKL:s 

kommungruppsindelning, fanns vid datasammanställningen oklarheter i hur väl 

svarskommunerna stämde överens. För att utreda dessa skillnader söktes Olofsson för 

erhållande av data från den tidigare studien. En jämförelse visade att ungefär hälften 

(74) kommuner deltagit i båda undersökningarna, vilket anses kunna ha påverkat 

utfallens skilda karaktär. Att ingen djupare analys kring dessa skillnader utförs 

motiveras med att data erhölls i ett väldigt sent skede. Det föder dock en tanke kring, 

förutsatt att skillnaderna är direkt kopplade till ovanstående resonemang, projektets 

övriga generaliserbarhet. 

 

Ytterligare faktorer som kan ha påverkat skillnader i resultat är undersökningsteknik, 

frågeformulering och resultattolkning. Olofssons undersökning baseras på en 

telefonintervju med större utrymme för uppföljande frågor och utveckling av svar. 

Detta antas kunna avhjälpa eventuell tolkningsproblematik, men riskerar även påverka 

respondentens ståndpunkt och svar. Att enkätsvar generellt resulterar i mer neutrala 

ställningstaganden än telefonintervjuer, samt hur telefonintervjuer kan pressa 

svarspersonen till att överskatta den egna förmågan, då man inte vill verka svag inför 

intervjuledaren, är andra tankar som kan tänkas ha påverkat utfallen och 

undersökningarnas skilda resultat. 

De skilda urvalsprocesserna kan ha påverkat vilka kommuner som deltog i respektive 

undersökning. Olofssons höga svarsfrekvens i en slumpmässigt konstruerad 

undersökningsgrupp vittnar om ett mer generaliserbart svar än vid data erhållen i den 

här rapportens enkätundersökning. Möjlighet finns att den hälft av Sveriges 

kommuner, vilka valt att besvara enkäten generellt sätt har ett större intresse i ämnet. 

5.3 Utländsk bakgrund 
Redan i inledningen vidrörs hur begreppet utländsk bakgrund rymmer väldigt många 

nationaliteter, kulturer, religioner och etniska grupper. Att diskutera heterogenitet 

utifrån en indelning endast i svensk respektive utländsk bakgrund kan därför verka 

otillräckligt. Att rapporten ändå valt en sådan till synes krass indelning, grundar sig i 

att det förenklar analysarbetet. Att samtliga personer, vilka räknas till denna femtedel 

av befolkningen, tillika tillhör en svårnådd del förenad med stora kommunikativa 

utmaningar är självklart inte fallet. Kanske borde rapporten fokuserat kring personer 

som tillhör kommunikationsmässigt svårnådda delar av befolkning till följd av 

etnicitet, nationalitet, bakgrund eller andra faktorer, men det hade inte avhjälpt 
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problemet. Otillräckligt till trots, måste viss gruppindelning ske för att underlätta för 

diskussioner att föras kring ämnet. Många av rapportens tongivande poänger anses 

tillämpbara oavsett de involverades bakgrund och slår snarare an på problem knutna 

till bristande tillit och integration. 

5.4 Kommunal tillämpbarhet 
Rapporten ämnar identifiera och diskutera generella tankar kring vad som föranleder 

god kriskommunikation. Viktigt att poängtera är att dragna slutsatser därför är just 

generella och inte på något sätt direkt tillämpbara för samtliga kommuner. Precis som 

vid diskussioner rörande heterogenitet i befolkningen, skiljer sig de svenska 

kommunernas behov och hanteringsmöjligheter sig beroende på ekonomi, storlek, 

befolkningsstruktur och geografisk placering. Med anledning av detta presenteras 

förbättringsförslag på en form, sådan att varje kommun får tolka och tillämpa det som 

anses bäst för den egna verksamheten och befolkningen. 

