
 

 

 

 

 

 

DURCOM Arbetsrapport 2 

Riskkommunikation för 

kommuners krisberedskap 

En kunskapsöversikt 

 



 

 

 

 

 

Riskkommunikation för kommuners krisberedskap: en 

kunskapsöversikt 

 

Tidsperiod: 2021 

Utförare: Örebro universitet 

Ansvarig forskare: Mats Eriksson 

 

Kort sammanfattning: Kunskapsöversikten ger en bred bild av området 

kommuners riskkommunikation för krisberedskap. Översikten baseras både 

på den nationella och internationella forskningsarenans kunskap samt på 

arenan med ”grå” litteratur och policydokument.   

 

© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

MSB:s Kontaktpersoner: Henrik Olinder, 010-2404291, Christina Andersson 

, 010-2404158 

 

Foto omslag: Mats Eriksson 

 

Publ. nr: MSB1859 oktober 2021 

ISBN: 978-91-7927-198- 

 

Författarna är ensamma ansvariga för rapportens innehåll. 



 

 

Förord 

I Sverige finns det idag 290 kommuner. Den befolkningsmässigt största 

kommunen är Stockholm Stad med nästan 1 miljon invånare och den minsta är 

Bjurholm i Västerbotten med 2400 invånare. Oavsett geografisk storlek, mängden 

invånare, belägenhet, befolkningstäthet, turism, affärsliv och lokala risk- och 

hotscenarios förväntas kommunerna svara för en stor del av samhällsservicen till 

invånare och besökare såväl i vardag - som i kris. År 2006 stiftade regeringen tre 

centrala principer för samhällets ”nya” krishanteringssystem, nämligen ansvars-, 

likhets-, och närhetsprincipen. Det innebar att de svenska kommunerna enligt 

lagstiftningen fick ett än större ansvar när det gäller att skapa och uppehålla 

krisberedskap för olyckor, kriser och katastrofer. Kontentan är att ju bättre de 

svenska kommunerna är på att förbereda sig själva och sina invånare och besökare, 

desto bättre blir hela samhället på att klara kriser, olyckor och katastrofer.  

Översikten presenterar studier, rapporter och litteratur relevanta för att skapa en 

kunskapsbas för en djupare förståelse av fenomenet riskkommunikation som en del i 

kommuners arbete med att skapa krisberedskap. Översikten är startpunkt i 

forskningsprojektet DURCOM (Risk- och beredskapskommunikation för ett 

robust digitalurbant samhälle) vid Örebro universitet. Projektet finansieras av 

MSB. 

Arbetet med kunskapsöversikten har genomförts av projektledare Mats Eriksson. 

Hogne Sataoen, Linn Rabe, Malin Ågren, Rolf Lidskog, Ulrika Olausson och 

Yuliya Lakew, alla projektgruppens medlemmar har bidragit med för 
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Inledning 
 

Riskkommunikation innebär - kort beskrivet - att informera och kommunicera om 

framtida potentiell skada och därtill sammanhängande faror så att ansvariga och 

berörda - exempelvis invånarna i en kommun – ska kunna vidta åtgärder för att 

mildra risken (Seeger, 2006). Forskningen har sedan decennier identifierat 

åtminstone fyra typer av riskkommunikation utifrån kommunikationens primära 

mål, nämligen (1) att informera och utbilda, (2) att skapa beteendeförändring och 

skyddsförmåga, (3) att varna och sprida nödinformation och/eller att (4) lösa 

gemensamma problem och konflikter (Covello, von Winterfeld och Slovic 1986). 

Denna kunskapsöversikt identifierar och presenterar studier, rapporter och 

litteratur som kan hjälpa till att skapa fördjupad förståelse för fenomenet 

riskkommunikation när den sker som en del i arbetet med att skapa krisberedskap 

i svenska kommuner. Översikten baseras både på den nationella och 

internationella forskningsarenans kunskap, likväl på arenan med ”grå” litteratur 

samt även på policydokument. 

Att skapa en hållbar beredskap, minska sårbarheten och att bygga förmåga för att 

klara händelser och kriser är idag några av de mest vanliga frågorna – men också 

slagorden – i såväl nationell som internationell politisk agenda och 

myndighetspolicy (se exempelvis Agenda 2030, delmål 11). I kölvattnet av den 

politiska agendan har en förskjutning skett av fokus inom krishanteringsområdet 

från förmågan att hantera akuta kriser och katastrofer till katastrofriskreducering. 

Det innebär att alltmer tonvikt läggs i samhället på arbetet före en kris eller 

katastrof inträffar. För ungefär ett decennium sedan introducerade exempelvis 

FN:s avdelning för katastrofriskreduktion (UNISDR) den global kampanjen 

Making Cities Resilient: My City is Getting Ready med målet att öka städers förmågor 

att möta kriser som extrema väderhändelser, naturolyckor och social oro. En 

prioriterad aktivitet i kampanjen var att införa riskkommunikativa 

utbildningsprogram om katastrofriskreduktion i det lokala samhället.  

I Sverige vilar idag - enligt lagstiftning och rådande styrningsprinciper – ett stort 

ansvar på den enskilda kommunen när det gäller att skapa beredskap inför kriser 

och olyckor, men även på den enskilda individen (se exempelvis Larsson, 2019). 

Att genomföra en så kallad risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är sedan år 2006 en viktig 

lagstadgad del i Sveriges kommuners arbete med att skapa sin egen förmåga (se 

SFS 2015:1052, SFS 2006:544). I analysen ska kommunen identifiera och fastställa 

vilka extraordinära händelser som ”i fredstid kan inträffa i kommunen och hur 

dessa händelser kan påverka den egna verksamheten” (MSB, 2011:16). 

Översvämningar, stormar, skogsbränder, giftiga utsläpp, problem med 

elförsörjning är exempel på händelser som kan klassificeras som extraordinära (se 

exempelvis MSB, 2020). Risk- och sårbarhetsanalysens resultat ska i sin tur - enligt 

styrningsdokumenten - fungera som ett viktigt beslutsunderlag för kommunens 

beslutsfattare och verksamhetsansvariga, men också som grundunderlag för 
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kommunens utåtriktade kommunikation om risker och krisberedskapsbehov till 

allmänheten och andra (MSB, 2020). En viktig del i kommunens 

riskkommunikation för att skapa beredskap är således även utåtriktad 

kommunikation relaterad till risker och hot i form av exempelvis kampanjer för att 

skapa hemberedskap.  

 

1.1. Syfte, metod och disposition  

Syftet med översikten är att identifiera och presentera studier, rapporter och 

litteratur om riskkommunikation med innehåll som kan relateras till arbete med att 

skapa beredskap för kriser, katastrofer och olyckor i svenska kommuner. 

Kunskapsöversikten avgränsar sig till följande frågor:  

1. Vilka centrala begrepp finns inom området riskkommunikation med 

omnejd som kan fungera som startpunkt för att förstå och analysera 

kommuners kommunikativt arbete för att skapa beredskap inför olyckor 

och kriser? 

2. Vilka är de centrala verksamheterna i kommuners arbete med 

riskkommunikation för att skapa krisberedskap och vilken i 

sammanhanget relevant kunskap finns om dessa verksamheter? 

3. Vilken kunskap finns om svenska kommuners riskkommunikation som en 

del av deras arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och riskstyrning?  

4. Vilken kunskap finns om hur riskkommunikativa kampanjer bedrivs och 

om hur kommuninvånare och andra tillägnar sig, uppfattar och tolkar 

dylika kampanjer och budskap om risker och krisberedskap?  

1.4.1. Sökstrategier, material och avgränsningar 

Det finns en mängd internationell litteratur och många studier om 

riskkommunikation, riskstyrning och krisberedskap, men förstås handlar en 

mindre del av dessa explicit om svenska kommuners förhållanden. En sökning på 

begreppet ”risk communication” i sökmotorn Google scholar ger exempelvis 

nästan 170 000 träffar. Bara under år 2020 (fram till och med 1 december) 

publicerades till exempel 6300 nya vetenskapliga dokument inom området 

riskkommunikation enligt Google Scholar. En förklaring till den stora mängden 

studier är att riskkommunikation är ett tvärvetenskapligt forskningsområde - men 

också en mycket bred praktik. Ämnet studeras av forskare från ett flertal 

discipliner med skilda perspektiv och ansatser, exempelvis inom miljövetenskap, 

teknikämnen, psykologi, sociologi, hälsovetenskap och medie- och 

kommunikationsvetenskap. Yrkespraktikerna som bedriver riskkommunikation 

finns i sin tur inom ett spektrum av yrkesgrupper inom exempelvis beredskap, 

sjukvård, miljö, energi, hälsa och ekonomi.  
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Materialet till kunskapsöversikten har samlats in på flera sätt; (1) 

informationssökningar och ”alerts” via databaser och internet, (2) genomgång av 

referenslistor i böcker och artiklar samt (3) genom kontakt/bevakning av 

verksamma forskare inom området. För att identifiera materialet i databaser och 

på internet användes först breda sökstrategier med sökord som ”risk perception”, 

”risk communication”, ”risk management”, ”risk governace”, ”preperedness”, 

”Sweden”, ”campaigns”, ”strategic communication” and ”municipalities” separat 

och i olika kombinationer. Samtliga sökord användes på både svenska och 

engelska. När relevanta studier identifierades så urskildes ytterligare sökord (både 

begrepp och författar/forskarnamn) med relevans för att kartlägga kunskapen 

inom området.  

Ett första (1) urvalskriterium var att litteraturen och/eller studierna tydligt skulle 

gå att relatera till kommunikation om risk- och krisberedskap i antingen (a) policy- 

och styrningsarbete kopplat till riskkommunikation, eller i (b) mer utåtriktad 

riskkommunikation riktad till invånare för att skapa egen-/hemberedskap. Ett 

andra (2) urvalskriterium var att materialet allra helst skulle gå att relatera till 

kommunal nivå och svenska förhållanden. Läsningen/sorteringen av den 

identifierade litteraturen och studierna präglades ändå av en relativt öppen hållning 

för att inte ”låsa sig fast” vid förutfattade meningar om vilka de centrala 

aspekterna är för kommunikation om risker och beredskap hos svenska 

kommuner. Således ingår ett antal internationella studier som inte specifikt rör 

svenska lokala förhållanden. Viktig att beakta är att delar av forskningen och 

litteraturen som refereras därmed exempelvis är utförd i länder som har vana av 

betydligt större kriser och naturkatastrofer än vad vi har i Sverige. Från dessa 

studier hämtas kunskap som bedömts som generell och allmängiltig och 

därigenom kan ha relevans även för att förstå svenska förhållanden och studier 

inom området. 

1.4.2. Disposition  

Kapitlen i översikten har olika karaktär, huvudsakligen beroende på olika särdrag 

på den identifierade litteraturen. Några kapitel är i högre grad än andra baserade på 

”grå” litteratur, policydokument och rapporter, några mer på enbart 

forskningsstudier. Några kapitel är mer övergripande och introducerande, andra 

mer fördjupande och detaljerade. Några kapitel är mer internationella, än 

nationella. Sammantaget är målet att kapitlen tillsammans ska lägga en 

kunskapsgrund för fortsatta viktiga studier om svenska kommuners 

riskkommunikation för att skapa krisberedskap.  
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Centrala begrepp 
 

Inom fältets litteratur och forskning förekommer flera återkommande begrepp som delvis 

överlappar varandra och ibland till och med används synonymt. I detta kapitel introduceras och 

nyanseras begreppen risk, riskperception, riskkommunikation, krisberedskap och 

hushållsberedskap i relation till varandra utifrån litteraturen.  

 

2.1. Risk  

Risk är ett paradoxalt begrepp, åtminstone i vardagsspråk. I privatlivet gör vi som 

individer ständigt bedömningar av risk vid både mindre och större livsval. Det kan 

handla om att välja att använda flytväst på båtturen eller installera en brandvarnare 

i hemmet. Devisen ”there’s no reward in life without risk” beskriver dock det 

paradoxala med vardagssynen på risk. I våra liv väljer vi inte bara att undvika risker 

utan även att acceptera eller ”ta” olika risker. Den spekulativa dimensionen av risk 

handlar om risktagande i exempelvis spel om pengar och/eller investeringar, där 

spekulation kan mynna ut i allt ifrån succé till misslyckande (se exempelvis Renn, 

2008). Inom företagslivet menar man inte sällan - i linje med detta - att inga nya 

produkter – eller framgångsrikt företagande överhuvudtaget – skulle ske om ingen 

”tar” risker. Risk är således ett paradoxalt fenomen som i vardagliga sammanhang 

även innehåller ingredienser av chans och/eller positiv möjlighet. Gemensamt för 

alla definitioner av risk är ändå kopplingen mellan en handling eller ett val 

individen gör av någon anledning och det möjliga utfallet – positivt eller negativt - 

av denna handling (Renn, 2008).  

 

Ett första vanligt perspektiv på risk är det tekniska synsättet där 

risk ses som statistiskt beräkningsbart och objektiv.  

 

Utifrån en mer systematiserad kunskap om risk så kan det göras en uppdelning i 

åtminstone tre olika vetenskapliga sätt att se på risk (se exempelvis Lidskog, 2017 

för en översikt). Ett första vanligt perspektiv på risk är det tekniska synsättet där en 

risk ses som statistiskt beräkningsbar och objektiv. Synsättet återspeglar sig i 

många av samhällets verksamheter som sysslar med hantering av risker, hot och 

faror. Rötterna till synsättet finns inom tekniska/ekonomiska/naturvetenskapliga 

discipliner där riskexperter genomför tekniska riskanalyser för att kvantifiera 

sannolikheter och möjliga konsekvenser för att någon eller något (exempelvis en 

verksamhet eller ett tekniskt system) ska drabbas av potentiella skador och 

förödelser. Risker betraktas utifrån synsättet både som observerbara samt möjliga 

att mäta och rangordna. Med detta följer vanligen förväntningar på effektiv 

riskhantering och förebyggande planering i samhälle och organisationer (Lidskog, 
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2017). Det tekniska risksynsättet är på så sätt grunden för existensen av 

verksamheter som riskanalys och riskhantering. Först identifierar, kartlägger och 

beräknar riskexperter riskerna inklusive riskernas olika kostnader och nyttor, 

varefter politiker (eller i företagssammanhang ledningspersoner) tar ställning och 

fattar beslut om eventuella riskregleringar och hanteringsåtgärder.  

 

Individer bedömer och uppfattar risk på annat sätt än vad 

tekniska riskexperter gör genom sina systematiska riskanalyser.  

       

Det psykometriska synsättet är ett andra riskperspektiv. Bakgrunden till synsättet är 

kunskaper från riskpsykologin, vilken tidigt visade att individen – eller närmare 

bestämt lekmannen – vanligtvis bedömer och uppfattar risk på ett annat sätt än 

tekniska riskexperter gör via sina systematiska riskanalyser (Lidskog, 2017). Det 

psykometriska synsättet har framför allt utvecklat kunskap om hur risk förstås av 

individer eller grupper av individer utifrån exempelvis demografiska faktorer, 

livserfarenheter och föreställningar om naturen, teknik och samhället (se 

exempelvis Covello, 1983; Slovic, 1987). Synsättet präglas av en både objektiv syn 

på risker och en mer subjektiv. Anledningen är att synsättet antar att den finns en 

mer ”korrekt” eller ”faktisk” riskhändelse i grunden vilken expertis bildat sig en 

uppfattning om genom sin tekniska analys, samtidigt som perspektivet intressera 

sig för - och beaktar - lekmannens mer subjektiva ”icke-vetenskapliga” bedömning 

(Lidskog, 2017). 

Risk som social konstruktion är ett tredje synsätt på risk. Här är i stället 

utgångspunkten att det inte existerar ett objektivt sätt att bedöma och uppskatta en 

risk överhuvudtaget, utan att alla riskbedömningar bör ses som en konstruktion 

utifrån sitt speciella sociala sammanhang. Att lekmannen har en annan syn på 

risker än riskexperten innebär inte – enligt synsättet – att dennes riskuppfattning är 

”fel”. Risker och riskuppskattningar ska dock inte ses som relativa utifrån 

synsättet, utan som synnerligen beroende av sin sociala kontext (Lidskog, 2017). 

