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AbSTRAcT
crisis communication in a heterogeneous society 
– Equal for all or to each and everyone as required?

The main aim of this article was to investigate whether Swedish municipalities’ cri-
sis communication is adapted to a heterogeneous population and more particularly 
peo ple with foreign backgrounds. The analyses are based on two empirical studies: A  
postal questionnaire to people living in Stockholm, Gothenburg and Malmo about 
risk perceptions and people’s action at crises, and a telephone survey to a representa-
tive sample of Swedish municipalities about their crisis communication. The studies 
showed that people with foreign background differ from native people both regarding 
to risk perceptions and actions at crises but that relatively few municipalities consider 
this in their crisis communication plans. The proportion of people with foreign back-
ground living in a municipality influences the extent which the municipality consi-
ders this population segment in their crisis communication, but there are no simple 
relations. Many municipalities tend to consider the population as homogenous and 
have crisis communication plans that treat all inhabitants in a similar way. The con-
clusion was therefore that people with foreign background stand the risk of not being 
reached by local crisis communication and might be more affected by a crisis than 
native people would. 
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Anna Olofsson

Kriskommunikation i ett heterogent 
samhälle 
– lika för alla eller till var och en efter behov? 1

Vår krisberedskapsplan gäller lika för alla! eller Vi ser alla personer som vilken person som 
helst, alla är lika. Så kan det låta i Sverige idag när man frågar kommunerna om de 
anpassar sin kriskommunikation till olika befolkningssegment. Frågan är emellertid 
om denna ”lika för alla strategi” i realiteten kan ha en diskriminerande effekt i kris-
situationer? 

Forskning visar att risker och kriser inte drabbar alla i ett samhälle i lika stor ut-
sträckning, utan att det finns grupper som är mer utsatta än andra. Orkanen Katri-
na, som drabbade New Orleans 2005, är ett exempel på detta. Trots att orkanen var 
väntad var det många som omkom eller blev allvarligt skadade eftersom kriskommu-
nikationen och krishanteringen inte fungerade i de mest utsatta områdena, områ-
den i hög grad befolkade av fattiga och etniska minoriteter (Rivers, 2006). Ett flertal 
studier har visat att just etniska minoriteter och invandrade i högre grad än andra är 
utsatta i krissituationer (för en översikt se Fothergill, Maester & Darlington, 1999), 
och att dessa grupper även upplever vissa händelser och företeelser som mer riskfyllda 
än infödda (Enander & Hede, 2004; Enander & Johansson, 2002; Palmer, 2003). 
Det finns också indikationer på att dessa grupper i mindre utsträckning än andra nås 
av information i samband med krissituationer (Lindell & Perry 2004). Detta trots 
att information och kommunikation mellan allmänheten och ansvariga myndigheter 
idag anses viktig för att krishanteringen ska bli effektiv (Enander, 2005; Renn 2001; 
1998). Denna studie tar sin utgångspunkt i detta förhållande.

Det svenska samhället har länge dominerats av en jämlikhets- och ”lika för alla 
mentalitet”, vilket bland annat bidragit till en utjämning av levnadsförhållanden för 
olika befolkningssegment. På senare år har dock samhällets demografiska samman-
sättning förändrats och idag har t.ex. närmare en miljon svenskar utländsk bakgrund. 
Man kan säga att Sveriges befolkning har blivit mer heterogen och kriskommunika-
tion baserad på ett antagande om homogenitet inte längre är adekvat. Förvisso har 
befolkningen alltid varit heterogen när det gäller befolkningsgruppers och enskilda 
individers status, värderingar och erfarenheter, men idag börjar denna heterogenitet 
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att bli allt mer omfattande och synlig. Denna förändring kan kategoriseras i två pa-
rallella processer. Dels en ökad faktisk heterogenitet som en följd av t.ex. globalisering, 
individualisering, segregering och demografiska förändringar. Dels en ökad medve-
tenhet om befolkningens heterogenitet och behovet av anpassning till olika grupper i 
samhället. Det har alltid funnits handikappade, invandrade och personer med skilda 
erfarenheter och intressen men dessa grupper har inte uppmärksammats i samma ut-
sträckning som idag utan har på olika sätt marginaliserats eller osynliggjorts. Slutsat-
sen är att olika befolkningssegment synliggjorts men att t.ex. invandrade inte beaktas 
i den lokala krishanteringen i någon större utsträckning. 

Typen av hot mot samhället, eller i vart fall upplevelsen och definitionen av ho-
ten, har också förändrats över tid. Efterkrigstidens hotbild dominerades av väpnade 
anfall och krisberedskapen inriktades därmed mot civil beredskap för krig. Visserli-
gen är krig fortfarande ett vanligt inslag på den internationella dagordningen, men i 
vår del av världen utgörs hoten för tillfället snarare av risker som har sitt ursprung i 
modern produktion och vårt sätt att leva (Beck, 1992; Giddens, 1992). Nya lagar har 
utarbetats och reviderats vilka skildrar den förändrade hotbilden och idag är fokus på 
så kallade extraordinära händelser2 och olyckor medan det för tjugo år sedan var väp-
nat hot. Mer ansvar har lagts på lokal och regional nivå och 2006 kom en ny lag, där 
kommuners och landstings organisation vid extraordinära händelser regleras och de-
ras centrala roll fastslås (SFS 2006:544). Som en följd av denna regionalisering har 
även kommunernas hantering av kriser och katastrofer börjat undersökas och analy-
seras, men det finns få studier gjorda av kommunernas kriskommunikation riktad till 
invandrade. Detta trots att det är känt att just dessa grupper riskerar att drabbas hård-
are än andra grupper i krissituationer.

Det övergripande syftet är att undersöka om kommunernas kriskommunikation3 
är anpassad till en heterogen befolkning och mer specifikt invandrade. För att under-
söka om det finns ett behov av en sådan anpassning syftar studien också till att kart-
lägga och analysera eventuella skillnader mellan invandrade och infödda när det gäl-

2 Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, som inne-
bär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhälls-
funktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (SFS 2006:544). 
Lagen slår också fast att kommunen har ett geografiskt avgränsat ansvar vad gäller denna typ 
av händelser. Lagen ersätter en tidigare lag från 2002 (SFS 2002:833).
3 Kriskommunikation används idag ofta för att beskriva en organisations kommunikation 
med allmänhet och intressenter i samband med en kris medan riskkommunikation ofta be-
skriver aktiviteter för att minska risken att en kris ska ske eller mildra konsekvenskerna av en 
kris. I den engelska litteraturen skiljer man också mellan kriser å ena sidan och katastrofer å 
den andra, och där skillnaden definieras utifrån om orsaken är människoskapad eller ”natur-
lig”. I den här studien har begreppet kriskommunikation använts i en något vidare betydelse. 
Kris betecknar både människoskapade påfrestningar på samhället och naturliga och organi-
sationers förebyggande kommunikation inkluderas i begreppet (jmf Lindell & Perry, 2004). 
Anledningen är att denna definition ligger närmare lagens beskrivning av extraordinära hän-
delser vilket styr kommunernas arbete inom området (SFS 2006:544, se även fotnot 2).



ler riskuppfattningar, förebyggande åtgärder och agerande vid krissituationer för att 
se om den svenska befolkningen är heterogen i detta avseende. Dessa syften kan kon-
kretiseras i ett antal frågor.