5.5 Tankar om framtida projekt 
Utfört arbete har bedrivits på en tydligt övergripande nivå i strävan efter att erhålla en 

generell bild av svenska kommuners inställning och arbetssätt. Ett nästkommande och 

naturligt steg vore att kvantitativt analysera intressanta parametrar i en mindre 

studiegrupp för att skapa en uppfattning om hur arbetet faktiskt bedrivs.  
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6 Slutsatser 
Utifrån teori, utförd datasammanställning och analys presenteras i detta avsnitt de 

slutsatser som anses kunna dras kring rapportens huvudsakliga frågeställningar. 

 

Vad har svenska kommuner för inställning till kriskommunikation gentemot personer 

med utländsk bakgrund?  

 

Utifrån insamlad data rörande olika parametrars relevans anser svenska kommuner att 

frågor kring kriskommunikation mot personer med utländsk bakgrund generellt sett är 

viktiga. Inga tydliga skillnader beroende på kommuntyp eller befolkningsstruktur står 

att finna kring generellt förhållningssätt. Mest relevant anses förtroendefrågor och 

internt arbete vara, medan fältorienterat arbete kring interpersonell kommunikation 

och samarbete med starka personer, anses minst viktigt. 

 

Ur ett kronologiskt perspektiv anses proaktivt arbete klart viktigast, vilket vittnar om 

insikt i hur den här typen av problematik bör bemötas. 

 

I vilken utsträckning arbetar svenska kommuner med olika frågor rörande 

kriskommunikation gentemot personer med utländsk bakgrund?  

 

Generellt bekräftar det kommunala fokusarbetet de frågor som anses mest relevanta. 

Det finns en tydlig skillnad i arbetsfokus kopplat till befolkningssammansättning där 

högre andel personer med utländsk bakgrund föranleder ett mer aktivt 

kriskommunikationsarbete. I sex av tolv frågor anser sig svenska kommuner ligga 

närmare arbetar inte med frågan alls än arbetar med frågan i full utsträckning. För att 

något enkelt besvara frågeställningen så var genomsnittssvaret för alla kommuner 

över alla tolv frågor 2,51 på en skala från noll till fem. 

 

Går det att fastställa generellt applicerbara förändringsförslag, vilka föranleder en 

ökat slagkraftig kriskommunikation? 

 

Det kan tyckas nog upprepat, men förmåga att kommunicera på ett tillfredsställande 

sätt med alla människor kräver en grundlig kartläggning, insikt och förståelse för olika 

människors förutsättningar och behov. För att veta vad som ska göras krävs först 

vetskap om vad som behövs. Att ta hänsyn till olikheter på individuell nivå kan i ett 

bredare krishanteringsspektra verka ohållbart, men en strävan efter att identifiera och 

möta grupperingar vilka ställer krav på alternativ kommunikation, anses förenat med 

stora vinningar. Ur dessa resonemang slås därför ett slag för en heterogen 

kartläggning där lyhördhet är ett nyckelord. 

 

Ur data framgår att frågor kring interpersonell kommunikation och involvering av 

starka personer ges relativt lite utrymme i det kommunala kommunikationsarbetet. 

Med motivering i de möjligheter sådant arbete kan medföra vid kommunikation i 

förtroendesvaga populationer önskas att dessa ges ett ökat fokus framgent. 

 

För att bedriva en tillfredsställande krishantering, vilken klarar av att möta komplexa 

problem och strukturer ställs krav på improvisationsförmåga och möjlighet till 

anpassning. Det är därför värt att väcka en tanke kring vad som föranleder goda 

förberedelser. Att möta en dynamisk värld med statiska handlingsplaner är i vissa 
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avseenden otillräckligt. Därför föreslås ökat fokus kring planeringsförfarandet och 

övningar vilka främjar organisatorisk och individuell improvisationsförmåga. 

 

Ovanstående slutsatser vittnar implicit om ett ökat arbete i det som tidigare refererats 

till som förkrisfasen. Precis som många kommuner anser är det i denna fas det 

möjliggörs för att minska både sannolikheten och konsekvensen av kris. Därför bör 

det, vid krishantering förenad med förtroende och legitimitetsproblematik, finnas ett 

vidare ökat fokus kring förebyggande arbete. 