 

2.2. Riskperception  

Riskperception handlar - kort och gott - om individens riskupplevelse och 

riskbedömningar. Stora delar av forskningen om riskperception bygger på kognitiv 

psykologi. Forskningen om riskperception försöker förklara sambanden mellan 

individens (eller ”lekmannens”) kognitiva processer och dennes riskbedömningar. 

Begreppet riskperception länkas i hög grad samman med det psykometriska 

riskperspektivet (se Fischhoff, m.fl. 1978) som nämnts tidigare. Mängden studier 

av riskperception är stor (för översikt se exempelvis Renn, 2008).  
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Forskningen om riskperception försöker förklara sambanden 

mellan individens (eller ”lekmannens”) kognitiva processer och 

dennes riskbedömningar. 

 

Studier inom riskperception undersöker vanligen riskbedömningen hos individer 

eller grupper av individer i relation till exempelvis demografiska faktorer, 

livserfarenheter, medievanor samt graden av tillit och förtroende till olika aktörer. 

Efterhand har även intresset för hur individens emotionella reaktioner påverkar 

riskuppfattning ökat inom forskningen om riskperception. Emotioner handlar i 

sammanhanget om de känslomässiga reaktionerna som framkallas när vi tänker på 

sådant som associeras till risker. Genom livserfarenheter kan risker förknippas 

med både positiva och negativa känslor och varje individ skapar sitt eget 

”känslomässiga bibliotek” relaterat till den specifika risken. En person som har 

trivsamma minnen från en varm och torr sommar kan exempelvis uppleva mindre 

risk med klimatförändringar, än den person som har drabbats av exempelvis 

våldsamma skogsbränder. På snarlikt sätt har studier visat att ilskna och arga 

personer tycks framkalla en starkare tro på den egna förmågan till motståndskraft 

gentemot hotande akuta risker (Enander, 2018). Utifrån ett 

riskkommunikationsperspektiv innebär det att riskbudskapets associationer till 

olika känslor kan avgöra hur individer bedömer risken och hur individen väljer att 

agera och bete sig i relation till risken (se även Fischhoff m.fl., 2005) 

 

Sådant som natursyn, nyandliga värderingar och 

trosföreställningar spelar mer avgörande roller för individens 

riskuppfattning. 

 

Riskperceptionsforskningen visar dock inte alltid på konsensus i sina 

forskningsresultat. I vilken grad sådant som livserfarenheter, nivåer av förtroende 

och tillit, mediekonsumtion och emotioner verkligen påverkar individers 

riskperception/riskuppfattning är omtvistat av flera riskperceptionsforskare. Den 

tongivande svenske riskforskaren Lennart Sjöberg (2016) menar exempelvis att 

förtroendenivåer till riskhanterande aktörer enbart har betydelse om det är en 

riskfråga som individen/medborgaren anser sig själv sakna kunskap om. 

Mediernas i vissa sammanhang påstådda självklara roll som påverkare när det 

gäller riskuppfattning är inte heller vederlagd, enligt Sjöbergs studier. På samma 

sätt menar han att emotioner i många sammanhang har en relativt liten betydelse 

för medborgarens riskuppfattning. Däremot visar Sjöberg att sådant som natursyn, 

nyandliga värderingar och trosföreställningar spela mer avgörande roller för 

individens riskuppfattning.  
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2.3. Riskkommunikation  

Riskkommunikation är för det första en praktik som vissa yrkesgrupper ”gör” som 

en del av sitt arbete. Säkerhets- och sjukvårdspersonal och kommunikatörer är 

exempel på yrkesgrupper som arbetar med riskkommunikation i sina yrkesroller. 

För det andra är riskkommunikation ett relativt brett forskningsämne som spänner 

över flera ämnen och discipliner. Vanligast är begreppet inom studier som rör 

miljö-, hälsa- och kris- och beredskapsfrågor. En vanlig startpunkt för både 

forskningen och riskkommunikationspraktiken har varit en föreställning om att 

lekmannen har allt för låg kännedom om existerande risker och hot och att 

spridning av information samt utbildning kan råda bot på detta (Fischhoff 1995). 

Vanligen är även forskningen om riskkommunikation nära länkad till studier av 

riskhantering och riskperception, traditioner som i sin tur främst baseras på 

kvantitativa analyser och mätningar (Sellnow m.fl. 2009).  

 

En vanlig startpunkt för både forskningen och 

riskkommunikationspraktiken har varit en föreställning om att 

lekmannen har allt för låg kännedom om existerande risker och 

hot och att spridning av information samt utbildning kan råda 

bot på detta. 

 

Riskkommunikation i snäv bemärkelse handlar om att förebygga skador. Sedan en 

tid har emellertid forskare inom de närliggande områdena krishantering och 

kriskommunikation börjat efterfråga vidgning av perspektiven och föreslår att man 

bör tänka sig kriser bortom den specifika händelsen och inkludera faser före och 

efter krisen (se exempelvis Reynolds och Seeger 2005; Heath, Jaesub och Lan, 

2009). Andra menar att forskning om riskkommunikation i högre grad bör 

intressera sig för betydelsen av interna organisationsstrukturer och styrning 

relaterad till planeringen av organisationers extern riskkommunikation med 

medborgare och andra intressenter än vad som görs idag (se exempelvis Lemon 

och VanDyke, 2021). 

Det finns flera detaljerade översikter av riskkommunikationshistorien inkluderat 

flera olika etablerade perspektiv och modeller för att förstå och bedriva 

riskkommunikation (se exempelvis Boholm 2019a, 2019b, 2019c; EFSA, 2020; 

Fischhoff, 1995; Gurabardhi, Gutteling och Kuttschreuter, 2004, 2005; Leiss, 

1996; Lidskog och Sundqvist, 2012; McComas, 2006). I det följande sammanfattas 

dock den lite snävare riskkommunikationsforskningens modeller och ansatser i 

endast två övergripande tentativa modeller, dels transmissionsmodellen, dels den 

samskapande modellen. Modellerna kombinerar två etablerade sätt att se på risk 

(presenterade i föregående avsnitt) med två etablerade synsätt på kommunikation 

(transmission och samskapande/dialog). Avsnittet avslutas med en presentation av 

några exempel på studier som analyserar och diskuterar vad den allt kraftfullare 
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digitaliseringen av samhälle och organisationer har inneburit för 

riskkommunikation på ett övergripande plan.   

2.3.1. Transmissionsmodellen 

Den första modellen tar sin huvudsakliga utgångspunkt i en objektivistisk/teknisk 

syn på risker och riskbedömning. Sedan mitten av 1980-talet har forskare med 

ansatsen försökt att ta vara på forskningsresultat inom riskperception och 

riskpsykologi för att i sin tur göra kunskapen användbar för praktiker som arbetar 

med riskkommunikation (Löfstedt, 2000). Forskningen med denna logik för 

riskkommunikation tar sin startpunkt i de skillnader som 

riskperceptionsforskningen identifierat mellan hur 

tekniska/naturvetenskapliga/hälsoexperter och lekmannen/allmänheten uppfattar 

och graderar risker (se exempelvis Sjöberg och Drottz-Sjöberg, 1994). Utifrån 

perspektivet handlar riskkommunikation framför allt om kommunikation av 

vetenskapsresultat som i sin tur ska överbrygga den uppmätta ”kunskapsklyftan” 

mellan objektiva expertbedömningar av risk och mer subjektiva (eller 

konstruktivistiska) så kallade lekmannabedömningar. Modell har en normativ 

värdegrund eftersom den med riskkommunikation vill uppfylla allas rätt till 

information om risker och faror i samhället. Däremot prioriterar inte modellen 

allas delaktighet och involvering i samhällets risk- och hotbeslut (Wardman, 2008). 

 

Utifrån perspektivet handlar riskkommunikation framför allt om 

kommunikation av vetenskapsresultat som i sin tur ska 

överbrygga den uppmätta ”kunskapsklyftan” mellan objektiva 

expertbedömningar av risk och mer subjektiva (eller 

konstruktivistiska) så kallade lekmannabedömningar. 

 

I den så kallade informationsunderskottsmodellen (IDM) med rötter i bland annat 

artiklar författade av Wynne (1992) antas att en allmän skepsis mot vetenskapliga 

resultat och mätningar rörande risker vanligtvis beror på bristande kunskap om 

ämnet hos medborgarna/publiken. Att öka kunskapen och överbrygga klyftan 

med hjälp av information menar Wynne är det lämpligaste verktyget för risk- och 

vetenskapskommunikation. Sitt synsätt på information och kommunikation 

hämtar modellen huvudsakligen i klassiska linjära kommunikationsmodell med 

sändare - meddelande/budskap – kanal - mottagare - som centrala beståndsdelar i 

en kommunikationsprocess (se exempelvis Shannon och Weaver). I modellen är 

dessutom inkodning och avkodning viktiga dimensioner. Inkodning i 

risksammanhang sker när riskexperter (ofta med hjälp av kommunikatörer) 

förpackar och kodar budskap om risk på ett så sätt som de hoppas ska ge så 

mycket effekt som möjligt hos mottagaren. När väl budskapen är kodade väljs 

lämpligaste kanal/kanaler för att försöka distribuera budskapen till önskade 
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mottagare (i risksammanhanget förmodligen allmänheten eller grupper av 

allmänheten). Mottagaren avkodar sedan budskapet och nu anses effekten – enligt 

den linjära grundmodellen - bero på om budskapet når fram via kanalen och hur 

pass noggrant och ”bra” riskbudskapet tas emot och avkodas utifrån inkodarens 

syften och mål. 

De riskkommunikativa utmaningarna blir - utifrån modellen – tydliga när risker 

antingen överskattas eller underskattas av lekmannen i relation till de risker som 

beräknats av experter. Motstånd och oro mot vaccinering skulle kunna vara ett 

exempel på en sådan av lekmannen ”överskattad” risk där problemet bedöms 

kunna lösas med hjälp av ”rätt” riskkommunikation och riskbudskap. Anledningen 

är - kortfattat - att medicinska experter menar att de mätbara riskerna är 

förhållandevis små med vaccinering, medan exempelvis så kallade ”anti-vacciners” 

däremot upplever och bedömer att vacciner är mycket farliga och kan leda till 

många olika följdsjukdomar. Ett exempel på en ”underskattad” risk utifrån ett 

dylikt perspektiv skulle kunna vara klimatrisker, där en relativt enhällig 

klimatforskning och klimatexpertis identifierat stora risker, men inte alla politiker 

och medborgare i den bredare lekmannagruppen synes oroa sig nämnvärt. Andra 

exempel kan handla om att förmå medborgargrupper att skydda sig mot olika 

typer av risker i hemmet, exempelvis att själva montera en brandvarnare i 

bostaden.  

Modellen präglas sammantaget av en transmissionstanke om kommunikation 

(”transmissionsmodellen”). Utifrån idén om transmission handlar 

riskkommunikation först och främst om att på bästa sätt ”överföra”, ”sända”, 

”överlämna” och ”ge” information till de målgrupper som anses behöva ändra sin 

riskuppfattning. Riskkommunikationen ses därmed i modellen främst som en 

lednings- och styrningspraktik där kommunikation främst består i att finna de rätta 

orden, rätt medium/kanal och rätt mängd information samt att avgöra antal 

repetitioner för att nå önskad effekt hos målgrupperna (se även Falkheimer och 

Heide, 2018). Enligt en studie av Boholm (2019b) dominerar 

transmissionsmodellen tänkandet och logiken bland yrkespraktiker inom risk- och 

beredskapsområdet eftersom de främst ser sina riskkommunikationsaktiviteter 

som informationsspridning (uppifrån och ner) av robust vetenskaplig och 

systematisk expertkunskap till allmänheten. Även om modellen bildar startpunkt 

för många forskare och praktiker inom riskkommunikation, så är modellen 

samtidigt kritiserad. Kritiken handlar vanligen om modellens förenklade syn på 

både risk som fenomen (objektiv syn på risk) och att den bortser ifrån 

komplexiteten i både organisatorisk och mellanmänsklig kommunikation.    

2.3.2. Samskapande modellen 

Den andra modellen rörande riskkommunikation i den grova uppdelningen bygger 

på en mer konstruktivistisk syn på risker och riskbedömning, där 

riskkommunikation mer handlar om dialog och samskapande (Boholm, 2019b; 

2019c). I modellen är utgångspunkten en mer deliberativ demokratiuppfattning 
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(Lidskog, Sundqvist och Uggla, 2005). Synsättet återfinns främst bland 

antropologer och sociologer och är allra vanligast i studier om kommunikation vid 

riskkontroverser i lokalsamhällen kring exempelvis verksamheter med skadliga 

effekter på miljö och lokala omgivningar.  

 

En samskapande syn på riskkommunikation har vanligtvis en 

förklarande och kontextualiserande ansats när det gäller 

riskkommunikationens roll i samspelet mellan riskexperter, 

medborgare och demokrati. 

 

Riskkommunikationsstudier med startpunkt i en mer samskapande syn på 

riskkommunikation har vanligtvis en förklarande och kontextualiserande ansats 

när det gäller riskkommunikationens roll i samspelet mellan riskexperter, 

medborgare och demokrati. Perspektivets tonar ner tanken om experters 

möjligheter att fastställa objektiva ”sanna” risker på enbart vetenskaplig grund och 

expertis. Perspektivet ser inte heller systematiken och processerna omkring 

expertbedömningar som neutrala och objektiva i sitt sätt att bedöma de risker som 

existerar i vår värld (Lidskog, Sundqvist och Uggla, 2005). Det finns således – 

utifrån perspektivet – vanligtvis ett subjektivt eller konstruktivistiskt inslag i både 

allmänhetens och riskexperters bedömningar om vilka risker som föreligger:    

Båda grupperna gör förenklingar av en komplex verklighet. Skillnaderna består i att de 

utgår från olika mål och har tillgång till olika resurser för att formulera sina 

(risk)uppfattningar. /…/ ingen grupp (kan) göra anspråk på att ge en uttömmande 

beskrivning av en risk. För detta krävs att olika synsätt tillåts komplettera varandra 

(Lidskog, Sundqvist och Uggla, 2005:10)  

I den samskapande modellen för riskkommunikation läggs mer tonvikt på 

samspelet mellan samhällsaktörerna som deltar i riskbedömnings-, 

riskkommunikations- och krisberedskapsprocesser. I perspektivet riktas inte 

intresse mot hur risker uppfattas och bedöms av den enskilda individen och om 

dessa bedömningar är ”rätt” eller ”fel”, i stället ses uppfattningen om risk som 

något som skapas i sociala grupper, oavsett om det handlar om expertgrupper eller 

allmänhet. Riskupplevelse och riskkommunikation kan därför inte förstås separat 

från den kontext, grupp eller organisation som experter, riskkommunikatörer eller 

allmänhet/lekman är en del av och påverkas av (Wynne, 1992; Lidskog, Sundqvist 

och Uggla, 2005). Denna modell på riskkommunikation bygger i sin tur på ett mer 

meningsskapande synsätt på kommunikation där kommunikation mer ses som en 

“symbolic process whereby reality is produced, maintained, repaired and 

transformed” (Carey, 2009:23) än som en överförings/transmissionsprocess. 