•	 Finns	det	skillnader	mellan	invandrade	och	infödda	när	det	gäller:
 - hur man upplever olika typer av risker? 
 - vilka förebyggande åtgärder man vidtar?
 - hur man agerar vid en kris?
•	 I	vilken	utsträckning	tar	Sveriges	kommuner	hänsyn	till	invandrade	i	sin	kriskom-

munikation?
•	 Finns	det	skillnader	mellan	kommuner	beroende	av	hur	hög	andel	invandrade	som	

bor i kommunen? 

Det är viktigt att betona att utländsk bakgrund eller det faktum att en person tillhör 
en minoritetsgrupp inte i sig behöver vara en anledning till att personen ifråga agerar 
på ett visst sätt eller har en viss uppfattning. Det är mer troligt att status, tidigare erfa-
renheter, fattigdom eller utanförskap är bakomliggande, eller interagerande, faktorer. 
Skillnader mellan olika befolkningssegment bör därför ses som beskrivande och inte 
förklarande. Det ska också påpekas att invandrade personer inte är en homogen grupp 
och att föreliggande studie löper risken att ses som ytterligare ett exempel där minori-
tetsgrupper i Sverige stigmatiseras. Samtidigt gäller att det saknas kunskap inom om-
rådet och studier från andra länder har visat att myndigheter ofta utgår från majori-
tetsbefolkningens uppfattningar och agerande vilket i sin tur kan leda till diskrimine-
ring och sämre förutsättningar att klara en krissituation för invandrade.

Tidigare forskning
Det finns forskning kring sambandet mellan etnicitet, riskuppfattningar och reak-
tioner vid krissituationer (Gudykunst, 1998; Lindell & Perry, 1992; McAdoo, 1999; 
Vaughn & Nordenstam, 1991), men den har vissa svagheter då många studier är base-
rade på enstaka fallstudier och självrapporterade upplevelser (Lindell & Perry, 2004). 
Ytterligare en svaghet är att forskningen främst riktats mot etniska minoriteter och 
invandrade medan myndigheternas roll och agerande inte studerats i samma utsträck-
ning. Dessa studier summeras i följande avsnitt. Inledningsvis presenteras studier som 
visar på skillnader i riskuppfattning mellan olika grupper, följt av forskning om säker-
hetsbeteende och agerande i krissituationer. Avsnittet avslutas med en genomgång av 
nationell forskning om kommunernas krishantering och kriskommunikationsstudier 
inriktad mot invandrade. 

Forskning främst i USA visar att minoritetsgrupper och kvinnor oroar sig mer för 
risker än vad majoritetsbefolkningen och män gör, något som benämns ”the while 
male effect” eller ”the concern gap” (Flynn, Slovic & Mertz, 1994; Satterfield, Mertz 
& Slovic, 2004). Liknande resultat finns också vad det gäller miljöattityder (Johnson, 
Bowker & Cordell, 2004) och risker relaterade till naturkatastrofer (Fothergill, Ma-
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ester & Darlington, 1999). Dessa resultat bekräftas också av en studie av den svenska 
allmänheten från 2001 som visar att invandrade känner mindre trygghet, vidtar färre 
säkerhetsåtgärder och uppvisar en mindre positiv attityd till säkerhetstänkande (En-
ander & Johansson, 2002). Etniska minoriteters och kvinnors högre riskaversion för-
klaras med deras begränsade sociala och formella möjlighet att påverka beslut och det 
faktum att invandrade i högre grad är utsatta för t.ex. miljörisker än majoritetsbefolk-
ningen (Finucane et al., 2000; Gutteling & Wiegman, 1993; Mohai & Bryant, 1998; 
Palmer, 2003; Marshall, 2004). Studierna av könsskillnader har kritiserats för att vara 
allt för ytliga (Wester-Herber, 2004) och att befintlig kunskap inom andra fält såsom 
genusteori inte nyttjats (Gustafsson, 1998). Jag skulle vilja hävda att det finns anled-
ning att rikta liknande kritik mot studierna av etnicitet som förklaringsfaktor. 

Den tidigare forskningen ger dock inget entydigt svar om det är kön eller etnicitet 
som är mest betydelsefull för att förstå riskuppfattningar. Vissa har funnit att kön är 
en mer robust indikator än etnicitet (Satterfield, Mertz & Slovic, 2004), medan and-
ra funnit det motsatta (Johnson, 2004; 2002). Det är också tydligt att det finns en 
sorts ”intersektionalitet” (jmf de los Reyes & Martinsson, 2005) där kombinationen 
av att vara kvinna och att tillhöra en etnisk minoritetsgrupp ökar individens riskaver-
sion (Finucane et al., 2000; Palmer, 2003; Satterfield, Mertz & Slovic, 2004). Det 
ska dock tilläggas att det finns stora individuella skillnader inom grupperna (jmf Finu-
cane et al. 2000). Utöver dessa faktorer visar tidigare forskning att ålder påverkar risk-
uppfattningen, äldre har högre riskaversion än yngre, och att familjeförhållanden är 
viktiga, om man har familj är man mer känslig för risker och i krissituationer (Lind-
ell & Perry, 1992). I det senare fallet finns det också samband mellan familjeförhål-
landen och vissa etniska minoriteter vilket bland annat bekräftades i vår pilotstudie 
(Olofsson & Öhman, 2007). Slutsatsen är dock att etnicitet, utländsk bakgrund och/
eller att tillhöra en minoritetsgrupp har samband med riskuppfattning.

Det är emellertid inte bara individens riskuppfattning som har betydelse för kris-
kommunikationen utan även människors reaktioner och agerande i krissituationer. 
Tidigare studier har t.ex. visat att en stark kollektivistisk solidaritet kan leda till att 
vissa personer dels utsätter sig själva för risker för att rädda familj och vänner, dels ig-
norerar individer som inte anses tillhöra den egna gruppen i krissituationer (Lindell 
& Perry, 2004). Den här typen av solidaritet varierar dock både inom befolkningar 
och kulturer och däremellan, vilket gör det svårt att koppla det enbart till etnicitet el-
ler minoritetsgrupper. Det är kanske troligare att skillnader i agerande beror på andra 
faktorer såsom institutionella förhållanden, status, kunskap om det nya landet, språk-
kunskap etc. vilka i sin tur är relaterade till utsatthet för olika typer av risker (Mc-
Adoo, 1999). Låg inkomst kan t.ex. påverka standarden på bostaden, vart den senare 
är lokaliserad och tillgången till offentliga resurser. Sambandet mellan att tillhöra en 
etnisk minoritetsgrupp, vara fattig och bosatt i bostadsområden med låg standard är 
ett känt fenomen, vilket gör det svårt att separera vad som är den egentliga förkla-
ringsfaktorn. 

Vidare kan begränsade kunskaper i värdlandets språk leda till underutnyttjande 
av vissa kommunikationskanaler, skapa beroende av familj och vänner (Fothergill, 



 Maester & Darlington, 1999), och därmed begränsa möjligheten att ta till sig var-
ningsmeddelanden och agera i enlighet med dessa (Lindell & Perry, 2004). Ett exem-
pel på det senare är att tillgången till satellitsända TV-program från andra länder ökat 
vilket gör att personer med begränsade kunskaper i svenska kanske väljer nyheter och 
TV-program sända från andra länder medan mycket av kriskommunikationen sänds 
via nationella etermedier. Vidare kan det vara så att dessa grupper i lägre grad än and-
ra är medvetna om de kanaler genom vilka man kan få information och hjälp efter en 
krissituation (Rivers, 2006). I en mindre svensk studie (en fokusgruppintervju) fram-
kom det också invandrade själva inte ser språket i sig som det största problemet utan 
hur informationen kommuniceras (Sjöberg & Enander, 2005). Dessa resultat bekräf-
tas även av Olofsson & Öhman (2007).