 

Följande föreslås i strävan efter en bättre kriskommunikation: 

 Fortsatt tillitsskapande arbete i strävan efter ett bättre förtroendeklimat 

 Kartläggning av behovsdomäner i segregerade befolkningsstrukturer 

 Decentralisering för dialog, närhet, ömsesidig insikt och ökad förståelse 

mellan myndighet och invånare 

 Främja nätverkande med starka personer och minoritetsmedier för att 

överbrygga kommunikationsklyftor och förtroendebarriärer 

 Flytta fokus från avsändaren till mottagaren för att befästa kommunikationens 

slagkraft 
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Bilaga A 
I den här bilagan presenteras enkäten i sin helhet. Vidare återges de 

kontaktmeddelanden som skickades i samband med den elektroniska distribueringen. 

Följande e-post skickades ut till respektive kommuns registratoradress: 

 

Ursprunglig meddelande: 2013-02-14 

 

Detta meddelande är avsett för den person, vilken ansvarar för kommunens 

kriskommunikationsarbete. 

 

Hej, 

Mitt namn är Gustav Nilsson och jag studerar till civilingenjör i riskhantering vid 

Lunds tekniska högskola. 

Jag skriver för närvarande mitt examensarbete, vilket behandlar svenska kommuners 

syn på kriskommunikation gentemot personer av utländsk härkomst. 

 

Ett led i arbetet utgörs av en enkät bestående av 14 påståenden och frågor, till vilka 

kommunen tar ställning. 

 

Enkäten skickas till landets samtliga kommuner, men varje svar är mycket hjälpfullt 

och tar ungefär 10 minuter. 

Inga svarsdata kommer i rapporten att kunna kopplas till enskild kommun. 

Tyvärr finns ingen möjlighet till ersättning annat än att de kommuner som deltar, 

automatiskt kommer erhålla den färdiga rapporten vid publiceringstillfället. 

 

Enkäten och ytterligare information återfinns här. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 
 
Gustav Nilsson 

 

Påminnelse, 2013-02-25 

 

Detta meddelande är avsett för den person, vilken ansvarar för kommunens 

kriskommunikationsarbete. 

 

Detta mail skickas som en påminnelse för den enkät jag skickade ut 14/2-2013 

rörande kommunal kriskommunikation gentemot personer av utländsk bakgrund. 

Meddelandet skickas till de kommuner, vilka inte ännu besvarat enkäten. 

 

Hej 

 

Cirka 100 kommuner besvarade det första utskicket, men för att kunna använda 

resultatet på ett vetenskapligt korrekt sätt behövs ytterligare svar. Jag vore därför 

tacksam om du som är ansvarig för kommunens kriskommunikation vill avsätta 10 

minuter för att besvara ett par påståenden och frågor. 

Då jag måste gå vidare med arbetet i form av dataanalys snarast, kommer svar 

accepteras t.o.m 6/3-2013. 

https://docs.google.com/forms/d/1Sy2uloqcY5Rk7fWazQvqcJTsOcFk8mG754C5PexT6kw/viewform
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Jag är väldigt tacksam för svar, då dessa ligger till grund för diskussionens 

tillämpbarhet. 

 

Enkäten hittar du HÄR. 

 

Om ni aktivt väljer att inte svara, vänligen skicka ett mail! 

 

Tack på förhand 

Vänliga hälsningar 

Gustav Nilsson, RH11 

 

Enkätutformning 

Nedan presenteras enkätens utformning i sin helhet. Varje rubrik presenterades i 

undersökningen på en ny sida. 