Riskkommunikationen som praktik handlar i detta perspektiv mer om 

samskapande, vilket i sin tur medför större intresse för ”språk”, ”symboler” och 

ett icke-linjärt tänkande omkring kommunikation.   
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Samskapande modellen för att studera riskkommunikation har en normativ 

värdegrund på så sätt att den, likt transmissionsmodellen, vill uppfylla allas rätt till 

information om risker och faror i samhället. Den samskapande modellen prioritera 

däremot i högre grad än transmissionsmodellen att alla görs delaktiga och 

involverade i samhällets beslut kring risk och faror med hjälp av 

riskkommunikation. Fischer (1991) är en riskforskare som tidigt förespråkade mer 

dialog i kommunikation om risker. Tanken var att en riskkommunikation som 

bemyndigade mottagaren - i stället för att främst försöker övertala 

mottagaren/medborgaren om riskers och farors existens och beskaffenhet – på ett 

mer ansvarsfullt sätt skulle kunna överbrygga samhällsproblem relaterat till risk- 

och beredskapsfrågor. Sådan dialog skulle enligt Fischer kunna uppnås genom att 

riskkommunikatörer hjälper medborgargrupper att tyda och tolka experters 

riskberäkningar och riskanalyser i högre grad än vad transmissionsmodellen 

innebär. Samtidigt ska den expert som kommunicerar risker lämna öppet för 

medborgares egna perspektiv och slutsatser vilka sedan inkluderas i gemensamma 

beslut om riskernas och hotens beskaffenhet. Den positiva effekten av 

samhällsprocesser med fokus på att skapa deltagande och dialog i 

riskkommunikation på lokal nivå utifrån ett återhämtnings- och 

motståndskraftperspektiv har påvisats av flera studier (se exempelvis Barbour 

m.fl., 2020). 

Kommunikationsteoretiskt hämtar modellen/perspektivet bland annat sin 

inspiration i normativa och idealtypiska kommunikationsteorier utvecklade av 

Habermas (1990). Kärnan i Habermas teori är att den visar kommunikationens 

grundläggande beroende av ömsesidig förståelse mellan de kommunicerande 

parterna för att utfallet av en kommunikationsakt ska bli positiv. Kommunikation 

är alltid beroende av sitt samspel som i sin tur bygger på ömsesidigt 

underförstådda garantier och utfästelser mellan de kommunicerande. Därför är 

kommunikation generellt - likväl som riskkommunikation specifikt – något som 

bara kan fortgå så länge parterna har anledning att anta att den andra 

kommunicerande parten är beredd att underställa sina utsagor prövning och att 

underbygga dem. Organiserad och planlagd riskkommunikation är dock inte 

enbart förståelseorienterad (vilket exempelvis antyds i transmissionsmodellen) 

utifrån denna logik, utan den innehåller även det som Habermas betecknar som 

strategiskt handlande med syfte att påverka. Utifrån den samskapande modellen – 

med rötter i Habermas idéer – så finns det därför fara för att målinriktad 

riskkommunikation som visar sig bygga på falska samförstånd och inte ”äkta” 

dialog med stor sannolikhet blir negativ. Ju mer osäkerhet och tvetydighet som är 

förknippad med en risk- eller beredskapsfråga, desto större är därför behovet av 

ömsesidigt samförstånd och ”äkta” dialog enligt den samskapande modellen.    

2.3.3. Digital riskkommunikation  

Idag finns riskkommunikationslitteratur och flera specifika studier som explicit rör 

hur samhällets digitalisering förändrar logiken för både riskbedömning och 

riskkommunikation i ett krisberedskapssammanhang (se exempelvis Alexander, 
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2014; Krimsky, 2007; Murdock 2016). Studierna visar att säkerhets- och 

riskhanteringsarbete generellt i organisationer i allt högre grad sker digitalt med 

stöd av internet, e-post och andra interna IT-stödsystem, i stället för som tidigare 

huvudsakligen via personlig kommunikation. Då riskkommunikation inkluderar 

samråd med invånarna inbjuds de i allt högre grad till delaktighet via framför allt 

webben och mobilen genom så kallad e-goverment och/eller m-goverment 

(Eriksson, 2009). Via webb- och sociala mediekampanjer informeras även 

kommuninvånarna preventivt om risker och krisberedskapsfrågor. Den ökade 

digitaliseringen av riskkommunikation för krisberedskap med medborgarna är inte 

enbart något som sker i Sverige, utan också internationellt. De flesta EU-länder 

försöker idag nå, aktivera och engagera sina medborgare med huvudsakligen digital 

kommunikation om risker med målet att öka invånarnas självberedskap (Petridou, 

m.fl. 2019). 

 

Riskexperterna blir ”bara” en av många engagerade röster i 

den digitala arenans ”öppna” kommunikation om risker vilket 

paradoxalt bedöms kunna efterhand minska experternas 

legitimitet och auktoritet. 

 

Att internets decentraliserande förmåga lett till att det skapas mer mångfasetterade 

bilder av risker i dagens samhälle än tidigare menar vissa studier. Detta gör i sin tur 

att den klassiska klyftan mellan experters ”objektiva” och tekniska riskbedömning 

och allmänhetens/lekmannens mer ”subjektiva” riskbedömning håller på att 

suddas ut (se exempelvis Krimsky, 2007). Internetforum och olika sociala 

medieplattformar anses också – i dessa studier – minska hindren för möten mellan 

de två gruppernas bedömningar av risker. De digitala plattformarna anses även ha 

potential att hjälpa lekmannen att föra fram sina perspektiv på risker och hot i 

samhällsdebatten på ett nytt sätt: 

The openness, accessibility and transparency of the Internet will also allow consumers to 

weight conflicts of interest in risk communication, question authority, and build networks of 

trust among affinity groups that may or may not be concordant with the perspectives of 

technical decision analysts (Krimsky 2007:163) 

Tack vare digitaliseringen skapades enligt förespråkarna en ny möjlighet för 

allmänheten/lekmannen att följa och delta i samhällets riskhanteringsprocesser. 

Möjligheterna ökade också för allmänheten/lekmannen att ifrågasätta experters 

riskbedömningar, enligt Krimsky. Sammantaget anses därmed digitaliseringen 

understödja en mer delaktighetsorienterad riskkommunikation som bidrar till mer 

nyanserade riskbedömningar hos både individer och experter, men också mer 

öppna riskhanteringsprocesser. Detta möjligen teknikoptimistiska perspektiv på de 

nya digitala villkoren för riskkommunikation innebär i sin tur att vi gått ifrån 

överförings- och transmissionslogiker för kommunikation till delnings- och 
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medskapandelogiker med begrepp som ”delning”, ”deltagande”, ”öppen”, 

”tillgänglig” och ”dialog” som ledord.  

En mer delaktighetsorienterad och decentraliserad arena för riskkommunikation 

innebär emellertid även nya utmaningar för riskexperter med uppgiften att risk- 

och kriskommunicera, enligt flera studier (se exempelvis Alexander, 2013; Gesser-

Edelsburg och Shir-Raz, 2017; Krimsky 2007). En sådan utmaning menar de finns 

i att riskexperterna ”bara” blir en av många engagerade röster i den digitala 

arenans ”öppna” kommunikation om risker vilket paradoxalt bedöms kunna 

efterhand minska experternas legitimitet och auktoritet (Se även Krimsky, 2007). 

Just riskexpertisens legitimitet anses extra viktigt att uppehålla utifrån ett 

krishanteringsperspektiv eftersom expertis vid en fullbordad samhällskris alltid är i 

behov av högt förtroende för att kunna fullfölja sin uppgift att vägleda samhälle 

och individer till lämpliga åtgärder (Gesser-Edelsburg och Shir-Raz, 2017).  

Huruvida den digitala arenan för riskkommunikation verkligen är så 

”delaktighetsorienterad” och ”öppen” så att den till och med omförhandlar 

makten i riskkommunikation mellan lekman och expert ifrågasätts dock av bland 

annat den kritiske medieforskaren Graham Murdock (2016). Han menar att 

innehållet och agendan i det digitala landskapet för riskkommunikation varken 

styrs av riskexperter eller medborgare - utan nästan enbart av mäktiga företag som 

Google och Facebook. IT-industrins affärsmodeller kommer även framöver enligt 

Murdock styra och avgöra hur och med vilka syften framväxande teknologier och 

nätverk för riskkommunikation kommer konstrueras och användas inom 

exempelvis offentlig sektor. Därigenom begränsade enligt honom möjligheterna 

för de olika perspektiven på risk att interagera med varandra. 

2.4. Kris-och hemberedskap 

Beredskap kopplas historiskt vanligen till militära sammanhang 

(försvarsberedskap, stridsberedskap etc.). Även begreppet civil beredskap relateras 

i Sverige ofta till det militära: ”civil beredskap, att i fred vidta sådana åtgärder inom 

det civila försvaret att det under kriser och krig kan medverka i de samlade 

försvarsansträngningarna, säkra viktiga samhällsfunktioner och skydda 

befolkningen” (Nationalencyklopedin, 2021). I arbetslivet kopplas däremot 

vanligen begreppet beredskap till arbetstidsavtal eftersom arbetstagare i en rad 

olika yrken kan befinna sig i så kallad beredskap. I korthet innebär beredskap i det 

sammanhanget att arbetstagaren ska vara tillgänglig och snabbt beredda att börja 

arbeta om akut behov uppstår.  

Inom den specifika forskningen om civil kris- och katastrofhantering - men även i 

riskhanterings-, krisberedskaps- och säkerhetspraktiken - inbegrips ofta både 

förmågan till lindring (”mitigation”), förbyggande (”preparedness”), respons 

(”response”) och återhämtning (”recovery”) i det breda begreppet krisberedskap 

(Sutton och Tierney, 2006). Begreppet krisberedskap kan i sin tur avse hushållens 

förmåga att förebygga, bemöta och återhämta sig från kriser och extraordinära 

händelser. Det kan även avse företags förmågor till det samma, eftersom företag 
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ofta blir djupt involverade vid kriser och katastrofer då de i dagens samhälle 

vanligen tilldelas stort ansvar för flera kritiska tjänster inom samhällsservice, 

transport och sjukvård.  

 

Krisberedskap bör betraktas som ett övergripande 

paraplyuttryck vilket täcker ett antal synonymer som 

"beredskap", ”krishantering” och "kontinuitetsplanering" inom 

såväl samhälle, organisationer, företag och i hushåll. 

 

Krisberedskap avser dock kanske allra oftast den offentliga sektorns övergripande 

och samlade förmåga till lindring, hantering och återhämtning kopplat till kriser 

och det extraordinära. Det kan exempelvis handla om förmågan till samspel och 

ansvarsfördelning vertikalt mellan centrala myndighetsinstitutioner och regionala 

och kommunala förvaltningar med olika samhälleliga ansvar kopplade till risker, 

kriser och beredskap. Men det kan även handla om samspel och ansvarsfördelning 

horisontellt på en av de nämnda samhällsnivåerna, exempelvis på den kommunala 

nivån. Definitionen av krisberedskap är dock långt ifrån samstämmig. Staupe-

Delgado och Kruke (2018) föreslår därför att krisberedskap bör betraktas som ett 

övergripande paraplyuttryck vilket täcker ett antal synonymer som "beredskap", 

”krishantering” och "kontinuitetsplanering" inom såväl samhälle, organisationer, 

företag och i hushåll. Krisberedskap kan sammanfattningsvis beskrivas som ett 

tillstånd där samhälle, organisationer och/eller individer är förberedda på att möta 

en kris eller extraordinär händelse. 

Internationellt (läs: Nordamerika) finns idag en tydlig trend inom politik och 

styrande policydokument att sträva efter en ”culture of preperedness”. Denna 

beredskapskultur förväntas å ena sidan sträcka sig över alla samhällsnivåer och 

samhällssektorer, å andra sidan ska den i hög grad vila på de enskilda hushållen, 

samt framför allt på individens förmåga till självberedskap (FEMA, 2019; Kapucu, 

2008). Som en del ibland annat den internationella trenden har begreppet 

hemberedskap myntats i Sverige av styrande myndigheter (Kvarnlöf och 

Montelius, 2020). Centralt i myndigheters arbete med att forma den lämpliga 

beredskapskulturen och den individuella självberedskapen är olika typer av 

utbildnings- och kommunikationsinsatser. Med hushållsberedskap på individuell 

nivå avses ofta - i en angloamerikansk kontext - sådana konkreta saker som om 

invånarna har mat och flaskvatten i hemmet för tre dagars självhushåll, ficklampor, 

batteridriven radio och/eller om man har skriftliga evakueringsplaner i hemmet (se 

t.ex. DeBastini, 2015).  
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Exempel på vanliga budskap i kampanjer för att skapa ökad hemberedskap. 

 

I kunskapsöversikten Hur kan vi förstå hemberedskap? En orientering i hemberedskap som 

politiskt och empiriskt fenomen tecknar Linda Kvarnlöf (2020) den svenska 

myndighets- och forskningshistorien vad det gäller hemberedskap. Kvarnlöf 

konstaterar att svenska myndigheters beredskapsretorik har haft en snarlik 

budskapslinje sedan 1940-talet. Där har hushållets och individens ansvar och roll 

hela tiden tydliggjorts med råd om materiella beredskapsåtgärder som till exempel 

att ha batterier i radio, spritkök och vattendunkar i hemmet när en kris inträffar. 

Dock har idén om självskydd fått en mer central roll i beredskapskampanjer från 

1960-talet och framåt, samtidigt som betoningen på kriget som potentiellt hot fått 

mindre uppmärksamhet under en längre period, fram till nutid, då betoningen av 

det potentiella kriget åter ökat.  

Kännetecknande för den svenska riskkommunikationen rörande hemberedskapen 

anses även vara en ”all-hazards approach” då svenska hemberedskapskampanjer i 

hög grad fokuserar på riskernas och hotens konsekvenser (kriser, katastrofer och 

krig). Perspektivet innebär att riskerna och hoten inte anses kunna undvikas, 

däremot bedöms effekterna av dem kunna minimeras med hjälp av lämplig 

beredskap och planering. Myndighetsperspektivet på hemberedskapshöjande 

informations- och kommunikationsaktiviteter präglas även av en paradox - både 

nationellt och internationellt - enligt Kvarnlöf (2020). Å ena sidan tycks 

myndigheterna inte ha speciellt hög tillit till människors förmåga att förbereda sig 

för samhällskriser. Å andra sidan råder höga förhoppningar hos myndigheterna 

om att människor ska ta självansvar i hemmet när väl krisen inträffar (se även 

Hobbins, 2017).   
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Lärdomar – centrala begrepp 

 

• Riskkommunikation är dels en praktik som vissa yrkesgrupper ”gör”, dels ett 

brett och mångvetenskapligt forskningsämne. 

  

• Riskkommunikation i snäv bemärkelse handlar om att förebygga skador, 

olyckor och kriser och att skapa krisberedskap.  
 

• Riskkommunikation i bred bemärkelse är inkluderad i allt arbete med 

lindring, förbyggande, respons och återhämtning relaterat till kriser och 

olyckor. 
 

• Valet av synsätt på risk (exempelvis tekniskt synsätt, psykometriskt synsätt 
eller risk som social konstruktion) tenderar att avgöra vilken roll 
riskkommunikation tilldelas i praktik och teori.  
 

• Riskkommunikation kan förstås som ”transmission” av budskap om risker 

från riskexperter till lekmannen, med fokus på att på bästa sätt ”översända”, 

”överlämna” och ”ge” riskinformation och kunskap till de målgrupper som 

anses behöva den mest.  
 

• Riskkommunikation kan även förstås som samskapande där ”samspelet” 

och ”dialogen” mellan olika intressenter och samhällsaktörer (både experter 

och lekman) i riskbedömnings- och krisberedskapsprocesser står i fokus.  
 

• Individers riskperception/riskuppfattning är väl undersökt i den 
psykometriska riskforskningen. Hur exempelvis individers livserfarenheter, 
förtroende och tillit till olika aktörer, emotioner och mediekonsumtion 
påverkar individens riskuppfattningar är emellertid delvis omtvistat.  

 

• Digitalisering av samhället förändrar logiken för både riskbedömning och 

riskkommunikation i krisberedskapssammanhang.  

 

• Krisberedskap är ett övergripande paraplyuttryck vilket täcker ett antal 

synonymer som "beredskap", ”krishantering” och "kontinuitetsplanering" 

inom såväl samhälle, organisationer, företag och i enskilda hushåll. 
 