Möjligheten att nås av och ta till sig kriskommunikation kan naturligtvis få konse-
kvenser för själva krishanteringen vilket delvis uppmärksammats i tidigare forskning 
(t.ex. Becker, 2004; Bier, 1999; Burger & Waishwell, 2000, för en översikt se  Lindell 
& Perry, 2004). Det finns också en hel del forskning om krishantering, främst inom 
organisationer (t.ex. Fearn-Banks, 2002; Heath & Palenchar, 2000; Massey, 2004) 
och på senare tid har det gjorts en rad studier i Sverige om kommunernas krishante-
ring. De senare handlar om allt från förväntningar och erfarenheter hos aktörer (t.ex. 
Enander & Hede, 2004; Lakasjö, Enander & Hede, 2004), till politiska aspekter 
(t.ex. Lidskog, 1998) och fallstudier som t.ex. Göteborgsbranden (t.ex. Larsson & 
Nohrstedt, 2000) bangårdsolyckan i Borlänge (t.ex. Norling, 2001) och tsunamin 
i Sydostasien (t.ex. Grandien, Nord & Strömbäck, 2005). När det gäller kommu-
nernas kriskommunikation har det gjorts studier av kriskommunikation i allmän-
het (t.ex. Hedman & Trost, 2001), av förebyggande kriskommunikation (t.ex. Lars-
son, 1997; Svensson, 1999) och effekterna av sådan kommunikation (t.ex. Sjölander, 
2004;  Wester-Herber, 2004). Det finns enstaka studier av medias bevakning av kris-
situationer kopplat till invandrade på lokal nivå (t.ex. Petersson & Hellström, 2004), 
men det finns få eller inga studier av kommuners kriskommunikation relaterad till 
invandrade (Falkheimer & Heide, 2006). 

Kriskommunikationens utformning är ofta anpassad till majoritetsbefolkningens 
uppfattningar, erfarenheter och föreställningar vilket kan försvåra för invandrade att 
nås av och förstå informationen (Sauer, 1996). Genomgången av den tidigare forsk-
ningen visar inte bara att invandrade upplever och agerar på sätt som gör dem mer 
utsatta för och vid kriser, utan även att forskningen i hög utsträckning varit inriktad 
mot just dessa grupper och deras agerande medan ansvariga myndigheters, och andra 
institutioners, agerade inte fokuseras i samma utsträckning. Faktum kvarstår dock att 
det många gånger är just de ansvariga myndigheternas agerande som är orsaken till 
dessa gruppers utsatthet. Studier i USA visar att personer tillhörande etniska mino-
riteter, invandrade, ensamstående mödrar och fattiga i lägre grad och efter längre tid 
får hjälp efter en kris (Hearn Morrow, 1999), att hjälpen inte alltid är anpassad till de 
hjälpbehövande, att informationen är bristfällig och att information sällan ges på and-
ra språk än engelska i initialskedet (Fothergill, Maester & Darlington, 1999). 

Sammanfattningsvis kan vi säga att tidigare forskning visar att etniska minorite-
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ters respons före, vid och efter katastrofer skiljer sig från infödda personers, men att 
det inte finns mycket forskning vad gäller myndigheters kriskommunikation till dessa 
befolkningssegment. Den forskning som har gjorts indikerar dock vikten av sådana 
studier. Satterfield, Mertz & Slovic (2004: 128) uttrycker det på följande sätt: 

That is, procedures employed by regulatory agents to both communicate about risk 
and physically manage the hazards that demand remediation attention (…) could be-
nefit from greater sensitivity to cross-group perspectives on the perceived relationship 
between risk, vulnerability, and justice. 

Till skillnad från tidigare studier kombinerar denna studie ett aktörs- och myndig-
hetsperspektiv och kan därmed bidra med kunskap om myndigheternas agerade i 
kriskommunikationsprocessen utifrån hur individerna både upplever och agerar. Det 
är dock viktigt att påpeka komplexiteten i frågan och vikten av att inte stirra sig blind 
på ursprung och etnicitet utan att framhålla alla de faktorer med vilka ursprung kan 
bli förväxlad så som fattigdom, erfarenhet och utanförskap.

Metod
Studien är baserad på två datamaterial, dels en postenkät, Samhälle och Värderingar 
(SoV 2005), om riskuppfattningar och agerande vid krissituationer, dels en telefon-
intervju till ett urval av Sveriges kommuner om kriskommunikation. 

Postenkät: individstudien
Postenkäten bestod av ett flertal urval varav två använts i den föreliggande studien: 
Ett nationellt, obundet, slumpmässigt urval av 2 000 personer, 16–75 år, (svarsfrek-
vens 59%) och ett slumpmässigt urval av 750 personer, 16–75 år, boende i försam-
lingar i Göteborg, Malmö och Stockholm, alla områden med en relativt hög andel 
invandrade (svarsfrekvens 39%4). Det senare urvalet gjordes för att öka andelen in-
vandrade i materialet som helhet. I denna studie har personer som är födda utanför 
Europa samt personer vars båda föräldrar är födda utanför Europa (hädanefter be-
nämnda ”invandrade”) jämförts med personer födda i Sverige och med minst en för-
älder född i Sverige (hädanefter benämnda ”infödda”).5 Från de två urvalen har sedan 

4 Den extremt låga svarsfrekvensen i detta urval kan ha en rad orsaker varav två tycks vara av 
avgörande betydelse, nämligen begränsade språkkunskaper och felaktiga adressuppgifter. Det 
förstnämnda är endast något vi kan spekulera kring, medan den sistnämnda har vissa empi-
riska belägg. Hela 28% av individerna i detta urval hade inget eller felaktigt telefonnummer 
medan motsvarande siffra för urval 1 var 9%. Detta kan vara en indikation på att personer i 
urval 2 inte nåtts av enkäten i samma utsträckning som i urval 1.
5 Anledningen till att personer med nordiskt eller europeiskt ursprung uteslutits är att de var 
mycket få. I denna studie prioriterades personer med utomeuropeiskt ursprung och därför 
gjordes ett särskilt urval i områden med en hög andel utomeuropeiska invandrade.



endast personer som uppgett att de bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö valts ut 
för de vidare analyserna.6 Denna restriktion innebär att antalet undersökta personer 
är relativt få (n=322, varav 98 invandrade). Studien är alltså avgränsad till boende i 
storstäder för att få jämförbara grupper. Alternativet hade varit att inkludera samtliga 
respondenter i båda urvalen, men storstadsborna hade ändå varit kraftigt överrepre-
senterade bland invandrade personer och jämförelserna med infödda skulle bli skev.7 

Enkäten bestod av ett stort antal frågor men i denna studie har endast frågor om 
riskuppfattningar, riskbeteende och bakgrundsvariabler använts. Frågorna baseras på 
tidigare studier (t.ex. Sjöberg, 2000) och en förstudie där fem fokusgruppintervjuer 
genomfördes (Olofsson & Öhman, 2007). Ingen enskild typ av risk fokuserades i en-
käten utan frågor ställdes om allt från egen rökning och olyckor i samband med fri-
tidssysselsättning till klimatförändringar och terrorism. Beteendefrågorna handlade 
om vilka typer av förebyggande åtgärder som individen företagit sig, om man t.ex. har 
brandvarnare eller hemförsäkring, om man tidigare varit med om en olycka, kris eller 
allvarlig sjukdom, och en fråga handlade om hur man skulle agera vid ett större gift-
utsläpp. Bakgrundsfrågorna handlade om ålder, kön, utbildning, ursprung etc.