 

Enkätens syfte (sida 1) 

Syftet med enkäten är att jämföra svenska kommuners syn på kriskommunikation 

gentemot personer med utländsk bakgrund. Vidare undersöks även i vilken 

utsträckning er kommun anser sig arbeta med olika frågor i ett led att erhålla en 

fullgod kriskommunikation. Svaren jämförs dels mellan kommunerna i ett försök att 

kartlägga skillnader i förhållningssätt, samt för att utröna huruvida det finns faktorer 

som påverkar detta. De jämförs även med aktuell forskning på området i syfte att 

undersöka hur diskrepans och förskjutningar i fokus står att finna. Inga svarsdata 

kommer i rapporten gå att koppla till enskilda kommuner eller svarspersoner. 

 

 

Instruktion enkätifyllnad (sida 2) 

Enkäten skall fyllas i av den som, enligt kommunen, är ansvarig för 

kriskommunikation. Enkäten består av totalt 14 frågor och påståenden, vilka i 

huvudsak besvaras utifrån en sexgradig skala. Svaren behandlar dels vikten av olika 

parametrar för fullgod kriskommunikation och dels svarande kommuns 

egenuppskattade förmåga att arbeta med dessa. Alla svar skall ges med fokus på 

kriskommunikation gentemot personer av utländsk bakgrund. Vid frågor kontakta 

Gustav.j.nilsson@gmail.com 

 

Namn på kommun: 

 
 

Befattning hos ifyllaren: 

t.ex. Krissamordnare, räddningschef, kommundirektör 

 
 

E-post 

Om intresse att erhålla färdig rapport via e-post vid publiceringstillfället finns. 

 

  

Continue »

« Back Continue »

https://docs.google.com/forms/d/1Sy2uloqcY5Rk7fWazQvqcJTsOcFk8mG754C5PexT6kw/viewform
mailto:Gustav.j.nilsson@gmail.com
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Påstående 1a (sida 3) 

Det är viktigt att beakta samhällets heterogenitet (etnicitet, religion, språk etc.) vid 

utformning av strategier för kriskommunikation. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte alls 
Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 6,Ins tämmer till fullo,.  

      

Instämmer till fullo 

Fråga 1b (sida 3) 

I vilken utsträckning beaktas samhällets heterogenitet vid er kommunala strategi för 

kriskommunikation? 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen utsträckning alls 
Select a value from a range of 1,Ingen utsträckning alls, to 6,I ful l uts träckn ing,.  

      

I full utsträckning 

  

Påstående 2a (sida 4) 

Det är viktigt att modellen för kriskommunikation är anpassningsbar och täcker in 

många olika scenarier och händelseförlopp. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte alls 
Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 6,Ins tämmer till fullo,.  

      

Instämmer till fullo 

Fråga 2b (sida 4) 

I vilken utsträckning är er kommunala modell för kriskommunikation anpassningsbar 

efter olika scenarier och händelseförlopp? 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen utsträckning alls 
Select a value from a range of 1,Ingen utsträckning alls, to 6,I ful l uts träckn ing,.  

      

I full utsträckning 

  

Påstående 3a (sida 5) 

Det är viktigt att ha tydligt utformade och nedtecknade planer för hur 

kriskommunikation skall bedrivas. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte alls 
Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 6,Ins tämmer till fullo,.  

      

Instämmer till fullo 

Fråga 3b (sida 5) 

I vilken utsträckning har er kommun tydligt utformade och nedtecknade planer för hur 

kriskommunikation skall bedrivas? 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen utsträckning alls 
Select a value from a range of 1,Ingen utsträckning alls, to 6,I ful l uts träckn ing,.  

      

I full utsträckning 

  
  

« Back Continue »

« Back Continue »

« Back Continue »
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Påstående 4a (sida 6) 

Det är viktigt att bedriva flerspråkig kriskommunikation för att överkomma 

språkbarriärer. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte alls 
Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 6,Ins tämmer till fullo,.  

      

Instämmer till fullo 

Fråga 4b (sida 6) 

I vilken utsträckning bedrivs flerspråkig kriskommunikation i er kommun? 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen utsträckning alls 
Select a value from a range of 1,Ingen utsträckning alls, to 6,I ful l uts träckn ing,.  