• Begreppet hemberedskap är initierat av myndigheterna och 

hemberedskapen anses vila på de enskilda hushållen, samt framför allt på 

individens förmåga till självberedskap. 
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Centrala verksamheter i 
kommuners 
riskkommunikation 
 

I kapitlet introduceras och presenteras centrala verksamheter och funktioner i kommuners 

riskkommunikation för att skapa krisberedskap. Kapitlet bygger på både rapporter, 

policydokument och aktuella forskningsstudier.  

 

3.1. Arbetet med trygghet och säkerhet  

Enligt SKL (2017) är det vanligt att kommuner använder trygghet och säkerhet som 

övergripande tema för sitt arbete för att undvika och möta oönskade händelser. 

Ett vanligt mål för kommuners säkerhetsarbete är att skydda liv, hälsa, egendom 

och miljö genom att identifiera risker och förebygga och begränsa dem samt följa 

upp kriser och olyckor för att förstärka inför nya krissituationer. 

 

Kommuner använder trygghet och säkerhet som övergripande 

tema för sitt arbete för att undvika och möta oönskade 

händelser. 

 

Kommuners trygghets- och säkerhetsverksamhet styrs av lagen om skydd mot 

olyckor (LSO, 2003:778) som reglerar både kommunens olycksförebyggande 

strategiska arbete samt den mer operativa räddningstjänsten. Kommunens arbete 

med krisberedskap regleras även av lagen om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH, 

2006:544) inklusive det lagstadgade arbetet med kommunens risk- och 

sårbarhetsanalys (RSA).  

Enligt lagen om skydd mot olyckor är det i hög grad upp till kommunerna att 

själva avgöra hur de vill arbeta med olycks- och skadeförebyggande arbete. 

Verksamheten tar sig därför olika former och styrs och organiseras på skilda sätt i 

kommunerna (SKL, 2017). Redan år 2007 konstaterade Räddningsverket en trend 

mot att kommuners säkerhetsarbete utvecklades i olika riktningar: ”det som 

tidigare såg relativt lika ut ser nu ut att gå mot en stor mångfald och variation och 

det är troligt att den utvecklingen fortsätter, allt utifrån lokala förutsättningar och 

ambitioner” (Räddningsverket, 2007, s. 26). I en nyare fallstudie visar SKL (2017) 

exempel på hur olika kommuner (Borås Haninge, Karlstad, Kristianstad och 

Örebro) organiserar och styr sitt arbete med trygghet och säkerhet. I några av 
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kommunerna är arbetet direkt organiserat och styrt av kommunledningen i 

speciella säkerhetsenheter/avdelningar, i någon av räddningstjänsten eller 

räddningstjänstförbund. Alla kommunerna i studien har emellertid någon form av 

tjänsteman som leder det strategiska arbetet med trygghet och säkerhet. I vissa 

kommuner benämns funktionen som säkerhetschef, men även avdelningschef eller 

strateg används som titel och funktionen lyder vanligen direkt under 

kommundirektören. Exempel på andra yrkesroller och titlar i kommunernas arbete 

med trygghet och säkerhet – jämte säkerhetschefen/avdelningschefen/strategen är 

säkerhetsombud, säkerhetssamordnare och säkerhetshandläggare – vilkas uppgift 

är att stödja förvaltnings/avdelningscheferna. Några kommuner delar enligt SKL 

upp sitt arbete med trygghet och säkerhet i åtminstone två delar. Det ena delen 

inkluderar sådant som krisberedskap, internt skydd, informationssäkerhet och 

olycksförebyggande. Det andra delen riktas mer mot brottsförebyggande och 

trygghetsskapande åtgärder. Några kommuner tar ett helhetsgrepp om 

krisberedskap, olycksförebyggande, säkerhetsskydd och internt skydd i en och 

samma säkerhetsorganisation och låter andra förvaltningar ansvara för det 

brottsförebyggande arbetet. 

 

Historiskt har räddningstjänsterna vanligen setts som reaktiva 

organisationer, då deras främsta uppgift har varit att ingripa 

vid akuta händelser som bränder och olyckor. 

 

Räddningstjänsten betraktas vanligen som en operativ och ganska självständig del 

av kommunernas arbete med trygghet och säkerhet. Historiskt har 

räddningstjänsterna ofta setts som reaktiva organisationer, då deras främsta 

uppgift har varit att ingripa vid akuta händelser som bränder och olyckor 

(Rosenberg, 2001). I en rapport från 1997 konstaterar Larsson att dåtidens svenska 

kommunala räddningstjänster kraftigt präglades av sitt skadeavhjälpande 

räddningsarbete, men att räddningstjänsterna i allt högre grad började att styras till 

att även ”förebygga olyckor och att reducera risker i stället för att avhjälpa skador 

vid olyckor som redan inträffat” (Larsson 1997). Därmed började även fenomenet 

riskkommunikation få större prioritet inom räddningstjänsten, enligt rapporten.  

För några decennier sedan bestod räddningstjänsternas riskkommunikation främst 

av skol- och daghemsinformation, annonsering i lokalpress om eldningsförbud 

och liknande, samt deltagande vid evenemang. I detta skede var det även vanligt 

att de kommunala räddningscheferna personligen efterfrågades som 

föredragshållare, och på så vis gavs möjlighet till att kommunicera om brand- och 

olycksfaror, allt enligt en undersökning av sex kommuner (Larsson, 1997). Ett 

dilemma - enligt rapporten - var att dåtida räddningschefer ansåg det svårt att 

informera externt om de risker som identifierats och lyfts fram i de kommunala 

riskanalyserna. Anledningen var att de lokala identifierade risk- och hotscenarierna 

ofta hade så pass låg sannolikhet att extern informationsspridning om dylika 
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riskscenarios ansågs kunna sprida obefogad rädsla, om inte informationen 

hanterades på ett balanserat sätt. Dilemmat väckte i sin tur – enligt rapporten - 

frågor om den kommunikativa kompetensen och förmågan att kommunicera på 

ett sådant avvägt sätt inom räddningstjänsten. Larsson (1997) menar att dåtidens 

riskkommunikationsbehov ställde ”krav på ett pedagogiskt och stilistiskt 

kunnande, som kanske inte automatiskt återfinns i de kommunala 

räddningstjänsterna” (s.35).  

Efter att lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) stiftades ökade emellertid 

trycket på räddningstjänsterna att arbeta förebyggande avseende bränder och 

andra skador. Sedan dess har räddningstjänster i högre grad prioriterat 

förebyggande arbetet, bland annat genom att försöka skapa en balans mellan 

reaktiva och akuta räddningsinsatser samt genom ett mer förebyggande och 

omsorgshanterande arbete (Mellström, 2010). Idag tilldelas vanligen 

räddningstjänsten ansvar för att ge alla samhällsmedborgare grundläggande 

kunskap och färdigheter i livräddning, hjärt- och lungräddning och enklare 

brandsläckning samt information om hur individen förhindrar olyckor i hemmet. I 

en studie av Räddningstjänsten Syd (räddningstjänsten i kommunerna Burlöv, 

Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö) konstateras att utvecklingen lett till att all 

operativ personal i deras räddningskår nu ska ägna 20 procent av sin arbetstid åt 

förebyggande kommunikativ verksamhet, till exempel informationsbesök i skolor 

eller olycksutredning (Magnusson, 2014). Idag har även åtminstone större 

räddningstjänster vanligen egna kommunikatörer anställda som arbetar specifikt 

med riskkommunikation.  

 

3.2. Arbetet med kommunikation  

Kommunernas kommunikationsverksamhet är en annan verksamhet som har 

påverkan på - och ansvar för - kommuners riskkommunikation för krisberedskap. 

Några decennier sedan saknades det informatörer/kommunikatörer i 69 procent 

av landets kommuner. En halvtidsanställd informatör fanns då i ett knappt 90-tal 

svenska kommuner och i ett 80-tal kommuner fanns minst en heltidsanställd 

informatör som arbetade med presskontakter, samhällsinformation och 

samhällskampanjer (Trondeman, 1985).  

Under senaste decennierna har antalet kommunikatörer blivit många fler i den 

kommunala förvaltningen och kommunikationsverksamheterna har både 

institutionaliserats och professionaliserats. Kommunala kommunikatörer ansvarar 

idag för att planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta informations- och 

kommunikationsinsatser internt och externt. Förutsättningarna ser dock väldigt 

olika ut mellan olika kommuner, med allt ifrån enstaka anställda kommunikatörer i 

mindre kommuner till över några hundra i storstadskommunerna fördelade på 

både centrala enheter och ute i olika förvaltningar (se exempelvis Fredriksson, 

Färdigh och Törnberg, 2018).  



 

25 

 

Ett ökat risk-, kris- och säkerhetsarbete i svensk förvaltning där 

betydelsen av kommunikation poängteras ses som en drivkraft 

till växande kommunikationsverksamheter i kommunerna. 

 

Ett ökat risk-, kris- och säkerhetsarbete i svensk förvaltning (i linje med LSO 

2003:778 och LEH 2006:554) där betydelsen av kommunikation poängteras ses 

som en drivkraft till växande kommunikationsverksamheter i kommunerna (se 

exempelvis Albinsson 2018; Boholm, 2019a; Fredriksson, Färdigh och Törnberg, 

2018). I Stockholm stads säkerhetsprogram 2020–2023 lyfts exempelvis 

kommunikation fram som centralt i det övergripande säkerhets- och 

trygghetsarbetet: ”Kommunikation ska ingå som en självklar och integrerad del i 

allt säkerhetsarbete, på lokal såväl som på central nivå. 

Kommunikationsperspektivet ska finnas med i det förebyggande arbetet och 

därefter genom alla faser av en oönskad händelse” (s.11). Det kommunikativa 

förebyggande arbetet handlar dels om att ”väga in människors perspektiv i stadens 

planering för och hantering av en oönskad händelse och identifiera behov som 

staden och dess verksamheter behöver möta” (s.12) dels om att ”höja kunskapen 

om risker i staden och vad staden, andra aktörer och enskilda individer gör och 

kan göra för att förebygga oönskade händelser” (s.13).  Utöver detta berättar 

Stockholms stads säkerhetsprogram även om kommunen tydligt ska informera om 

de risker som dess verksamheter innefattar så att människor kan förhålla sig till 

dessa risker i sin vardag. Trots ökat fokus på kommunikation i kommuners 

säkerhetsarbete uppmärksammas däremot inte alltid kommunikatörer som 

yrkesgrupp i säkerhetsammanhanget (se exempelvis Strömgren och Andersson 

2010). 

 

Idag faller även ansvaret för innehållet i sådant som intranät, i 

massutskick av digitala textmeddelanden, på digitala skärmar, 

i filmer och e-tjänster på kommuners kommunikatörer. 

 

Det finns ytterligare anledningar till att antalet kommunikatörer ökat inom 

kommunala förvaltningen. Kommunernas kraftfulla digitalisering inklusive 

utbyggnad av informationstjänster och samhällsservice via webben är en sådan 

(Eriksson, 2021; Fredriksson, Färdigh och Törnberg, 2018). Några år efter 

millennieskiftet hade kommuners kommunikatörer enbart innehållsansvar för 

kommunens interna och externa webbsidor när det gäller digitala medier. Efter det 

har även sociala medieplattformar som Facebook och Twitter blivit en del av 

kommunikatörernas kanalansvar. Idag faller även ansvaret för innehållet i sådant 

som intranät, i massutskick av digitala textmeddelanden, på digitala skärmar, i 
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filmer och e-tjänster på kommuners kommunikatörer (se exempelvis Eriksson, 

2021). Förutsättningarna för att integrera de digitala medierna i kommunernas 

kommunikationsverksamhet ser dock - enligt studier - olika ut mellan 

kommunerna. Eriksson (2014) konstaterar exempelvis att mindre kommuner med 

mindre resurser inte alls hade samma möjligheter som större kommuner när det 

gällde användning av digitala medier och dess funktioner i risk- och krislägen.  

Det finns även fler potentiella drivkrafter till växande 

kommunikationsverksamheter i svenska kommuner, relevanta i ett 

riskkommunikationssammanhang. En möjligen paradoxal sådan är kommunernas 

ökade strävan efter tillväxt och skatteintäkter, vilket har bidragit till att de i allt 

högre grad prioriterat marknadsföring och varumärkeslogik. En vanlig del i 

kommunkommunikatörens arbetsuppgifter är idag att utveckla varumärke (se till 

exempel Fredriksson, Färdigh och Törnberg, 2018). Konsultföretaget Sweco 

konstaterade år 2019 i en rapport baserad på företags-, flytt- och 

befolkningsstatistik att ”ökad rörlighet och strukturomvandling i näringslivet har 

fått platsens attraktivitet att öka i betydelse. Människor flyttar till platser där de vill 

leva, bo och arbeta” (SWECO, 2019) vilket anses ha lett till förändrade villkor för 

kommunernas utvecklingsarbete samt även förstärkt kommunikationens roll. Flera 

nordiska studier menar att många kommuner idag ser sig själva som och pratar om 

sig själva som moderna företag som vill locka till sig fler skattebetalare, fler företag 

och fler turister vilket i sin tur lett till ökat behov av kommunikatörer som 

kommunikativt arbetar med att ”vårda” och marknadsföra kommunens varumärke 

(Bjørnå, 2016; Frandsen och Johansen, 2009; Houlberg Salomonsen och Agger 

Nielsen, 2015; Wæraas, Bjørnå och Moldenæs, 2014). Liknande trend är synlig i 

den nordiska offentliga sektorn i stort (L’etang, Falkheimer och  Lugo, 2007; 

Sataoen 2019¸2021). Ett närliggande fenomen är "security branding", det vill säga 

när platsmarknadsföring även inkluderar kommunikation om säkerhet och 

trygghet när platser/kommuner marknadsförs (Coaffee och van Ham, 2008). I 

några svenska stadsmiljöer har till exempel försök genomförts för att utveckla en 

dylik säker ”image”. 

 

hantering av institutionella risker har givits allt större prioritet 

inom svensk offentlig sektor under senare decennier till nackdel 

för hanteringen av samhälls- och medborgarrisker. 
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Exempel på digitalt budskap från Strängnäs kommun vilken kombinerar riskkommunikation om covid-19 

och platsmarknadsföring. 

 

Ett möjligt dilemma för de kommunala kommunikatörerna är ändå att hitta balans 

mellan budskapen i preventiv och varnande riskkommunikation och 

platsmarknadsföringens förmodade synliggörande av främst de positiva sidorna av 

kommunen. Enligt teorin om riskkolonisering kan ”risker” i en kommuns 

verksamhet både vara av samhälls-/medborgarkaraktär och av institutionell 

karaktär. Den första typen av risk hotar invånares och besökares liv och hälsa, den 

andra typen av risk rör sådant som främst kan skada kommunens eget anseende 

och förtroende (se Boholm, 2019a). Utifrån ett riskhanteringsperspektiv menar 

Rothstein m.fl. (2006) att hantering av institutionella risker har givits allt större 

prioritet inom svensk offentlig sektor under senare decennier till nackdel för 

hanteringen av samhälls- och medborgarrisker. Att den offentliga sektor och dess 

kommunikation har genomgått en generell dylik ”marknadsifiering” med ökat 

fokus på rykte och renommé har även konstaterats i flera andra studier (se 

exempelvis Fredriksson, Schillemans och Pallas, 2015; Fredriksson och Pallas 

2016a, 2016b). 
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Lärdomar – centrala verksamheter 

• Kommuner använder vanligen trygghet och säkerhet som övergripande tema 

för sitt arbete för att undvika och möta oönskade händelser som olyckor och 

kriser. 

  

• Sättet att organisera och styra kommuners trygghets- och säkerhetsarbete 

ser ofta olika ut. Hos vissa kommuner organiseras och styrs arbetet av 

kommunledningen i speciella säkerhetsenheter/avdelningar, i andra av 

räddningstjänsten eller räddningstjänstförbund. 
 