Telefonintervju: kommunstudien
Studien av Sveriges kommuners kriskommunikation genomfördes som en telefonin-
tervju. Valet var medvetet då området är relativt nytt och arbetssättet skiljer sig myck-
et mellan kommunerna. Telefonintervjun gjorde det möjligt både för den intervjuade 
och intervjuaren att ställa följdfrågor och förklara sina svar. Denna kommunikation 
dokumenterades i form av minnesanteckningar och har i vissa fall används för att be-
kräfta resultaten (i texten refererad till ”vid intervjutillfället nämndes…”).

Urvalet till telefonintervjun gjordes utifrån Sveriges kommuner och landstings 
gruppering av kommunerna (Bengtsson, 2004). 55% av kommunerna slumpades 
fram med hjälp av SPSS, och utöver detta urval valdes samtliga storstäder ut. I stor-
stadsgruppen valdes 3 stadsdelar i respektive kommun ut eftersom dessa kommuner 
är betydligt större än Sveriges övriga kommuner. Detta gör att det totala urvalet var 
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6 Invandrade återfinns i ungefär lika stor utsträckning i båda urvalen, 90 stycken i urval 1 och 
105 stycken i urval 2. För att säkerställa att sammanslagningen av urvalen inte påverkar resul-
taten har dessa grupper jämförts på 40 variabler, allt från kön, ålder och utbildning till olika 
värderingar och riskuppfattningar. Av dessa 40 analyser återfanns fem signifikanta skillnader; 
personer i urval 1 värderar vänner i högre grad än personer i urval 2, medan personer i urval 
2 i högre grad värderar arbete och religion, inom denna grupp finns det också en signifikant 
högre andel personer med svenskt medborgarskap. Den enda skillnaden vad gäller riskrelate-
rade frågor var i vilken utsträckning man upplever terrorism som ett hot mot ens person, där 
personer i urval 2 i högre grad kände ett hot än personer i urval 1. Bedömningen är dock att 
skillnaderna är mer eller mindre slumpmässiga och därmed indikerar att de två urvalen kan 
betraktas som dragna ur en och samma population.
7 Samtliga analyser som presenteras i artikeln har också gjorts på samtliga undersökningsper-
soner i urval 1 och 2 (n=1410) för att säkerställa att storstadsborna inte skiljer sig från den öv-
riga befolkningen. Resultaten från dessa analyser överensstämmer med dem som presenteras 
i artikeln.
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160 kommuner, men 169 intervjupersoner. Svarsfrekvensen var 90% eftersom 144 
kommuner, och 149 personer, besvarande enkäten.

Målgruppen för telefonintervjuerna var kommunernas kriskommunikationsansvar-
iga men det visade sig att kommunerna har organiserat kriskommunikationen på oli-
ka sätt vilket ledde till att allt ifrån kommundirektörer till räddningschefer besvarat 
enkäten. Många intervjupersoner var dock personer som är specialiserade på kriskom-
munikation. Telefonintervjuerna var strukturerade och behandlade tre frågeområ-
den som utformats dels utifrån en förstudie8, dels utifrån tidigare forskning och teori 
(t.ex. Enander & Hede, 2004): 

1. Sannolikheten för kommunen att drabbas av olika typer av kriser, om kommunen 
tidigare drabbats av olika typer av kriser, samt om invandrade varit inblandade. 

2. Kommunens kriskommunikationsplan och huruvida den tar hänsyn till olika be-
folkningssegment, vilka kommunikationskanaler som används, på vilket/vilka 
språk kommunen kommunicerar vid kriser och eventuella förebyggande åtgärder. 

3. Bakgrundsinformation om den kriskommunikationsansvarige som t.ex. kön, ålder 
och ursprung. Statistik har lagts till materialet i efterhand vad gäller invånarantal 
och andel invandrade (SCB 2006). 

Det finns alltid svårigheter med att kombinera flera datamaterial och i detta fall finns 
det ett problem med jämförbarhet: Individstudien består endast av personer boende i 
storstäder medan kommunstudien är ett representativt riksurval. För att kontrollera 
så att resultatet av studien inte påverkas av detta har samtliga analyser av post enkäten 
också gjorts för det rikstäckande urvalet (se även fotnot 7). Analyserna visar att  urvalet 
inte påverkar resultatet men av utrymmesskäl redovisas inte dessa analyser.

Ytterligare en svaghet med studien är att samtliga invandrade respondenter slås 
samman till en grupp trots att de kommer från många olika länder. Det vore önsk-
värt att kunna ta hänsyn till sådana skillnader för att få en ökad förståelse för olika 
befolkningsgruppers riskutsatthet, men eftersom datamaterialet är så litet var detta 
inte möjligt. Resultaten är trots detta värdefulla eftersom de kan ge en indikation på 
de skillnader som finns i Sverige idag när det gäller riskuppfattningar, säkerhetstänk-
ande och riskbeteenden.

Resultat 
I resultatavsnittet presenteras först undersökningspersonernas riskuppfattningar, vil-
ka förebyggande åtgärder som de uppger att de vidtagit för att undvika eller mildra en 
kris, följt av vad de uppger att de skulle göra i en krissituation. Den andra delen av re-

8 Riskhanterare vid tio kommuner varav samtliga storstäder intervjuades via telefon. Intervju-
erna var ostrukturerade och intervjupersonerna ombads att beskriva sin kommuns krishante-
ringssystem. Informationen från intervjuerna användes sedan för att utforma frågeformuläret 
till den större strukturerade intervjuundersökningen.



sultatavsnittet visar i viken utsträckning Sveriges kommuner generellt tar hänsyn till 
invandrade och sedan analyseras eventuella skillnader mellan kommunerna. 

Upplevelse av risker och agerande vid kriser 
Upplevelsen av en risk behöver inte nödvändigtvis vara betydelsefull för agerandet i 
en krissituation, men det är ändå intressant att kartlägga eftersom det dels påverkar 
individens vardagskänsla av trygghet, dels kan ge en indikation om skillnader mellan 
olika befolkningssegment. I enkäten frågade vi därför hur respondenterna personli-
gen upplever olika risker och resultaten presenteras i Figur 1 uppdelat mellan invand-
rade och infödda.

Figur 1
Figuren visar att skillnaderna mellan de två grupperna är markanta. Invandrade upp-
lever stress, trafikolyckor och sjukdomar, såsom cancer och hjärtinfarkt, som de hög-
sta riskerna för dem personligen, medan infödda upplever sjukdomar, klimatföränd-
ringar som mest riskfyllda följt av stress och trafikolyckor. Som framgår av figuren 
rangordnas riskerna olika av de två grupperna, men resultaten visar framförallt att in-
vandrade bedömer många av riskerna som betydligt större för dem personligen än vad 
infödda gör (förutom klimatförändringar, fritidsolyckor och risker förknippade med 
tekniska system där det inte finns några signifikanta skillnader).9 De största skillna-
derna finner vi i upplevelsen av risken med HIV, galnakosjukan, egen rökning, natur-
katastrofer, terrorism och epidemier. 