      

I full utsträckning 

  

Påstående 5a (sida 7) 

En viktig förutsättning för kriskommunikation är att alla grupper i samhället hyser 

gott förtroende för myndigheter, kommunala instanser och deras arbete. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte alls 
Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 6,Ins tämmer till fullo,.  

      

Instämmer till fullo 

Fråga 5b (sida 7) 

I vilken utsträckning arbetar er kommun med att stärka förtroendet gentemot 

myndigheter, kommunala instanser och deras arbete? 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen utsträckning alls 
Select a value from a range of 1,Ingen utsträckning alls, to 6,I ful l uts träckn ing,.  

      

I full utsträckning 

  

Påstående 6a (sida 8) 

Att samarbeta med massmedier är viktigt för att erhålla god kriskommunikation 

gentemot personer med utländsk bakgrund. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte alls 
Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 6,Ins tämmer till fullo,.  

      

Instämmer till fullo 

Fråga 6b (sida 8) 

I vilken utsträckning samarbetar er kommun med massmedier i syfte att erhålla god 

kriskommunikation gentemot personer med utländsk bakgrund. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen utsträckning alls 
Select a value from a range of 1,Ingen utsträckning alls, to 6,I ful l uts träckn ing,.  

      

I full utsträckning 
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Påstående 7a (sida 9) 

Att samarbeta med minoritetsmedier är viktigt för att erhålla god kriskommunikation 

gentemot personer med utländsk bakgrund. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte alls 
Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 6,Ins tämmer till fullo,.  

      

Instämmer till fullo 

Fråga 7b (sida 9) 

I vilken utsträckning samarbetar er kommun med minoritetsmedier i syfte att erhålla 

god kriskommunikation gentemot personer med utländsk bakgrund. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen utsträckning alls 
Select a value from a range of 1,Ingen utsträckning alls, to 6,I ful l uts träckn ing,.  

      

I full utsträckning 

  

Påstående 8a (sida 10) 

Användande av interaktiv, internetbaserad kommunikation (Facebook, e-mail, 

diskussionsforum etc.) är viktigt för att uppnå fullgod kriskommunikation gentemot 

personer med utländsk bakgrund. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte alls 
Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 6,Ins tämmer till fullo,.  

      

Instämmer till fullo 

Fråga 8b (sida 10) 

I vilken utsträckning arbetar er kommun med interaktiv, internetbaserad 

kommunikation (Facebook, e-mail, diskussionsforum etc.) i syfte att uppnå fullgod 

kriskommunikation. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen utsträckning alls 
Select a value from a range of 1,Ingen utsträckning alls, to 6,I ful l uts träckn ing,.  

      

I full utsträckning 

  

Påstående 9a (sida 11) 

Det är viktigt att samarbeta med ”starka personer” och informella ledargestalter 

(religiösa ledare, föreningsledare, ansedda personer etc.) i ett led att uppnå fullgod 

kriskommunikation gentemot personer med utländsk bakgrund. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte alls 
Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 6,Ins tämmer till fullo,.  

      

Instämmer till fullo 

Fråga 9b (sida 11) 

I vilken utsträckning samarbetar er kommun med ”starka personer” och informella 

ledargestalter (religiösa ledare, föreningsledare, ansedda personer etc.) i ett led att 

uppnå fullgod kriskommunikation. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen utsträckning alls 
Select a value from a range of 1,Ingen utsträckning alls, to 6,I ful l uts träckn ing,.  

      

I full utsträckning 
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Påstående 10a (sida 12) 

Det är viktigt att arbeta med interpersonell (mötas ansikte mot ansikte) 

kommunikation för att uppnå fullgod kriskommunikation. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte alls 
Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 6,Ins tämmer till fullo,.  