• Räddningstjänster ska idag även prioritera förebyggande arbete, bland annat 

genom att försöka skapa en balans mellan reaktiva och akuta 

räddningsinsatser och genomförande av mer förebyggande och 

omsorgshanterande arbete.  
 

• Kommunernas kommunikationsverksamhet är en annan kommunal funktion 

som har påverkan på - och ansvar för - kommuners riskkommunikation för 

krisberedskap. 
 

• Kommunikationsverksamheten i kommunerna har vuxit mycket under senare 

år, pga. digitalisering av många samhällstjänster, ökade kommunala 

satsningar på platsmarknadsföring, med mera.  
 

• Kommunikationsverksamheten har normalt delansvar för att kommunicera 

omkring risker som kan hota invånares och besökares liv och hälsa, men 

även sådan kommunikation som rör kommunens image, anseende och 

förtroende.  
 

• Förutsättningarna för kommuners arbete med trygghet och säkerhet men 

också för kommunarbetet med kommunikation ser ofta olika ut, beroende på 

kommunstorlek med mera.  
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Riskkommunikation, styrning 
och risk- och 
sårbarhetsanalys  

 
Kapitlet presenterar resultat och resonemang från ”grå” litteratur (exempelvis litteratur i 

gränslandet mellan policy och forskning) samt från forskningsstudier om kommuners RSA-

arbete inklusive riskkommunikationens roll i detta arbete.  

4.1. RSA och dess organisering  
Alla statliga myndigheter, regioner och kommuner är ålagda av regeringen att 

arbeta med RSA som ett första steg i att ”reducera risker, minska sårbarheter och 

förbättra /…/ förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära 

händelser” (MSB, 2020). Arbete med RSA i de svenska kommunerna utgör på så 

sätt en central del av det svenska beredskapssystemet. Kommunerna ska sedan år 

2006 redovisa sitt arbete var fjärde år till respektive länsstyrelse som i sin tur 

sammanställer och rapporterar till MSB. RSA är således en viktig del av 

kommunernas verksamhet inom krisberedskap och förväntas utgöra ett underlag 

för beslutsfattande och förmågeutveckling relaterat till risk- och beredskapsfrågor 

(MSB, 2020). Arbetet med RSA förväntas i kommunerna ske som en process, i 

faser som exempelvis planering, arbete på verksamhetsnivå, arbete på 

kommunnivå och uppföljning, utvärdering och rapportering. Att RSA-arbetet ska 

vara tydligt processorienterat efterfrågades redan år 2011 av MSB i en vägledning: 

”Målet med RSA är /…/ att etablera och underhålla en säkerhetskultur i 

organisationerna, samt att man får med alla parter som berörs av områdesansvaret 

i arbetet. Det är viktigt att ha en processledare, vars uppdrag är att arbeta över 

förvaltnings- eller verksamhetsgränserna, samt att erforderlig tid avsätts för 

processen” (MSB, 2011, s.38). Viktigt att beakta när det gäller RSA-arbete är att 

MSB har föreskriftsrätt och de därmed styr arbetet utifrån föreskrifter men också 

med mjukare styrformer såsom vägledningar, utbildningar och konferenser 

(Eriksson, 2020). RSA på kommunnivå är sammantaget tänkt att fungera som ett 

viktigt beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, men också 

som grundunderlag för kommunens utåtriktade kommunikation om risker och 

krisberedskapsbehov till allmänheten och andra (MSB, 2020). 

Viktigt att beakta när det gäller RSA-arbetet är att MSB har 

föreskriftsrätt och de därmed styr arbetet utifrån föreskrifter 

men också med mjukare styrformer såsom vägledningar, 

utbildningar och konferenser. 
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Det har genomförts några svenska forskningsdrivna projekt och utvärderingar 

som undersöker och utvärderar hur arbetet med RSA fungerat och styrts över tid. 

Huvudsakligen har dessa fokuserat på utveckling av metoder för RSA (för en 

översikt, se Eriksson, 2020). Att studera och analysera organiseringen och 

genomförandet av kommuners lagstyrda RSA-arbete samt riskkommunikationens 

roll i detta arbete kan göras utifrån flera olika perspektiv. I den klassisk 

policylitteraturen redogörs för tre huvudperspektiv för genomförandet av offentlig 

policy (inkluderande implementering av lagstiftning) och hur sådant arbete kan 

studeras. Ett första perspektiv är top-down (TD) eller uppifrån och ned-

perspektivet, vilket har målen som beslutats om på central myndighetsnivå som 

utgångspunkt. Ett andra perspektiv är bottom-up (BU) eller nedifrån och upp-

perspektivet där perspektivet i stället utgår ifrån de förutsättningar som råder på 

den lägsta implementeringsnivån, det vill säga i kommunerna och bland invånarna. 

En tredje variant är att kombinera TD- och BU-perspektiven (se exempelvis 

Parsons, 1995; Hill och Hupe, 2002). En ytterligare variant återfinns i den sentida 

policylitteraturen där intresset riktas mot implementering och styrning via nätverk 

och governance. Därmed handlar studierna mer om på vilket sätt och i vilken grad 

som policyarbetet inkluderar och medger olika berörda aktörer inflytande i så 

kallade kollektiva problemlösningar (se exempelvis Abrahamsson, 2007; 

Marcussen och Torfing, 2007). Policylitteraturen konstaterar dock att 

implementeringen av lagstiftning och policy i praktiken sällan innebär färdiga 

lösningar att genomföra, utan att policyskapande i praktiken huvudsakligen sker 

genom utforskande, lärande och lokal anpassning (Hill och Hupe, 2002). 

De genomförda projekten och studierna - som främst synes falla in i top-down-

kategorin - har lett fram till några praktiska modeller och hjälpmedel för att 

genomföra RSA på kommunnivå, bland annat FORSA-modellen som utvecklats 

av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av Stockholms stad, samt 

ROSA-modellen som är utvecklad av Länsstyrelsen i Kronoberg (Se www.msb.se, 

2021). Det finns även forskningsbaserade handböcker för kommuners RSA-arbete 

(se exempelvis Albinsson, P-A, m.fl. 2018; Eriksson, 2020) författade av 

exempelvis totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Lunds universitets 

centrum för riskanalys och riskhantering (LUCRAM). Modellerna och 

handböckerna vänder sig till främst till personer inom kommunerna med ansvar 

för att leda och koordinera RSA-arbetet.  

4.1.1. Beredskaps- och säkerhetssamordnarnas roll  

I kommunerna är det, enligt litteraturen och policydokumenten, vanligen 

beredskapssamordnare och/eller säkerhetssamordnare inom 

säkerhetsverksamheten som leder och samordnar arbetet med RSA och dess 

riskkommunikation (se exempelvis Boholm, Boholm och Prutzer, 2017). 

Beredskapssamordnarnas roll är vanligen mångskiftande och sträcker sig över både 

strategiska och operativa arbetsuppgifter. I rollen ingår att vara såväl pedagog, 

analytiker, projektledare men också marknadsförare. Att vara empatisk, 

entusiasmerande, lyhörd, strategisk och prestigelös är andra exempel på förmågor 
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som efterfrågas av beredskapssamordnare. I mindre kommuner är samtidigt 

beredskapssamordnaren ofta själv med sin RSA-uppgift, varför det är svårt att leva 

upp till alla roller och förmågor (Albinsson, 2018; Swaling, m.fl. 2016).   

4.1.2. Inriktning av RSA och kommunikationens roll  

RSA-processens inledande arbete handlar enligt FOI:s handbok (Albinsson, m.fl. 

2018) bland annat om att inrikta arbetet, det vill säga att få alla kommunala 

intressenter att engagera sig och arbeta mot ömsesidiga mål. Enligt handboken ska 

inriktningsarbetet fastställa omfattningen av risk- och sårbarhetsanalysen, 

exempelvis vilka förvaltningar, myndigheter eller privata aktörer i kommunens 

geografiska område som ska ingå. Inriktningsarbetet syftar även idealt till att 

avgränsa arbetet när det gäller vilken personal och på vilka nivåer personal ska 

involveras i processen. Den aktuella handboken föreslår i sin tur tre viktiga 

moment i det praktiska inriktningsarbetet, nämligen framtagande och 

genomförande av intressentanalys, kommunikationsplan och strategisk plan. 

Intressentanalysen syftar till att klargöra vilka som ska involveras i RSA-arbetet, 

kommunikationsplanen syftar till att engagera intressenterna och klargöra hur 

nödvändigt information ska kommuniceras under processen.  

Kommunikationsplanen ska enligt handboken beskriva både hur interna och 

externa intressenter ska informeras för att de ska engageras i processen. Planen ska 

även klargöra hur intressenterna ska få möjlighet att föra fram sina egna budskap 

om de risker som föreligger i deras verksamheter och miljöer. Kommunens 

kommunikatörer ska enligt handboken stötta säkerhetsavdelningarnas arbete med 

att ta fram en kommunikationsplan så att planen blir i linje med kommunens 

riktlinjer samt så att kommunikationsarbetet blir målgruppsanpassat (Albinsson 

2018). 

 

En del kommuner arbetade redan i sitt RSA-arbetet med att nå 

och inkludera invånarna, andra kommuner valde att enbart 

publicera den färdiga risk- och sårbarhetsanalysen på 

kommunens hemsida. 

 

I en studierapport av Boholm, Boholm och Prutzer (2017) intervjuas ett 40-tal 

kommunala beredskapssamordnare om kommunernas arbete med 

riskkommunikation, i ljuset av deras arbete med RSA. Studien visar på stora 

skillnader i det interna arbetet och i hur kommunerna informerar och 

kommunicerar med invånarna i kommunen om risker. En del kommuner arbetade 

redan i sitt RSA-arbetet med att nå och inkludera invånarna, andra kommuner 

valde att enbart publicera den färdiga risk- och sårbarhetsanalysen på kommunens 

hemsida. Vissa kommuner valde att inte göra analysen offentlig, eftersom de ansåg 

att det kan medföra risk för kommunen. 
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4.1.3. Lokala riskbilder och digitaliserade grunddata 

En efterfrågad del i kommuns RSA-arbete är att ta fram en samlad lokal riskbild. 

Detta bedöms som svårt, eftersom det är upp till varje kommun hur de vill 

genomföra sin risk- och sårbarhetsanalys, samt hur de vill presentera sin egen 

riskbild (MSB/LUCRAM, 2017). En grundläggande utmaning när bilden av 

aktuella risker inom kommunens geografiska ansvarsområde ska skapas (”att 

aggregera riskinformation”) är, enligt en LUCRAM-studie, att veta var de 

ansvariga ska söka den information som behövs. För att klara denna uppgift krävs 

enligt studien djup kunskap om de samhällsviktiga kommunala verksamheterna 

och hur de är sammankopplade och beroende av varandra utifrån ett 

riskperspektiv. Studien påvisar även behovet av effektiva interna och externa 

kanaler för informationsutbyte. 

Underlaget till riskbilden förväntas samlas in genom internt kontaktarbete inom 

kommunen, men också genom att ta del av olika grunddata utifrån ett lokalt urval 

av data som kommunen själva bedömer som viktig i sammanhanget. Enligt FOI:s 

handbok kan denna grunddata vara av olika form, exempelvis från 

kunskapsbanker, analyser, geografiska data, statistik, vägledningar och handböcker 

(Albinsson 2018). Grunddata till analysen ska enligt FOI:s handbok hämtas från 

exempelvis myndighetsgemensamma kunskapsbanker i form av sofistikerade 

informationsportaler om olika risktyper i kommunen. SMHI erbjuder exempelvis 

digitala klimatscenarier baserade på deras egna och andra myndigheters analyser. 

Det finns även grunddata om geografiska aspekter av risker som exempelvis 

digitala karteringar av olika slag erbjudna av SGU, SGI och Lantmäteriet. Även 

statistik om stora olyckor, upplevd trygghet med mera tillhandahålls digitalt av 

instanser som MSB, folkhälsomyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Rådet 

för främjande av kommunala analyser. Stora delar av den grunddata som kan ligga 

till grund för den lokala riskbilden är således idag digitaliserad. 

Även om MSB (2017) menar att arbetet med RSA på kommunnivå främst syftar 

till att skapa nytta i den egna kommunorganisationen och/eller delverksamheten 

när det gäller kommunens områdesansvar så ska även RSA-arbetet i varje 

kommun syfta till att också bidra till en samlad nationell riskbild. Detta sker 

genom att kommuners RSA var fjärde år ska rapporteras till länsstyrelsen som i sin 

tur vidarerapporterar lokala och regionala riskbilder till MSB.    

 

4.2. RSA och riskkommunikation  

Det finns flera svenska rapporter och studier av arbetet med RSA hos svenska 

kommuner (se exempelvis Abrahamsson, m.fl. 2011; Hassel, 2011; Månsson, m.fl. 

2015; Eriksson, 2016; Ericson, 2017; Noren, m.fl.  2016; Strömgren och 

Andersson, 2010; Swaling, m.fl. 2016). I många av studierna är informations- och 

kommunikationsdimensionen sekundär, till förmån för andra dimensioner. Flera 

befintliga studier och rapporter om RSA har som konstaterats en ganska utpräglad 



 

33 

top-down-vinkel. Ansatsen är vanligen att försöka finna svagheter i det befintliga i 

arbetet med RSA-processer utifrån rådande policy för att därefter ge förslag på hur 

processerna ska kunna utvecklas för en förbättrad riskhanteringsförmåga och 

beredskap i kommunerna. Ett exempel på en sådan ansats återfinns exempelvis i 

Hassels studie (2011) där det analytiska greppet är jämförelser mellan styrande 

policys för arbetet med RSA och dess önskade och föreskrivna resultat, med hur 

arbetet de facto genomförs i praktiken hos kommunerna (se figur).   

 

 

Utvärderande studiedesign illustrerad i Hassel (2011) där fokus läggs på jämförelse mellan styrande 

policy och hur arbetet med RSA de facto genomförs i praktiken med målet att leda fram till förslag på 

utveckling/förbättringar av RSA-arbetet. 

 

Under senaste åren har några studier publicerats som ägnar riskkommunikation i 

kommunernas RSA-arbete något större intresse, om än outsagt (se exempelvis 

Cedergren m.fl. 2019; Ericson, 2017; Eriksson, 2016). Ett exempel på en studie 

med ett visst intresse för de riskkommunikativa dimensionerna av arbetet med 

RSA är sociologen Mathias Ericsons Krisberedskapspusslet – meningsskapande och 

strategier i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen (2017). I studien undersöks och 

kartläggs arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser samt den mängd avvägningar 

som arbetet präglas av hos svenska regionala och lokala myndigheter. Studien 

använder kvalitativa djupintervjuer med kommun- och länsstyrelsepersonal, men 

också observationer av konferenser och seminarier med temat utveckling av 

krisberedskap, som underlag.   

 

Under senaste åren har några studier publicerats som ägnar 

riskkommunikation i kommunernas RSA-arbete något större 

intresse, om än outsagt. 

 

Ericson konstaterar att RSA-processen är en del av det som idag ofta i 

forskningsstudier ses som en styrning och myndighetsutövning som vuxit fram i 
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och med New Public Management-trenden med nya ideal om marknadsstyrning 

inom offentlig sektor (se exempelvis Power, 2007). Det starka samhällsfenomenet 

att i medierna exempelvis se extraordinära händelser som kriser vilka ska undvikas, 

hanteras och tämjas med rätt sorts hanteringsarbete, för att därefter utvärderas och 

återgå till det normala, har enligt perspektivet en nyliberal underton (se exempelvis 

Klein 2007; Tierney 2014). Ericson menar att dylika kritiska studier och analyser 

inriktade mot de övergripande makro-politiska samhällseffekterna av samhällets 

övergripande arbete med risk- och sårbarhetsanalys är starkt inom fältet, 

exempelvis i form av studier av hur nyliberala samhällsomvandlingar kan beskrivas 

i termer av ”säkerhetisering” (Puar 2007; Tierney 2015). Ericson menar dock att 

dessa ”kritiska studier tenderar att på så sätt betona de dramatiska och 

exceptionella effekterna som följer av kriser och katastrofer, men bortser från att 

det alldagliga arbetet med riskanalyser och de dramatiska hotbilder som legitimerar 

samhällsomvandlingar hänger samman och ömsesidigt förstärker varandra” 

(Ericson, 2017:63). Ericson väljer själv i stället att undersöka de mer vardagliga 

och praktiska dilemmana i arbetet med regionala och lokala riskanalyser. 