Resultaten tyder med andra ord på att den svenska befolkningen inte kan betrak-
tas som en homogen grupp när det gäller upplevelsen av olika typer av risker. Frågan 
är dock om denna skillnad kvarstår om andra faktorer tas med i analysen. Tidigare 
forskning har visat att kön och ålder har betydelse för människors riskuppfattningar, 
kvinnor har i regel högre riskaversion än män (Enander, 2005; Gustafson, 1998; Sat-
terfield, Mertz & Slovic, 2004), och äldre personer tenderar att uppleva risker som 
större än yngre (Enander & Johansson, 2002). Ytterligare en faktor som framförts 
i tidigare forskning är erfarenhet av kriser, alltså att tidigare erfarenheter ökar oron 
för risker (Enander, 2005; Finucane et al., 2000). För att undersöka om skillnaderna 
mellan invandrade och infödda kvarstår efter det att hänsyn tagits till dessa faktorer 
har multipla regressionsanalyser gjorts (se Tabell A i Bilaga 1).

Resultaten av analyserna visar att ursprung har ett signifikant samband med upp-
fattningen om 14 av 17 risker (klimatförändringar, fritidsolyckor och utslagna tek-
niska system är de risker där det inte finns signifikanta samband) och att det är den 
variabel som förklarar relativt sett mest varians i 12 av dessa fall. I samtliga fall upp-
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9 Resultaten kan ge intrycket att det finns en svarsbias bland invandrade, alltså att dessa per-
soner tenderar att avge ett ”högre” svar än infödda på alla frågor. Analyser har dock gjort på 
frågor om risker på samhällsnivå där det framkommit motsatt svarsmönster, där infödda be-
dömt vissa risker som högre än invandrade (t.ex. att andelen äldre ökar i samhället). Bedöm-
ningen är därför att det inte handlar om svarsbias utan reella skillnader.
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lever invandrade riskerna som större jämfört med infödda, vilket bekräftar att det 
finns en heterogenitet vad gäller riskuppfattningar bland befolkningen.10 Tidigare er-
farenheter har ett positivt samband med riskaversion i lika många fall som ursprung 
(jmf Finucane et al., 2000; Palmer, 2003). Ålder påverkar riskuppfattningen när det 
gäller åtta av riskerna, nämligen stress, sjukdomar, naturkatastrofer, rökning, terro-
rism, transporter av farligt gods, galnakosjukan och epidemier. Frånsett risken för 
stress upplever äldre personer riskerna som större än yngre (jmf Enander & Johansson, 
2002). Kön är den faktor som har svagast samband med riskuppfattningar och en-
dast fyra samband är signifikanta (varav två på 10%-nivån). Kön har ett signifikant 
samband med upplevelsen av stress, naturkatastrofer, klimatförändringar och trans-
port av farligt gods, och i samtliga fall upplever kvinnor riskerna som större än män. 
Detta resultat skiljer sig från många amerikanska studier där man funnit mer stabila 
samband (t.ex. Satterfield, Mertz & Slovic, 2004), men samtidigt finns indikationer 
att sambandet mellan kön och riskuppfattning varierar både med land och med typ av 
risk (Olofsson & Öhman, 2006; Olofsson, Öhman & Rashid, 2006). 

Det finns även signifikanta skillnader mellan invandrade och infödda vad gäl-
ler säkerhetstänkande och förebyggande åtgärder (se Tabell 1). Infödda har i större 
utsträckning privat hem- olycksfalls- sjuk- och livförsäkring, pensionssparande och 
brandvarnare än invandrade. 

Tabell 1
Som framgår av tabellen är skillnaderna relativt stora, t.ex. har hela 94% av de  infödda 
brandvarnare medan motsvarande siffra för invandrade är 78%. Ett annat exempel 
är olycksfallsförsäkring vilket endast 39% av de invandrade har, medan 67% av de 
infödda har detta. Resultaten ligger i linje med tidigare studier (Enander & Johans-
son, 2002) och indikerar skillnader i riskutsatthet och förutsättningar att återhämta 
sig efter en kris eller katastrof.

En av de viktigaste kunskaperna i en krissituation är hur människor agerar. Re-
spondenterna fick därför uppge hur de tror att de skulle agera om de fick veta att det 
inträffat ett större giftutsläpp vid en industri i närheten av deras bostad. Som fram-
går av Figur 2 uppger de invandrade att de i första hand skulle hämta familj och barn, 
följt av att ta sig bort från platsen, och sedan lyssna på radio och TV, medan infödda 
i första hand skulle göra det senare följt av att ta skydd inomhus. 

Figur 2
Den enskilt största skillnaden mellan grupperna är att invandrade i betydligt större 
utsträckning än infödda uppger att de skulle ta betäckning i ett skyddsrum. Mer in-
tressant ur kriskommunikationssynpunkt är dock det faktum att de invandrade upp-
ger att de skulle försöka kontakta vänner, myndigheter och företaget där olyckan skett 

10 Detta överensstämmer med tidigare forskning vilket stärker antagandet om att datamate-
rialet inte ger en skev bild av skillnaden mellan invandrade och infödda trots att endast stor-
stadsbor ingår i urvalet.



i högre grad än infödda. Invandrade skulle också i högre grad än de infödda bege sig 
till platsen för olyckan. Det senare är dock det agerande som båda grupperna i minst 
utsträckning skulle välja att göra. Resultaten visar med andra ord att de två gruppernas 
beteendemönster skiljer sig i rätt stor utsträckning. Tidigare erfarenheter av kriser och 
skillnader i socialisationsmönster när det gäller hanering av krissituationer kan vara 
tänkbara förklaringar. Infödda tränas t.ex. i att söka indirekt information via massme-
dia och stanna inomhus till dess att de får information om annat. Det är emellertid 
viktigt att komma ihåg att det kan finnas stora skillnader inom de båda grupperna.

Om man kontrollerar för tidigare erfarenheter, ålder och kön finns många av dessa 
skillnader kvar men inte alla (se Tabell B i Bilaga 1). Faktum kvarstår dock att in-
vandrade i högre grad än infödda skulle försöka skaffa information genom direktkon-
takt med myndigheter och andra, medan de i lägre grad skulle lyssna på radio och TV. 
De skulle i högre utsträckning försöka ta sig till platsen för olyckan och även uppsöka 
skyddsrum. Resultaten bekräftar också tidigare forskning som hävdar att samban-
det mellan tidigare erfarenheter och agerande i krissituationer är svagare än mellan 
erfaren het och attityder (Enander, 2005). Ålder och kön visar inga stabila samband 
men i de fall där det finns en skillnad mellan män och kvinnor så tycks kvinnors 
 agerande till viss del överensstämma med invandrades. 