      

Instämmer till fullo 

Fråga 10b (sida 12) 

I vilken utsträckning arbetar er kommun med interpersonell (mötas ansikte mot 

ansikte) kommunikation i syfte uppnå fullgod kriskommunikation gentemot personer 

med utländsk bakgrund. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen utsträckning alls 
Select a value from a range of 1,Ingen utsträckning alls, to 6,I ful l uts träckn ing,.  

      

I full utsträckning 

  

Påstående 11a (sida 13) 

Det är viktigt att återspegla samhällets befolkningssammansättning (härkomst, 

värderingar, religion, språk etc.) i kommunens egna led. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte alls 
Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 6,Ins tämmer till fullo,.  

      

Instämmer till fullo 

Fråga 11b (sida 13) 

I vilken utsträckning återspeglas samhällets befolkningssammansättning (härkomst, 

värderingar, religion, språk etc.) i kommunens egna led. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen utsträckning alls 
Select a value from a range of 1,Ingen utsträckning alls, to 6,I ful l uts träckn ing,.  

      

I full utsträckning 

  

Påstående 12a (sida 14) 

Vidareutbildning (seminarier, policydokument etc.) av egen personal är viktigt för att 

uppnå en fullgod kriskommunikation. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte alls 
Select a value from a range of 1,Instämmer inte alls, to 6,Ins tämmer till fullo,.  

      

Instämmer till fullo 

Fråga 12b (sida 14) 

I vilken utsträckning arbetar er kommun med vidareutbildning (seminarier, 

policydokument etc.) av egen personal i syfte att uppnå en fullgod kriskommunikation 

gentemot personer med utländsk bakgrund. 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Ingen utsträckning alls 
Select a value from a range of 1,Ingen utsträckning alls, to 6,I ful l uts träckn ing,.  

      

I full utsträckning 
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Kronologiskt fokus  (sida 15) 
 

Klicka för det alternativ vilket anses viktigast att arbeta med i syfte att 

uppnå fullgod kriskommunkation. 

 Förkrisarbete (upprättande av sociala skyddsnät, kartläggning av sårbarheter 

och resurser, övning etc.) 

 Krisstadiearbete (Snabb informationsspridning, beslutsfattande, 

mediehantering, resursprioritering, stresshantering etc.) 

 Efterkrisarbete (Återställande till vardag, omsorg av efterlevande, 

återställande av sociala och materiella värden, stödgrupper etc.) 

 

Klicka för det alternativ var kommunens huvudsakliga fokusarbete rörande 

kriskommunikation ligger. 

 Förkrisarbete (upprättande av sociala skyddsnät, kartläggning av sårbarheter 

och resurser, övning etc.) 

 Krisstadiearbete (Snabb informationsspridning, beslutsfattande, 

mediehantering, resursprioritering, stresshantering etc.) 

 Efterkrisarbete (Återställande till vardag, omsorg av efterlevande, 

återställande av sociala och materiella värden, stödgrupper etc.) 
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I vilken utsträckning anser ni att er kommun tar hänsyn till nedanstående 
faktorer i det kommunala kriskommunikationsarbetet? (sida 16) 
 

Besvara frågan med: Hög utsträckning, varken hög eller låg utsträckning eller låg 

utsträckning. 

 

Utländsk bakgrund 

 Hög utsträckning 

 Varken hög eller låg utsträckning 

 Låg utsträckning 

 

Språk 

 Hög utsträckning 

 Varken hög eller låg utsträckning 

 Låg utsträckning 

 

Etnicitet 

 Hög utsträckning 

 Varken hög eller låg utsträckning 

 Låg utsträckning 

 

Religion 

 Hög utsträckning 

 Varken hög eller låg utsträckning 

 Låg utsträckning 

  
 

Tack så mycket för er medverkan! (sida 17) 

Resultatet kommer publiceras som ett examensarbete vid Avdelningen för brandteknik 
och riskhantering vid Lunds tekniska högskola. 

Preliminärt publiceringsdatum den förste juni 2013. 
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