Ericsons studie vilar på flera teoretiska ansatser. En första är att betrakta risk och 

riskhantering som föränderligt och kontextbundet, exempelvis avhängigt av 

maktrelationer. Utifrån ett sådant huvudsakligen sociologiskt perspektiv menar 

han att risker och riskhantering bör studeras och förstås som en form av sociala 

konstruktioner och diskursiva praktiker beroende av vilka funktioner de fyller i sitt 

eget institutionella sammanhang (se även Lupton 2013). Ericsons tar för det andra 

sin teoretiska startpunkt i institutionell teori (Powell och DiMaggio 1991) vilken 

rör ”hur ordningar inom en organisatorisk eller professionellt sammanhang formas 

genom de vardagliga praktiker som skapar rutiner och bildar en form av 

institutionella ordningar av oskrivna regler och normer” (Ericson, 2017:66). En 

tredje teoretisk entré i Ericsons studie är sociologiska professionsstudier vilka 

handlar om hur yrkesgrupper i sina respektive sammanhang försöker uppehålla 

och göra anspråk på legitimitet. I Ericsons studie finns ett visst intresse för de 

kommunikativa dimensionerna av arbetet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet 

utifrån de tre perspektiven, men riskkommunikation är som sagt inte centralt 

studieobjekt.   

 

En aspekt rör om kommunerna i analysen ”fått fram rätt 

information” från olika verksamheter om sina risker, eftersom 

informationen synes i hög grad präglad av vem som utvalts att 

bidra med informationen hos respektive involverad förvaltning. 

 

Ett första mål i Ericsons studie var att studera vilka aktörer som pekas ut som 

ansvariga, samt vad som bedöms som skyddsvärt i befintliga risk- och 

sårbarhetsanalyser på länsstyrelsenivå och på kommunnivå. Relativt tidigt i 

forskningsarbetet och i mötet med empirin (dokument och intervjuer) insåg dock 
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Ericson att ansvariga aktörer ansåg att innehållet i deras RSA, det vill säga de 

styrande dokumenten, inte i någon större omfattning hängde ihop vad aktörerna 

gjorde i praktiken. Efter denna insikt lades större tonvikt i studien på att 

undersöka hur krisberedskapspersoner inom kommun och länsstyrelse förhöll sig 

till de styrande dokumenten, mer än innehållet i dokumenten i sig. 

Att kommunpersonalen har en paradoxal syn på effekterna och inflytandet av risk- 

och sårbarhetsanalysen i den regionala och lokala beredskapsorganisationen är en 

annan slutsats i Erikssons studie. Å ena sidan propagerar säkerhetsansvariga med 

flera ansvariga för att arbetet med RSA är gediget samt bildar ”grunden för allt”. Å 

andra sidan visar samma personer påtaglig frustration över att analyserna i 

praktiken åsidosätts i organisationerna och inte får tilltänkt effekt. Analyserna 

reducerades till och med till att vara ”pappersprodukt”, ”dåligt samvete” och 

”ångestdokument” av flera respondenter i studien.  

Vissa mer uttryckliga riskinformations- och riskkommunikationsaspekter av 

arbetet med RSA studeras och diskuteras i studien. En aspekt rör om 

förvaltningarna i analysen ”fått fram rätt information” från olika verksamheter om 

sina risker, eftersom informationen synes i hög grad präglad av vem som utvalts 

att bidra med informationen hos respektive involverad förvaltning. Ericson 

konstaterar att det sker ett flertal högst pragmatiska urval av information i en 

kommuns analys av risker och sårbarheter, en anledning är att vanan hos olika 

förvaltningar av att genomföra riskanalyser ser väldigt olika ut i praktiken. Vissa 

typer av sårbarheter som identifieras i kommunens verksamhet passar heller inte 

att registrera i analysen enligt studien, eftersom de ansvariga har svårt att som 

enskild tjänsteman ”lista” och påvisa exempelvis egenupplevda brister i 

beslutsordningar inom den egna organisationen. Sammantaget visar studien på hur 

arbetsprocessen med RSA präglas av ett antal övervägande där olika förväntningar 

och intressen möter varandra. Teoretiskt bidrar studien framför allt till ökad 

kunskap om hur institutionella ordningar, normer och maktrelationer präglar vad 

som bedöms som relevanta risker och sårbarheter i en kommun.  

En liknande ansats med visst informations- och kommunikationsintresse återfinns 

i den forskningsbaserade rapporten Kommunala risk- och sårbarhetsanalyser - 

användande och utnyttjande (2016) där Kerstin Eriksson beskriver och analyserar det 

praktiska arbetet med kommunala risk- och sårbarhetsanalyser i Sverige. Som 

undersökningsmetod används ett antal intervjuer av personal i olika svenska 

kommuner, samt dokumentstudier. Även om fenomenet riskkommunikation inte 

är centralt i Erikssons rapport, så diskuteras flera kommunikationsrelaterade 

dimensioner av arbetet med RSA.  

Enligt Eriksson är engagemanget i svenska kommuners arbete med RSA generellt 

ganska lågt. I studien listas en rad olika orsaker. En första är att arbetet med 

riskanalysen ofta prioriteras bort av tjänstemännen på grund av mer akuta politiska 

frågor på agendan, speciellt sådana som har mer ”politisk laddning”. En andra är 

att tiden anses väl knapp för arbete med riskfrågorna eftersom risk- och 

beredskapsarbetet sällan ses som en del av kärnverksamheterna. Ibland 
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förekommer att enbart en person sammanställer kommunens alla olika 

verksamheters ansvarsområden av en RSA, vilket enligt Eriksson ger låg 

involvering och ett lågt engagemang i det övergripande riskarbetet. En tredje orsak 

till lågt engagemang är kommunernas begränsade resurser vilket gör att arbete med 

RSA ofta prioriteras bort.   

Några av de anledningar som Eriksson identifierar till lågt engagemang kan 

relateras till kommunikationsaspekter. En sådan är svårigheten för ansvariga för 

analysen att få kommunens verksamheter och förvaltningar att förstå varför de ska 

genomföra arbetet och hur arbetet de facto i förlängningen påverkar dem. En 

annan handlar om att det ofta är svårt för huvudansvariga för RSA att få kontakt 

med andra förvaltningar och andra med delansvar i arbetet. Likväl visar studien att 

de delansvariga för arbetet med RSA som finns ute i de kommunala 

verksamheterna också upplever sig ha svårt att få kontakt med exempelvis 

ansvariga, till exempel kommunens säkerhetssamordnare. 

 

Ett risk- och krisscenario startar vanligtvis inom en sektor eller 

kommunal verksamhet, men ha sedan inte sällan stora 

implikationer i andra kommunala eller privata verksamheter. 

För att få en fullständig riskbild måste information om risker 

därför kommuniceras och delas mellan alla berörda aktörer i 

analysarbetet. 

 

En annan studie är den empiriskt ambitiösa forskningsartikeln Understanding 

practical challenges to risk and vulnerability assessments: the case of Swedish municipalities. I 

artikeln konstaterar Cedergren m.fl. (2019) att svenska kommuners arbete med 

RSA både är mångfacetterat och innehåller en rad svårfångade utmaningar. Studie 

bygger på två större delstudieundersökningar av RSA-processer på kommunal 

nivå, genomförda av två olika forskargrupper. I den ena delstudien (FOI-studien) 

genomfördes kvalitativa intervjuer i ett stort antal kommunala RSA- koordinatorer 

i kommuner. I det andra delstudien (Lund-studien) genomfördes deltagande 

observationer vid flera seminarier och workshops rörande RSA-arbete på 

kommunal nivå. I sitt RSA-arbete har - enligt studien - kommunerna tillgång till ett 

flertal metoder och verktyg till sin praktiska hjälp. Enligt studien är det dock inte 

tillräckligt att enbart tillämpa dessa huvudsakligen teoretiska och tekniska metoder 

för att risk- och sårbarhetsarbetet ska bli framgångsrik. Studien efterlyser 

sammantaget en ökad forskningsbaserad kunskap och förståelse för tillämpade 

insatser som syftar till att både utveckla metoder för RSA och förbättra hela RSA-

processen på kommunal nivå.  

En nyckelfaktor i kommuners RSA-process är enligt Cedergrens m.fl. spridning 

och delning av information mellan involverade aktörer. Ett risk- och krisscenario 

startar vanligtvis inom en sektor eller kommunal verksamhet, men ha sedan inte 
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sällan stora implikationer i andra kommunala eller privata verksamheter. För att få 

en fullständig riskbild måste information om risker därför kommuniceras och 

delas mellan alla berörda aktörer i analysarbetet. Detta informationsutbyte och den 

interna spridningen av information om risker utgör dock en utmaning för RSA-

processen på flera sätt, enligt studien. Dels är det svårt att sammanställa och 

presentera all komplex information om beroenden och sårbarheter, dels är det 

svårt att tydligt synliggör de allra viktigaste resultaten från kommunens RSA. 

Information från en aktör som delges andra kommunala aktörer måste också vara 

lätta att använda, annars förblir den troligen oanvänd. Detta medför i sin tur att 

processens riskinformation - på gott och ont - förenklas genom standardiseringar.  

En ytterligare utmaning rör vilken information och hur mycket information om 

lokala specifika risker och hot som är lämpligt att dela med andra aktörer utifrån 

ett säkerhetsperspektiv. Ställer man säkerhetsaspekten i centrum uppstår dilemma 

mellan att sprida riskinformation som ett medel för att öka medvetenheten hos 

relevanta intressenter och samtidigt riskera att sprida känslig information som kan 

nå illasinnade aktörer och sedan användas för att orsaka skada. Viss 

riskinformation kan också vara känsliga för delning på grund av sekretess, särskilt 

när RSA inkluderar information om privata intressenter. Cedergren m.fl. menar att 

det därför är mycket utmanande, liksom resurskrävande, att anpassa RSA-

informationen till dess olika intressenter. Extra tydligt är det enligt studien i 

mindre kommuner. Just förutsättningarna för krisberedskapsarbete och 

riskkommunikation i mindre kommuner har även studerats internationellt. Även 

internationellt upplever mindre kommuner exempelvis problem med komplexa 

roller, brist på mänskliga och ekonomiska resurser, samt brist på tid för 

riskkommunikationsarbetet. Däremot präglas arbetet i de mindre kommunerna 

ofta av en stark sammanhållning och en inbäddande beredskapskultur (se 

exempelvis Cole och Murphy, 2014). 

 

4.3. Klimatriskplanering och riskkommunikation  

Ett specifikt empiriskt studieområdena där det finns flera studier med anknytning 

till RSA-arbete rör klimatriskplanering (se exempelvis Norén, 2016; Uggla och 

Lidskog, 2006). I rapporten Att planera för en osäker framtid: kommuners arbete inför 

hotet om ett förändrat klimat (Uggla och Lidskog, 2006) studeras och analyseras 

svenska kommuners roll i planeringsarbete inför översvämningar i Arvika, 

Nyköping, Orust och Örebro. Samtliga kommuner som studerades har närhet till 

vatten och har därmed ökad översvämningsrisk på grund av klimatförändringen. 

Två av kommunerna (Arvika och Orust) hade också drabbats av kostsamma 

översvämningar åren innan studien genomfördes. Undersökningsmetoden i 

studien var kvalitativa intervjuer av kommunala tjänstemän. Rapporten är skriven 

på uppdrag av Energimyndigheten och har en empirisk tonvikt. 

Rapporten menar att svensk miljö- och klimatrelaterad politik blivit alltmer 

komplex när tidigare hierarkiska roller delvis övergivits av olika anledningar: 
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”statens roll har förändrats, bland annat på grund av en globaliserad ekonomi och 

en ny typ av komplexa och gränsöverskridande problem vars hantering kräver 

samverkan mellan ett flertal aktörer” (Uggla och Lidskog, 2006:12). När det gäller 

översvämningshot fördelas i högre grad än tidigare ansvaret till kommunerna som 

exempelvis svarar för infrastrukturen när det gäller att skapa skyddsförmåga för 

översvämningar. Men det handlar även i hög grad om kommunens viktiga 

informationsuppgift rörande hur enskilda invånare kan bidra till minskade 

klimatrisker/påverkan och sårbarhet kopplad till översvämningar generellt.  

En återkommande utmaning – som bildar en av de centrala utgångspunkterna i 

studierapporten - handlar om kommunernas potentiellt dubbla roller. Dels utgör 

kommunerna fortsatt en viktig del av staten och på så sätt har de ansvar för 

implementering av nationell politik och riktlinjer på lokal nivå, dels utgör 

kommunerna självständiga aktörer vilket samtidigt innebär att en stor variation kan 

förkomma i det lokala engagemanget i de aktuella översvämningsfrågorna. 

Klimatriskarbetet i stort och arbetet med de specifika översvämningsriskerna på 

lokal nivå är därför i hög grad - enligt rapporten – beroende av enskilda 

tjänstemäns engagemang och påverkansmöjligheter i den egna kommunen.   

Rapporten belyser fler olika dilemman i kommunernas arbete med att 

implementera nationella miljö- och klimatmål relaterade till översvämningar. Ett 

sådant är att de kommunala tjänstemän som tilldelats uppgiften att arbeta med 

implementeringen inte har helt lätt att komma med i diskussionerna och samtalen 

om de övergripande utvecklingsplanerna i kommunen. Anledningen som lyfts 

fram är att tjänstemännen ibland uppfattas som ”bromsklossar” eller ”besvärliga” 

när de i sin yrkesroll hela tiden lägger ett risk- och miljöperspektiv på olika 

kommunala frågor. Ett annat vanligt dilemma – eller en målkonflikt - är att 

kommunerna å ena sidan ofta vill lokalisera bostäder nära sina sjöar och 

vattendrag för att göra kommunerna attraktiva, å andra sidan är dessa lägen enligt 

riskanalyser riskutsatta för framtida översvämning. Enligt studiens intervjuer har 

närheten till vatten ”ett viktigt estetiskt, visuellt värde” vilket inte sällan 

övertrumfar riskbedömningarna då kommunerna vill locka människor att bosätta 

sig eller stanna kvar på orten för att uppehålla kommunernas skatteintäkter. 

Sammantaget undersöker Ugglas och Lidskogs rapport - indirekt – flera 

dimensioner av riskkommunikation och samspelet mellan de olika nivåerna av 

riskkommunikation. Dock saknas en uttalad riskkommunikations- och 

krisberedskapsansats i rapporten. När studien genomfördes hade inte heller 

digitala medier något mer primär roll vare sig i riskstyrningsarbetet eller i den mer 

utåtriktade kommunikationen med invånarna om översvämningshot. Även Noren 

m.fl. (2016) undersökte kommuners processer med riskbedömning kopplade till 

översvämningsrisker. Studien konstaterade stora variationer i arbetsprocesserna 

mellan kommunerna och efterlyser därför nationella riktlinjer som kan vägleda 

kommunerna i arbetet med att få en mer enhetlig riskbedömning. Informations- 

och kommunikationsfrågorna berörs enbart perifert, däremot diskuteras tillgången 

till illustrativa digitala kartor som åskådliggör översvämningsriskerna. Studien 
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genomfördes med hjälp av intervjuer av kommunalt ansvariga för 

översvämningsriskerna samt analyser av dokumentation. 

 

Lärdomar – riskkommunikation, styrning och risk- och 

sårbarhetsanalys 

• Svenska kommuners arbete med RSA (risk- och sårbarhetsanalys) är 

lagstadgat och utgör en central del av det svenska beredskapssystemet.  