Sammanfattningsvis kan man säga att invandrade har högre riskaversioner, i lägre 
utsträckning uppger att de vidtagit förebyggande åtgärder och är mer inriktade mot 
att ta direktkontakt med andra personer vid en kris än infödda är. Dessa resultat in-
dikerar att det finns ett behov av att anpassa kommunernas kriskommunikation till 
invandrades behov.

kommunernas kriskommunikation 
Om vi nu istället övergår till att studera kommunernas kriskommunikationsstrategier 
kan vi konstatera att reaktionerna vid intervjuerna varierade mycket mellan kommu-
nerna. Allt från stort intresse och engagemang till ointresse och stress, men de flesta 
kommunerna uppgav att de hittills inte satsat på kriskommunikation riktad till in-
vandrade i någon högre grad. I detta sammanhang nämndes också att alla invånare 
behandlas ”lika” och att kriskommunikationen gäller ”lika för alla”. Detta återspeglas 
också i den kvantitativa analysen av svaren. De flesta kommunerna tar inte i någon 
större hänsyn till olika befolkningssegment. Cirka en tredjedel av kommunerna tar i 
hög grad hänsyn till invandrade sin kriskommunikation vilket innebär alltså att när-
mare 70% av kommunerna inte tar särskild hänsyn till just invandrade. 

I undersökningen tillfrågades också kommunerna om de tar hänsyn till olika fak-
torer som eventuellt kan påverka människors förståelse och reaktioner vid en kris. 
Språk är den faktor som i första hand fokuserats i tidigare forskning, men etnicitet 
och religion är också faktorer som kan påverka utfallet i en krissituation (Fotherhill, 
Maester & Darlington, 1999). Ett exempel är att vissa religiösa samfund inte accep-
terar modern sjukvård. Resultaten visar att språk är den faktor som flest kommuner 
tar hänsyn till (se Tabell 2). Det är dock färre än hälften av kommunerna, lite drygt 
42%, som säger att de i hög grad tar hänsyn till att deras invånare talar olika språk 
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medan en tredjedel uppger att de i låg grad, eller inte alls, tar sådan hänsyn. Vid in-
tervjuerna framgick att kommunerna i första hand har kontakt med tolkar eller över-
sättningsfirmor för att kommunicera på andra språk (till skillnad från att ha tryckt 
informationsmaterial eller information på Internet på flera språk).

Tabell 2
När det gäller andra faktorer såsom etnicitet och religion uppger ytterst få kommuner 
att de tar hänsyn till detta i sin kriskommunikation. Detta kan betyda att kommu-
nerna utgår från att invånarna beter sig på liknande sätt oavsett dessa faktorer eller att 
de helt enkelt inte tänkt på att ta hänsyn till dessa faktorer. Kommunerna blev också 
tillfrågade om de informerar på något annat språk än svenska och om de genomfört 
någon form av förebyggande åtgärd riktade mot invandrade. 39% uppgav att de har 
information på andra språk11 medan 55% endast informerar på svenska, och ungefär 
26% uppgav att de har genomfört förebyggande åtgärder. I tolkningen av dessa resul-
tat ska man ta hänsyn till att förebyggande arbete även sker inom andra samhällssek-
torer. Resultaten visar dock att Sveriges kommuner inte tar särskilt stor hänsyn till in-
vandrade och faktorer som kan försvåra kriskommunikationen till dessa individer. 

Frågan är dock om det finns strukturella skillnader mellan kommunerna? En fak-
tor som kan ha betydelse är hur stor del av invånarna i en kommun som är invandra-
de. Man kan tänka sig att ju större andel invandrade desto större hänsyn tas till dessa 
grupper. För att studera detta har kommunerna delats in i tre grupper: Kommuner 
med 10% eller lägre andel invandrade, kommuner med 11–20% och kommuner med 
högre andel än 20%.12

För att analysera skillnaderna mellan kommunerna har Chi2-test använts och re-
sultaten är något överraskande. Andelen invandrade har signifikant betydelse för om 
en kommun tar hänsyn till dessa befolkningsgrupper och/eller personer som talar an-
dra språk än svenska (se Tabell 3), men det är inte ett linjärt samband. 

Tabell 3
Visserligen är det så att kommuner med högst andel invandrade också är de som tar 
störst hänsyn till dessa grupper, men en rätt stort del kommunerna med låg andel in-
vandrade uppger också att de tar stor hänsyn. Det speciella med den senare gruppen 

11 Av de 50 kommuner som uppgett vilket annat språk de har kriskommunikation på är de 
vanligaste språken engelska (28 kommuner) och arabiska (19 kommuner).
12 Uppdelningen av kommunerna har gjorts rent pragmatiskt. Relativt många, 55%, av Sve-
riges kommuner har mindre än 10% invandrade medan det är få som har en högre andel än 
20%. Den senare gruppen består av 15% av landets kommuner och variationen inom denna 
grupp är relativt stor. Det finns ett fåtal kommuner inom denna grupp (3 stycken) där ande-
len invandrade överstiger 35%, men de allra flesta ligger mellan 20–30%. För att undersöka 
om storstadskommunerna avviker från andra kommuner med relativt hög andel invandrade 
studerades de separat men de avvek inte från det generella mönstret i gruppen. En kommun, 
Haparanda, har uteslutits från analyserna eftersom dess befolkningssammansättning kraftigt 
avviker från andra kommuner.



av kommuner är dock att nästan lika många, ca 41%, uppger att de i låg grad tar hän-
syn till invandrade. Det tycks alltså finnas två handlingsmönster bland dessa kom-
muner, antingen tar man stor hänsyn eller ingen. Detta mönster återspeglas även vad 
gäller hänsynstagande till olika språk. Mellangruppen, kommuner med mellan 10 
och 20% invandrade, är de som i relativt flest fall uppgett att de inte tar hänsyn till 
invandrade. 

När det gäller praktiska åtgärder, alltså om kommunen har information på andra 
språk än svenska och/eller om man genomfört förebyggande åtgärder riktade mot in-
vandrade, kan vi konstatera att det i första hand är kommuner där det bor relativt 
många invandrade som har genomfört förebyggande åtgärder (se Tabell 4). Närmare 
64% av de med hög andel invandrade uppger att de har information på andra språk 
än svenska, medan ca 49% av mellangruppen och endast ca 30% av gruppen med låg 
andel invandrade uppger detta. 

Tabell 4
Ungefär hälften av kommunerna med hög andel invandrade har genomfört förebyg-
gande åtgärder medan det i de två övriga grupperna är en betydligt lägre andel, 20 
respektive 25%, som har gjort det. Här finner vi inte den ”linjäritet” som antyds när 
gäller språk, utan det är endast de kommuner som har en hög andel invandrade som 
genomfört förebyggande åtgärder (52% av dessa kommuner). Sammanfattningsvis 
kan man säga att de kommuner där det bor relativt många invandrade är mer aktiva 
och tar större hänsyn till dessa invånare än övriga kommuner. Det finns dock inget 
linjärt samband och den såkallade mellangruppen av kommuner tycks endast ta hän-
syn till språk i sin kriskommunikation.

Vid intervjuerna framkom också att definitionen av ”hänsyn” varierar mellan 
kommunerna. Många kommuner tar tolkar till hjälp vid akuta situationer, men i vis-
sa fall hänvisade man till kontaktpersoner i olika etniska föreningar och/eller religiösa 
samfund. Det finns också exempel på kommuner som menar att om det händer nå-
got så sprider sig informationen oavsett kommunens agerande, alltså ”det ordnar sig 
alltid”. Det var inte heller helt ovanligt att respondenten menade att det inte går att 
ta hänsyn till just språk eftersom det finns så många språk representerade inom kom-
munen. Helhetsbilden är att många kommuner inte på ett systematiskt sätt hanterar 
det faktum att det finns personer som kan vara svåra att nå med traditionell kriskom-
munikation. 