  

• Arbete med RSA förväntas ske som en process, i faser som planering, 

arbete på verksamhetsnivå, arbete på kommunnivå och uppföljning, 

utvärdering och rapportering.  
 

• RSA är tänkt som beslutsunderlag för verksamhetsansvariga, men också 

som grundunderlag för kommunens utåtriktade kommunikation om risker och 

beredskapsbehov till allmänheten och andra.  

 

• Kommunernas beredskaps- och/eller säkerhetssamordnare är centrala i 

RSA-arbete och de arbetar både strategiskt och operativt. 
 

• Beredskaps/säkerhetssamordnarna i mindre kommuner är ofta själva med 

sina krävande RSA-uppgifter och det är svårt för dem att leva upp till alla 

roller och efterfrågade förmågor.  

 

• Befintliga studier fokuserar på utveckling av metoder för RSA. Ett ”top-down” 

perspektiv är vanligt i studierna.  
 

• Befintliga studier visar på vikten av kommunikation i olika form i RSA-

arbetet, en kommunikation som sker mer och mer digitalt.  
 

• Användningen av begreppet ”riskkommunikation” och en sådan ansats är 

dock relativt sällsynt i befintliga studier och rapporter.  
 

• I kommunikationsuppgifterna inkluderade i RSA ska 

beredskapssamordnarna - enligt policydokument – få/söka stöd av bland 

annat kommunens kommunikatörer. Det eventuella stödjande arbetet ägnas 

mindre uppmärksamhet i befintliga studierna. 
 

• Kunskapen om hur, under vilka förutsättningar och former kommuner väljer 

att inkludera invånarna i sitt arbete med RSA är ej omfattande i befintliga 

studier. 
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Riskkommunikation, 
kampanjer och invånarna  
 

Här presenteras studier om riskkommunikation med målet att engagera, involvera, övertala 

och/eller utbilda individen om och i lämpligt beredskapsbeteende. Eftersom det är ett stort 

internationellt forskningsområde – samtidigt som antalet svenska studier inte är speciellt 

omfattande – riktas ljuset främst mot den internationella forskningsarenan. 

 

5.1. Kommunen och 
hemberedskapskampanjer 

Svensk krishantering och beredskapspolitik har sedan ungefär ett decennium enligt 

flera studier och rapporter präglats av en förskjutning av ansvar från stat, till 

regional och lokal nivå och vidare till hemmen och den enskilda individen (se 

exempelvis Bergström 2016; Rådestad och Larsson 2018; Kvarnlöf, 2020). Ett led 

i förflyttningen av ansvar är ett ökat antal kampanjer och informations- och 

kommunikationsaktiviteter om risker, säkerhet och krisberedskap riktade till 

svenska allmänheten. Den kanske allra mest uppmärksammade är broschyren Om 

krisen eller kriget kommer som genomfördes av MSB under våren 2018. Broschyren 

skickades till alla 4,7 miljoner svenska hushåll.  

En annan nationell aktivitet som initierades av MSB under senaste åren är 

krisberedskapsveckan. Veckan är sedan år 2017 en årlig centralstyrd tematisk 

informations- och kommunikationsaktivitet med målet att stärka privatpersoners 

och hushållens kris- och hemberedskap. Målet med krisberedskapsveckan är även 

att fungera som stöd i svenska kommuners arbete med riskkommunikation riktad 

till invånare och andra intressenter för att skapa lokal krisberedskap. Enligt Asp 

och Sjölund (2014) har svenska myndigheter en stark tillit och tilltro till att dylika 

informations- och kommunikationsinsatser om risker och beredskap ska leda till 

att enskilda förbereder sig bättre inför kriser och olyckor. Internationellt finns 

emellertid studier som ifrågasätter effekterna för dylika sammanhållna 

masskampanjer genomförda utan större hänsyn till segmentering av målgrupper 

(se exempelvis Adams, m.fl. 2017).   

I några kommuner har det genomförts lokala informations- och 

kommunikationskampanjer riktade till invånarna. Kärnbudskap i de lokala 

kampanjerna har vanligen utformats i linje med den nationella styrningen från 

MSB (Kvarnlöf, 2020). I Göteborgs stad har informationskampanjen 72 timmar 

genomförts årligen sedan 2014. Kampanjen har använt sig av annonser och 

artiklar i tidningar, på bussar/spårvagnar och på annonspelare. Huvudbudskapet 

har varit ”Klarar du dig i tre dygn?” i relation till exempelvis snöoväder, stormar, 

strömavbrott, olyckor och översvämningar. Budskapsmässigt använde kommunen 
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visuella bilder på radioapparater, konserver, ficklampor och vattendunkar i sitt 

kommunikationsmaterial (för en retorik- och effektanalys av kampanjen se 

Johansson och Vigso 2017).  

 

Exempel på kampanjmaterial från Göteborgs stads 72-timmarskampanj. 

 

Några svenska rapporter och studier ägnar sig åt att studera svenska myndigheters 

kommunikations- och kampanjaktiviteter med målet att öka riskmedvetenheten 

och krisberedskapen bland invånarna (se exempelvis Enander, 2016; Kvarnlöf och 

Montelius, 2020; Linnell, 2015). Några av studierna handlar specifikt om 

kommuners hemberedskapskampanjer. Genom en kvasi-experimentell 

tvärsnittsundersökning med knappt 2000 deltagare har exempelvis den så kallade 

IDEA-modellen vidareutvecklats med utgångspunkt i den nämnda 72-

timmarskampanjen i Göteborg (Johansson, m.fl. 2021). Studien visar att de 

individer som tog del av ett riskkommunikativt meddelande designat i linje med 

modellens komponenter hade betydligt mer förståelse (dvs. kognitiv inlärning) och 

fann riskmeddelandet betydligt mer relevant och användbart (dvs. affektiv 

inlärning) än de som tog del av ett kontrollbudskap.  

 

Modellen menar att tillgång till instruktioner är essentiellt för att 

riskkommunikation med invånare/medborgare ska kunna bli 

effektiv. 

 

IDEA-modellen för att skapa krisberedskap med hjälp av riskkommunikation har 

rötter i internationell forskning om individers informationssökningsbeteende i 

krislägen. Modellen menar att tillgång till instruktioner är essentiellt för att 

riskkommunikation med invånare/medborgare ska kunna bli effektiv. Utan tydliga 
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instruktion anses individer - enligt modellen - mindre benägna att förstå, värdera 

och följa riktlinjer relaterade till risker och hot för att skydda sig själva och sina 

nära och kära. Internalisering (”I”) är det första steget i modellen och handlar om 

att motivera målgruppen genom att välja riskbudskap som är personligt relevanta 

samt visar närhet och aktualitet. Distribution (”D”) handlar om att identifiera och 

kommunicera instruktionerna via kanaler som når alla olika typer av målgrupper. 

Tydlighet (”E”, explanation) handlar i korthet om att formulera korrekt och för 

alla målgrupper begriplig information via trovärdiga källor. Handling (”A”, action) 

står slutligen för att riskkommunikationen bör inkludera förslag på konkreta 

åtgärder som individen kan vidta för att skydda sig själva och andra från skada. 

Mottagaren för riskinformationen bör enligt modellen i detta stadie ges specifika 

handlingsanvisningar att ta ställning till (Johansson, m.fl. 2021; Sellnow och 

Sellnow 2019).  

 

 

Exempel på informationsmaterial om krisberedskap från Bräcke kommun. 
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5.2. Teoretiska ansatser och perspektiv 
Kampanjer och kommunikations- och utbildningsinsatser med målet att öka 

individens beredskap är ett väl undersökt fenomen i ett internationellt 

forskningsfält som sträcker sig över risk-, kris-, katastrof- och 

beredskapshanterings-, risk- och kriskommunikations-, hälsokommunikations- och 

marknadsföringsforskning. I fältet finns flera teoretiska underperspektiv och 

ansatser vilka bitvis överlappar varandra. I det följande presenteras några av de 

mer frekvent förekommande i litteraturen.  

5.2.1. Skyddsmotivering och egenförmåga 

Socialpsykologiska och socialkognitiva teorier (se Bandura 1982) bildar grunden i 

det första perspektivet. Sådana teorier handlar om den generella betydelsen av 

individens tro på sig själv och sin egen förmåga (”self-efficacy”) att kunna 

genomföra uppgifter och nå eftersträvansvärda mål. Sådan egenförmåga har enligt 

perspektivet visat sig spela extra stor roll för hur individer uppfattar och tar till sig 

budskap om hur de förväntas agera och skydda sig i risk- och 

beredskapssammanhang (se exempelvis Frisby, Sellnow, Lane, Veil och Sellnow, 

2013). Många individer har redan en god kunskap om samhälls- och hälsorisker 

viktiga att skydda sig emot, men saknar däremot både motivation och tilltro till sin 

egen förmåga att bete sig på ett lämpligt och förebyggande sätt (Miller, Adame och 

Moore 2013; Wall, 2014). 

Inom perspektivet (se exempelvis Witte, 1992, Witte 1996) är det även vanligt att 

bygga resonemanget på den parallella processmodellen (EPPM). Den bygger i sin 

tur på bland annat i Leventhals kommunikationsteorier (1970) om individers 

möjlighet till kontroll av faror och rädsla samt på Rogers motivationsteori (1975) 

för vilken typ av budskap som motiverar individer att välja att skydda sig mot 

risker. Enligt EPPM är individer mer benägna att vidta skydds- och 

beredskapsåtgärder om ett riskkommunikativt budskap inte bara motiverar genom 

viss skrämsel (”fear appeal”) utan även innehåller information om vad individen 

kan göra själv för att förebygga riskerna. Sådan information - menar modellen - 

ökar upplevelsen hos individen av både egenförmåga och förmåga att respondera 

på hotet/faran (Witte och Allen, 2000). Med responsförmåga avses tilltron hos 

individen till att en föreslagen och anammad beredskaps- och skyddsåtgärd 

verkligen kommer att ge eftertraktat nödvändigt individuellt skydd. I praktiken kan 

det exempelvis handla om en tilltro till att en inköpt och monterad brandvarnare 

verkligen räddar liv i samband med en bostadsbrand, eller att ett spritkök fungerar 

i kritiskt läge för matlagning 

Många individer har redan en god kunskap om samhälls- och 

hälsorisker viktiga att skydda sig emot, men saknar däremot 

både motivation och tilltro till sin egen förmåga att bete sig på 

ett lämpligt och förebyggande sätt. 
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Enligt EPPM kommer dessutom individer som möter faror att antingen försöka 

kontrollera farorna eller försöka kontrollera den egna rädslan för farorna. Om 

individen väljer att försöka kontrollera faran blir de mer benägna att både ta till sig 

riskkommunikativa budskap och att skydda sig själva, enligt teorin. Om individen i 

stället väljer att enbart försöka kontrollera sin rädsla avvisar de i högre grad 

riskinformation (Witte och Allen, 2000). En vanlig slutsats i studier baserade på 

EPPM är därför att renodlade skrämselbudskap inte fungerar som 

budskapsstrategi i preventiva risk- och beredskapskampanjer. I stället föreslår 

vanligen studierna att preventiva riskbudskap bör kombinera motiverande 

”larmande” budskap om existerande risker och faror (exempelvis information om 

vem som är i riskzonen samt information om skador som kan uppstå om risken 

realiseras) med tydliga budskap om vad individen enkelt kan göra själv för att 

skydda sig (se exempelvis Sutton, League, Sellnow och Sellnow, 2015). En 

återkommande slutsats i perspektivets studier är även att den upplevda 

egenförmågan hos individerna är avgörande för om de kommer att ta till sig och 

agera i linje med budskap i samhällskampanjer. Studierna uppmanar därför 

myndigheter till att använda målgruppsanpassade budskap som motiverar 

individens egenförmåga och aktiva handlingar för ”bästa” krisberedskap (se 

exempelvis Miller, Adame och Moore, 2013). 

 

Enligt EPPM kommer dessutom individer som möter faror att 

antingen försöka kontrollera farorna eller försöka kontrollera 

den egna rädslan för farorna. Om individen väljer att försöka 

kontrollera faran blir de mer benägna att både ta till sig 

riskkommunikativa budskap och att skydda sig själva, enligt 

teorin. 

 

I och med digitaliseringen rör allt fler studier med utgångspunkt i EPPM 

utformningen av digitala riskbudskap och digitala applikationer/design. Studierna 

rör vanligen frågor om i vilken grad/omfattning olika typer av risk- och 

beredskapsbudskap utformade i linje med teorin ”klickas” och/eller ”sprids” i den 

digitala sfären. Vos m.fl. (2018) analyserar exempelvis i vilken grad myndigheters 

och andra krishanterande organisationers olika budskap om virussjukdomen Zika 

spreds på Twitter. Studien visade att varnande budskap om riskernas allvar 

(motiverande budskap) likväl som budskap om hur individ själv kan skydda sig 

(budskap för ökad egenförmåga) hade en stor ”digital spridning” i jämförelse med 

andra typer av riskbudskap. I en studie om hälsoappar dras liknande slutsatser 

baserat på i vilken grad olika riskrelaterade budskap/rubriker ”klickades” i 

apparnas gränssnitt (Chen, m.fl. 2019). En annan studie undersöker hur 

hälsoriskbudskap presenteras av myndigheter i sociala medier, utifrån logiken för 

EPPM. Studieförfattarna konstaterar att hälsomyndigheters budskap nästan inte 

alls följde den vetenskapliga modellens förslag på utformning av preventiva 



 

45 

riskbudskap. Den digitala miljön saknade budskap som motiverade genom 

skrämsel och samtidigt aktiverade användarna genom att skapa känslor av 

egenförmåga att förebygga riskerna. Att myndigheters preventiva 

riskkommunikation – såväl digital som analog – alltid bör använda sig av 

motivationsskapande budskap om risker och faror samt samtidigt inkludera tydliga 

budskap om hur individen själv kan skydda sig mot farorna, konstateras i flera 

studier (se exempelvis Vos m.fl., 2018) 

En svensk studie med rötter i teorier om skyddsmotivering och egenförmåga är 

SOM-rapporten Kapabilitet under en pandemi (Sandstig och Dahlin, 2020). Studien 

undersöker individers tilltro till att på egen hand kunna möta ett hot, i detta fall 

Coronavirus och Covid 19. Studie fokuserar dock främst på upplevda 

egenförmågan, snarare än informations- och kommunikationsprocessen. 

Resultaten visar att individers upplevelse av egenförmåga (i studien benämnd 

kapabilitet) att möta Covid 19 överensstämmer relativt väl med de uppskattningar 

som gjorts av rådande risker av medicinsk expertis. Det är personer i konstaterade 

riskgrupper som äldre, personer med sämre hälsa men också personer med annan 

etnisk bakgrund än svensk som främst har mindre tilltro till sin egen förmåga vilka 

var de som drabbats allra hårdast av smittan enligt studien. Sandstig och Dahlin 

tolkar resultatet som myndigheters och experters riskkommunikation i Sverige om 

vem som är utsatt för störst risk att hälsomässigt drabbas hårt av pandemin har 

varit framgångsrik. 

5.2.2. Informations(o)tillräcklighet 

Ett annat perspektiv formas i den så kallade RISP-modellen (risk information 

seeking and processing) (Griffin, Dunwoody och Neuwirth, 1999). Kärnan här är 

begreppet informations(o)tillräcklighet (”information sufficity”) vilket beskriver 

hur mycket information en person anser sig behöva för att hantera en risk i mer 

akuta situationer som inkluderar påtagliga risker. Modellen antar att individer som 

upplever informationsbrist, dvs. ett glapp mellan tillgång till information och 

behov ökar sin informationssökning och att glappets karaktär påverkar individens 

sätt att söka information (aktivt, rutinmässigt, undvikande etc.). 