Diskussion och slutsatser
Resultaten från denna studie har visat att ”lika för alla strategin” som många svenska 
kommuner använder sig av i sin kriskommunikation inte passar dagens befolkning 
eftersom riskuppfattningar, säkerhetstänkande och agerande vid kriser varierar mel-
lan olika befolkningssegment. Invandrade upplever många risker som mer hotande än 
infödda och de har inte i samma utsträckning försäkringar, eller mer konkret brand-
larm, som kan förhindra eller mildra konsekvenserna av en krissituation. Kombina-
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tionen av att känna större oro samtidigt som man i lägre grad vidtagit förebyggande 
åtgärder indikerar att invandrade inte har samma, utan snarare ett större, behov av 
kriskommunikation än infödda har. 

Av de undersökta kommunerna, vilka är representativa för samtliga kommuner i 
Sverige, är det trots detta endast en tredjedel som aktivt tar hänsyn till invandrade 
i sin kriskommunikation. Andelen invandrade i kommunen har betydelse för kom-
munens handlingsstrategi, men det gäller endast kommuner med en högre andel än 
20% invandrade, vilket är ca 15% av Sveriges kommuner. I övriga kommuner är va-
riationen stor. Intressant är dock att det bland kommunerna med relativt sett låg an-
del invandrade finns en rätt stor grupp som uppger att de i hög grad tar hänsyn till 
detta befolkningssegment. Sambandet är med andra ord inte linjärt. Vidare är språk 
den enda faktor som kommunerna i någon större utsträckning tar hänsyn till medan 
tidigare forskning visat att även andra aspekter, såsom hur informationen är utformad 
och vilka kanaler man använder, är viktiga för att nå ut med krisbudskap. 

Många enskilda resultat av denna studie är intressanta i sig, som t.ex. att invand-
rade i betydligt högre grad än infödda oroar sig för t.ex. HIV och terrorism. Huvud-
fokus ligger dock inte på individstudien och därför begränsas slutsatserna till vilka 
konsekvenser dessa resultat kan ha för kommunernas kriskommunikation. Den för-
sta och mer eller mindre självklara slutsatsen är att den svenska befolkningen inte är 
homogen när det gäller riskuppfattningar och agerande i krissituationer utan hetero-
gen. En lärdom som vi kan dra av detta är att det finns ett behov att anpassa infor-
mation om specifika risker till vissa befolkningssegment. En annan intressant slutsats 
är att invandrade i högre grad än infödda eftersträvar direktkontakt med andra indi-
vider och informationskällor men inte i samma utsträckning använder sig av institu-
tionella kriskommunikationskanaler som radio och TV. Detta indikerar att det inte 
bara är språket som är en viktig faktor för att nå fram med krisinformation utan att 
kanalen via vilken informationen förmedlas också är av stor vikt (jmf Sjöberg & En-
ander, 2005). Tidigare erfarenheter kan vara en orsak till att man försöker skaffa sig 
personlig information snarare än avvaktar att information ges via formella kanaler 
(jmf avsaknad av systemtillit Giddens, 1992). Strategin att använda sig av kontakt-
personer inom föreningar och samfund är ett viktigt komplement till radio och TV 
men det innebär samtidigt att kommunens kontakt med dessa ”överbryggare” (jmf 
Ewert, Liedholm & Lindberg, 2006) borde formaliseras och inkorporeras i den ordi-
narie krishanteringen. 

Intervjuerna visar nämligen att även i de fall där man uppgett att man har kon-
takt med representanter för etniska organisationer innebär det inte alltid att det finns 
nedskrivna handlingsstrategier i kriskommunikationsplanerna eller formella strate-
gier. Istället handlar det ofta om att man har enstaka kontaktpersoner vilket innebär 
att kommunen är beroende av enskilda individers tillgänglighet och personliga kon-
taktnät vid en krissituation. Det finns emellertid många engagerade krishanterare och 
kommunikatörer i kommunerna som arbetar aktivt med dessa frågor och andra som 
inte arbetat med frågan men som uppger att de kommer att initiera arbete på områ-
det. I vissa fall har vi trots detta stött på en attityd som är mer oroande, där man som 



myndighet inte betraktar det som sitt problem att vissa individer inte har tillräcklig 
information, språkkunskaper eller på annat sätt avviker från det förgivet tagna, för att 
hantera en kris, utan anser att det är upp till individen att själv finna sätt att få infor-
mationen. Slutsatsen blir därför att majoriteten av Sveriges kommuner inte är förbe-
redda på att kommunicera inför, vid eller efter en kris till invandrade och att många 
kommuner lever kvar i ”lika för alla strategin” vilken på detta område kan leda till att 
enskilda individer allvarligt skadas eller omkommer vid en kris.

Idag diskuteras integration och hur människor med olika bakgrund, erfaren heter 
och värderingar ska samsas i det svenska samhället. Blicken är trots detta nästan ute-
slutande riktad mot invandrade personer, medan infödda personer är normen efter 
vilken invandrade bör anpassa sig. Att nå ut med budskap i en krissituation ställer 
detta problem på sin spets: Är det personer som avviker från det traditionellt svenska 
som ska integreras in i kommunernas kriskommunikationssystem eller är det myndig-
heternas ansvar att se till att man når ut till samtliga innevånare, oavsett handikapp, 
ålder eller ursprung? Svaret på den frågan är att tidigare etablerade sanningar och 
 taget för givet antaganden bör ifrågasättas och handlingsplaner och strategier omfor-
muleras för att bättre passa dagens heterogena befolkning. Jag tror dock att det som 
nu uttrycks i termer av ”lika för alla strategin” många gånger baseras på en vilja att alla 
ska ha samma chans att undvika krissituationer och känna sig trygga i Sverige, men 
för att nå dit måste kommunerna börja tänka i termer av ”till var och en efter behov” 
snarare än ”lika för alla”.
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Figur 1. 
Skillnader mellan invandrade och infödda när det gäller riskuppfattning (svaren varie-
rar mellan 1 ”mycket liten” till 5 ”mycket stor”, One-way ANOVA, ̂ =p<0,1, *=p<0,05, 
**=p<0,01). Resultaten är rangordnade utifrån skillnaderna mellan grupperna.

Figur 2. 
Skillnader mellan invandrade och infödda när det gäller hur man skulle agera vid ett 
större giftutsläpp i närheten av ens bostad (svaren varierar mellan 1 ”absolut inte tro-
ligt” till 5 ”mycket troligt”, One-way ANOVA, *=p<0,05, **=p<0,01). Resultaten är 
rangordnade utifrån skillnaderna mellan grupperna.
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Tabell 1. 
Skillnader mellan invandrade och infödda när det gäller förebyggande åtgärder. 
Andel i procent.

 Invandrade Infödda TOT Chi2

Hemförsäkring 88,0 96,3 93,6 8,830* 
Privat olycksfallsförsäkring 39,1 66,8 58,9 20,214**
Privat sjukvårdsförsäkring 16,1 28,9 25,2 6,579*
Privat pensionssparande 27,3 59,2 49,8 26,423**
Privat livförsäkring 17,6 49,3 40,3 26,379**
Brandvarnare 78,0 93,7 89,1 18,363**
Bostadslarm 30,3 22,1 24,5 5,028
*=p<0,05,  **=p<0,01

Tabell 2. 
Tabellen visar i vilken utsträckning Sveriges kommuners kriskommunikation tar hän-
syn till olika religioner, etniciteter och språk i krissituationer. Andel i procent. (Svars-
alternativet ”vet ej” har exkluderats i tabellen vilket gör att summan inte blir 100).

 I hög grad I varken hög I låg grad 
  eller låg grad 
Språk 42,3 22,1 32,9 
Etnicitet 8,7 21,5 65,8 
Religion 6,7 21,5 67,8

Tabell 3. 
Tabellen visar skillnader i hänsynstagande till invandrade och människor som talar 
andra språk än svenska mellan kommuner med olika andel invandrade. Andel i pro-
cent. (Svarsalternativet ”vet ej” har exkluderats i tabellen vilket gör att summan inte 
blir 100).

 I hög grad  I varken hög  I låg grad Chi2 
  eller låg grad  

Hänsyn till ursprung
Invandrade <11% 38,2 21,1 40,8 10,492* 
Invandrade 11–20% 22,7 31,8 45,5 
Invandrade >20% 40,9 45,5 13,6 
Hänsyn till andra språk
Invandrade <11% 42,3 16,7 41,0 7,755^ 
Invandrade 11–20% 38,6 29,5 31,8 
Invandrade >20% 59,1 27,3 13,6 
^=p<0,1,  *=p<0,05 



Tabell 4. 
Tabellen visar skillnader i förekomsten av information på flera språk och genomför-
ande av förebyggande åtgärder mellan kommuner med olika andel invandrade. Andel 
i procent.

   Ja  Nej Chi2

Information på andra språk
Invandrade <11%  29,7 70,3 9,637** 
Invandrade 11–20%  48,8 51,2 
Invandrade >20%  63,6 36,4 
Förebyggande åtgärder
Invandrade <11%  20,3  79,7 8,866* 
Invandrade 11–20%  25,0 75,0 
Invandrade >20%  52,4 47,6 
*=p<0,05,  **=p<0,01,
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Bilaga 1
Tabell A. 
Regressionsanalyser (OLS) av samband mellan riskuppfattning och ursprung, erfa-
renhet av kriser, ålder och kön.13 Tabellen anger standardiserade beta och betakoef-
ficienten inom parentes. 

 Ursprung Erfarenhet Ålder Kön Justerat R2

Stress & Utbrändhet 0,194** 0,229** -0,163** -0,119* 0,137**
 (0,495) (0,312) (-0,012) (-0,272) 

Cancer, hjärtinfarkt el. dyl. 0,091 0,176** 0,179** -0,063 0,060**
 (0,208) (0,214) (0,012) (-0,129) 

Trafikolycka 0,175** 0,050 0,033 0,018 0,022*
 (0,384) (0,058) (0,033) (0,035)

Våld & aggressioner 0,148** 0,245** 0,036 0,036 0,079**
 (0,387) (0,338) (0,003) (0,084)

Naturkatastrofer 0,336** 0,138* 0,116* -0,125* 0,148**
 (0,893) (0,195) (0,009) (-0,298)

Brand i hemmet 0,279** 0,184** 0,080 0,031 0,115**
 (0,648) (0,223) (0,005) (0,065) 

Klimatförändringar 0,007 0,064 -0,014 -0,097^ 0,001
 (0,020) (0,091) (-0,001) (-0,231) 

Egen rökning 0,236** 0,183** 0,160** -0,009 0,105**
 (0,848) (0,350) (0,016) (0,029)

Genmodifierad mat 0,178** 0,117* 0,020 -0,072 0,041**
 (0,465) (0,162) (0,002) (-0,169)

Terrorism 0,338** 0,157** 0,239** -0,070 0,178**
 (0,867) (0,213) (0,017) (-0,161)

Transporter av farligt gods 0,208** 0,183** 0,128* -0,094^ 0,089**
 (0,526) (0,246) (0,009) (-0,213)

Fritidsolycka 0,103^ 0,097^ 0,078 -0,034 0,014^
 (0,230) (0,114) (0,005) (-0,067)

Dricka alkohol 0,167** 0,130* 0,093 0,080 0,052**
 (0,483) (0,201) (0,008) (0,208)

Utslagna tekniska system 0,054 0,003 0,027 -0,094 -0,003
 (0,126) (0,003) (0,002) (-0,207)

Galnakosjukan 0,409** 0,124* 0,164** -0,067 0,214**
 (1,027) (0,156) (0,011) (-0,143)

Epidemier 0,313** 0,132* 0,157** -0,044 0,124**
 (0,766) (0,171) (0,011) (-0,097)

HIV-smitta 0,356** 0,112* 0,046 0,060 0,136**
 (0,924) (0,155) (0,003) (0,141)

^=p<0,1,  *=p<0,05,  **=p<0,01

13 Ursprung består av en dummyvariabel för ursprung (1=invandrade, 0=infödda), erfaren-
het (index 0–6, om man erfarit allt från 0 till 6 kriser i sitt liv), ålder (kontinuerlig) och kön 
(1=man, 0=kvinna).



Tabell B.
Regressionsanalyser (OLS) av samband mellan angett agerande vid en krissituation 
och ursprung, erfarenhet av kriser, ålder och kön. Tabellen anger standardiserade beta 
och betakoefficienten inom parentes.

 Ursprung Erfarenhet Ålder Kön Justerat R2

Ringa företaget 0,192** 0,042 0,006 -0,198** 0,066**
 (0,544) (0,061) (0,000) (-0,500) 

Ringa räddningstjänst/polis 0,272** 0,061 0,073 -0,063 0,069**
 (0,736) (0,087) (0,006) (-0,152) 

Ringa vänner 0,137** 0,116 -0,120* -0,108^ 0,056**
 (0,331) (0,146) (-0,008) (-0,235)

Lyssna på radio/TV 0,201** -0,083 0,137* -0,041 0,064**
 (0,387) (0,338) (0,003) (0,084)

Leta i telefonkatalogen 0,138* -0,010 0,089 -0,125* 0,022**
 (0,387) (-0,015) (0,007) (-0,313)

Söka på internet -0,026 -0,049 -0,193** -0,039 0,030**
 (0,648) (0,223) (0,005) (0,065) 

Gå in i skyddsrum 0,326** 0,164** 0,100^ -0,084 0,133**
 (0,909) (0,239) (0,008) (-0,210) 

Ta mig bort 0,060^ 0,045 0,034 -0,060 0,005
 (0,237) (0,051) (0,002) (-0,116)

Ta mig till platsen 0,195** 0,170* -0,085* -0,090 0,079**
 (0,465) (0,162) (0,002) (-0,169)

Ta skydd inomhus -0,006 -0,040 -0,018 -0,117^ 0,003
 (0,013) (-0,044) (-0,001) (-0,216)

Hämta barn 0,074 0,030 0,009 -0,068 0,000
 (0,162) (0,034) (0,001) (-0,133)

Vet inte -0,014 0,012 -0,057 -0,228** 0,044**
 (-0,036) (0,016) (-0,004) (-0,539)

^=p<0,1,  *=p<0,05,  **=p<0,01

 kRiSkOmmUnikATiOn i ETT hETEROgEnT SAmhällE 29