Informationsbehovet påverkas enligt modellen av affektiva reaktioner på olika 

risker (oro, ilska etc.), subjektiva informationsnormer (exempelvis när individen 

tror att betydelsefulla personer i ens omgivning förväntar sig att man känner till 

risken), uppfattning om faran (uppfattad sannolikhet och allvarsgrad men även 

förtroende för myndigheters riskhantering) och individuella karakteristika (t.ex. 

ålder, kön, klass, etnicitet) (Griffin, Neuwirth, Dunwoody och Giese, 2004). 

Vidare menar modellen att informationsbristens påverkan på informationssökning 

och processande avgörs av uppfattningar om själva informationskanalen (valet av 

informationskanal och dess trovärdighet) (Hwang och Jeong, 2020).  
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Exempel på digitala applikationer och designer för att varna för brandrisker. 

 

Med startpunkt i RISP-logiken intressera sig Sutton, Woods och Vos (2018) för 

hur individer ”klickar” sig fram i digitala miljöer när behov av riskinformation 

uppstår. Studien undersöker således hur individer beter oss i relation till så kallade 

hypertexter inbäddade i webbmiljöer, vilket är en del av funktionaliteten för 

exempelvis både dagens webbsidor, sociala medier och appar. Genom att 

konstruera korta hypertextbudskap i linje RISP-modellen och sedan genomföra en 

online panelstudie kring dessa budskap visar de att krisens karaktär, krisens 

tidpunkt samt individernas riskbedömning starkt påverkar besluten om vad 

individen väljer att klicka för budskap under kriser. Som synes intresserar sig dock 

detta perspektiv och även den nämnda studien mer för realiserade krislägen, mer 

än ett förstadium till kris.   

5.2.3. Social marknadsföring 

Ett angränsande perspektiv och ansats för att studera och praktisera 

riskkommunikation för krisberedskap bland medborgarna är att se sådan 

verksamhet som social marknadsföring. Perspektivet innebär i korthet en 

riskkommunikation som använder metoder, logiker, begrepp och tekniker från 

kommersiella reklamsammanhang, men i stället med målet att förbättra 

människors liv och hälsa för ”samhällets goda”. Social marknadsföring är därmed - 

enligt perspektivets förespråkare - drivkraften bakom arbetsmetoderna i de flesta 

preventiva samhällskampanjer med syftet att exempelvis förmå människor att 

förändra sitt beteende och använda bilbälte, sluta röka och äta hälsosamt etc. 

(Andreasen 2002; Rice och Atkin, 2017). Perspektivet är vanligast i 

forskningstidskrifter som rör marknadsföring generellt och marknadsföring inom 

offentlig sektor specifikt (se exempelvis Journal of Public Policy och Marketing). 

Det sociala marknadsföringsperspektivet på riskkommunikation för prevention 

förekommer även flitigt i internationella policydokument inom hälsoområdet (se 

exempelvis MacDonald m.fl. 2012).  
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Perspektivet innebär i korthet en riskkommunikation som 

använder metoder, logiker, begrepp och tekniker från 

kommersiella reklamsammanhang, men i stället med målet att 

förbättra människors liv och hälsa för ”samhällets goda”. 

 

Det sociala marknadsföringsperspektivet har flera likheter med föregående 

presenterat perspektiv. På snarlikt sätt intressera sig marknadsföringsperspektivet 

för tilltrodda informationskällor, hur individer behandlar riskinformation samt hur 

”sociala marknadsföringsaktiviteter” kan förbättra människors förmåga att skydda 

sig mot risker och katastrofer. Teoretiskt vilar perspektivet vanligen dels på 

övertalningsteorier kopplade till individers möjlighet till kontroll av faror och 

rädsla, dels teorier från marknadsföringen och dess idéer om behovet av rätt 

produkt, på rätt plats, till rätt pris, vid rätt tidpunkt (internationellt: ”product 

benifits”, ”price”, ”place”, ”promotion”) (se exempelvis Guion, Scammon och 

Borders, 2007; Okazaki, m.fl., 2015). Kampanjer och kommunikationsaktiviteter 

som syftar till att öka beredskapen för kriser i exempelvis hemmen ska följa dessa 

marknadslogiker i sina upplägg, enligt det sociala marknadsföringsperspektivet.   

Det sociala marknadsföringsperspektivet bygger förfinat på en idé om att (1) 

placera individen (”kunden”) i centrum, det vill säga att kommunikationsaktiviteter 

ska anpassas för att svara på personens behov och önskemål, snarare än att 

personen ska anpassas runt interventionens behov. Social marknadsföring 

försöker förstå var personen är ”nu” tankemässigt och beteendemässigt, snarare 

än var den ”borde vara”. Det sociala marknadsföringsperspektivet efterfråga även 

(2) tydliga beteendemål för att mäta vad människor faktiskt gör, inte bara deras 

kunskap, medvetenhet eller tro på en fråga. Ett ytterligare kännetecken för 

perspektivet är att det (3) strävar efter att ge underlag bortom demografiska 

faktorer för fortsatt ”styrning” och ”anpassning” av kommunikationsaktiviteter i 

linje med målgruppernas behov. I detta inbegrips att (4) maximera de 

”erbjudanden” som ges till individen när det gäller efterfrågade ”produkter”. Detta 

innebär i praktiken att öka incitamenten och ta bort hinder för positivt beteende, 

samtidigt som att göra motsatsen för negativa eller problematiska beteendet. Social 

marknadsföring innebär även (5) reflektion om bedömning av "konkurrerande" 

faktorer, vilket handlar om att undersöka och beakta alla faktorer som tävlar om 

människors uppmärksamhet och deras vilja eller förmåga att anta ett önskat 

beteende. En ytterligare dimension av social marknadsföring är (6) segmentering. 

Målet är att man genom segmentering ska kunna säkerställer att aktiviteter och 

kommunikationsinsatser skräddarsys efter människors olika motivation och behov. 

Slutligen inkluderar perspektivet beslut om (7) marknadsföringsmixer då enskilda 

kommunikationsinsatser generellt anses mindre effektiva än mixer av insatser, 

även om kombinationer av insatser är mer tidskrävande och ansträngande (Corner 

och Randall, 2011).   
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5.2.4. Samhällsengagemang 

Att sträva efter medborgardeltagande i olika samhällsprocesser (Community 

Engagement, CE) har länge varit ett viktigt tema i den normativa och deskriptiva 

liberaldemokratiska teorin (se exempelvis Head, 2007). I synnerhet har de 

reformistiska inriktningarna i dessa teorier sedan ett antal decennier främjat 

begreppet ”aktiva medborgare” i en rad politiska eller institutionella sammanhang 

(se exempelvis Fung, 2003). Att betrakta riskkommunikation som en verksamhet 

med målet att skapa sådana aktiva medborgare - men också mer dialogiskt 

samhällsengagemang - är därför ett ytterligare perspektiv både inom forskningen 

om riskkommunikation för att skapa beredskap och i praktisk riskkommunikation 

(King, 2008). Akronymen RCCE (Risk Communication and Community 

Engagement) har exempelvis använts flitigt i internationella policydokument under 

hanteringen av Covid 19-pandemin (se till exempel WHO 2020a, 2020b).  

 

I grunden menar de att samhällsengagemangsperspektivet - 

utöver sitt mer dialogiska kommunikationsperspektiv - präglas 

av ett överlåtande av ansvar på individen för krisberedskapen.   

 

RCCE-konceptet/perspektivet har en bred ansats och handlar enligt WHO 

(2020a, 2020b) om en hel arbetsprocess där riskkommunikatörer ska skapa mål, ta 

fram detaljerade handlings- och aktionsplaner kopplade till kommunikation, 

koordinera, samt genomföra kommunikationsaktiviteter med syftet att skapa 

medborgerligt engagemang. Kännetecknande för RCCE-perspektivet är enligt dess 

förespråkare - kortfattat - en idémässig rörelse bort från ett megafon- och ett en-

vägs perspektiv på utåtriktad riskkommunikation, till ett mer delaktighetsgörande 

kommunikationsperspektiv (se exempelvis Abunyewah, m.fl. 2020, WHO 2020b). 

Johnston, Taylor och Ryan (2020) åskådliggör i figuren nedan skillnaderna mellan 

det övertalningsinriktade informativa utbildningsinriktade perspektivet och 

engagemangsperspektiv för att bedriva riskkommunikation för krisberedskap. I 

grunden menar de att samhällsengagemangsperspektivet - utöver sitt mer 

dialogiska kommunikationsperspektiv - präglas av ett överlåtande av ansvar på 

individen för krisberedskapen.   
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Skillnaderna mellan det övertalningsinriktade informativa perspektivet och engagemangsperspektiv för 

att bedriva och förstå riskkommunikation för krisberedskap, enligt Taylor och Ryan (2020). 

 

De teoretiska fundamenten i den kampanjinriktade forskningen om att skapa 

samhällsengagemang i risk- och beredskapssammanhang kan delvis härledas till 

sentida teorier och modeller för public relations. PR-forskaren James Grunig (se 

Exempelvis Eriksson, 2003) förespråkar exempelvis i sina normativa PR-modeller 

en övergång från vanligen enkelriktade och övertalningsinriktade 

kommunikationsverksamheter (asymmetrisk en-vägskommunikation) till mer 

normativa dialogorienterade och engagemangsväckande (symmetrisk två-

vägskommunikation) verksamheter. Demokratiteoretiskt byggde Grunig sitt 

koncept på logiker för så kallad liberal intressegrupps pluralism där intresse- och 

medborgargrupper anses står för ”champion interests of ordinary people against 

unresponsive government and corporate structures” (Boyte, i Grunig 1989:39). 

Grunigs modeller inbegriper dock inte bara kommunikationsriktningarna 

(enkelriktade eller dubbelriktade) utan framför allt balansen i 

kommunikationsprocessen. Han föreslår att symmetrisk kommunikation 

förutsätter en kommunikationsaktiviteter som i hög grad strävar efter 

ömsesidighet, förståelse och dialog. I praktiken innebär det att 

kommunikationsaktiviteters mål är att leda till förhandling/utbyte med omgivande 

grupper och intressenter. På samma sätt ska den symmetriska ideala och normativa 

kommunikationen underbygga både förändring av riskkommunicerande 

organisationers perspektiv på risk och beredskap men också förändring av 

omgivande medborgargruppers och intressenters attityd och kunskaper. Utifrån 

logiken framstår vissa kommunikativa aktiviteter ha bättre förutsättningar än andra 

att skapa sådant symmetriskt samhällsengagemang, exempelvis dialogiska möten 

och event (Eriksson, 2003).   

En omfattande meta-studie (Ryan m.fl., 2020) undersöker vilka kommunikativa 

samhällsengagemangsmetoder som främst används - samt i vilken grad metoderna 

har varit effektiva - för att skapa efterfrågat engagemang kring beredskapsfrågor 

inför naturrelaterade kriser och katastrofer. I studien sorterar de in ett flertal 

kommunikationsaktiviteter som exempelvis workshops, seminarier, skapande av 

samhällskoalitioner, skolutbildningar samt genomförande av fokusgrupper som 

engageringsmetoder. Studien väljer även att sortera in modernare kommunikativa 
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påverkansmetoder som ”gamification” och ”storytelling” som viktiga 

samhällsengagemangsmetoder (se exempelvis Chapple, Blignault och Fitzgerald, 

2017; Olson, m.fl. 2019). ”Gamification” innebär i korthet användning av 

principer från speldesign och dataspel som implementeras i andra digitala 

kommunikationsmiljöer för att öka användarens engagemang i önskade frågor. 

”Storytelling” är kanske allra vanligast inom den kommersiella marknadsföringen 

där det i korthet likställs med att berätta och väcka känslor genom ord, bilder och 

symboler. Meta-studien (Ryan m.fl. 2020) visar sammantaget på att arbete för att 

skapa samhällsengagemang idag kräver en kombination av olika metoder där de 

mer dialogiska metoderna bör bilda kärnan. 

 

Underförstått i studien synes vara att det är själva 

kommunikationsteknologin i sig som bär med sig en 

engagerande potential som antas kunna nyttjas om den 

används på lämpligt sätt. 

 

Verrucci m.fl. (2016) anser att samhällets kommunikation om hur individen ska 

förbereda sig eller bemöta extrema händelser i allt högre grad präglas av webb- 

och mobilbaserad teknik. Utifrån ett engagemangsteoretiskt perspektiv studerar de 

digitala applikationer som innehåller medborgarinformation om hemberedskap 

inför jordbävningar och bränder. Underförstått i studien synes vara att det är själva 

kommunikationsteknologin i sig som bär med sig en engagerande potential som 

antas kunna nyttjas om den används på lämpligt sätt. I studien undersöker de dels 

informationen som tillhandahålls, dels mediets modalitet. Studien undersöker även 

om applikationerna integrerar någon form av beteendeförändringstekniker i sin 

design. Resultaten visade att flertalet digitala applikationer fokuserade enbart på en 

fara och inte heller tillhandahöll de kontextualiserande information som krävs till 

specifika grupper av användare. Tekniker för beteendeförändring var sällan 

integrerade i utformningen av applikationer och deras effektivitet utvärderas sälla 

systematiskt, allt enligt Verrucci m.fl. studie.  

Ett annat aktuellt digitalt utvecklingsfenomen som tilldelats allt större roll rörande 

engagemangstekniker är användningen av användardata för att understödja 

engagemang. Policydokument från WHO (WHO 2020b) menar exempelvis att det 

medborgar- och samhällsengagemang som ska skapas kring den pågående 

pandemin i hög grad ska vara ”datadrivet”. Myndigheters kommunikationsarbete 

anmanas exempelvis av WHO att ta stöd av dataanalyser från webb och sociala 

medier för att lyssna till och skapa egen förståelse för rådande uppfattningar och 

beteenden bland medborgarna. Den digitala miljön förväntas även i hög grad 

användas för att uppnå det eftersträvade medborgar- och samhällsdialogen kring 

preventiva åtgärder under pandemin, enligt det globala policydokumentet.   
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5.2.5. Social kapacitet 

Detta femte perspektiv handlar inte i sin renodlade form om att bidra till att bygga 

fysisk och materiell kapacitet, det vill säga att riskutsatta exempelvis ska införskaffa 

översvämningsskydd eller proviant för 72 timmars elavbrott. Det handlar inte 

heller om att skapa ekonomisk kapacitet i samhälle och hos individer för att kunna 

möta realiserade hot. Perspektiv ser i stället samhällets och individernas förmåga 

att skapa ett övergripande socialt kapital och/eller social kapacitet att möta risker 

och kriser som kärnan i en god krisberedskap. Perspektivet har rötterna i bland 

annat Putnams (1995) teser om det viktiga sociala kapitalet samt vikten av 

mänskligt umgänge och ett starkt socialt liv för en fungerande demokrati. I 

beredskapssammanhanget ses social kapacitet specifikt som förmågan hos 

individer, grupper och/eller organisationer att förutse och möta farliga händelser. 

Sådan social kapacitet delas i sin tur upp i fyra beståndsdelar: kunskapsnivåer, 

attityd- och motivationsförmåga, social- och organisatorisk förmåga, samt 

emotionell- och psykologisk förmåga (Höppner m.fl. 2012).  

 

Perspektiv ser i stället samhällets och individernas förmåga att 

skapa ett övergripande socialt kapital och/eller social 

kapacitet att möta risker och kriser som kärnan i en god 

krisberedskap. 

 

Perspektivet bygger dels på teorier om riskkommunikationens möjligheter att 

fungera kunskaps- och motivationshöjande. Här handlar det om olika klassiska 

kommunikationsstrategiers (information, kommunikation, dialog etc.) och 

informations- och kommunikationskanalers/aktiviteters (broschyrer, annonser, 

webb, filmer, möten etc.) fördelar och nackdelar i ett risk- och 

krisberedskapssammanhang. En annan del i perspektivet består i att beakta 

kommunikationens förmågor att skapa de i sammanhanget viktiga tillitsfulla 

relationerna mellan individer och i samhället i stort. En tredje del i perspektivet 

handlar om kommunikationens roll och möjligheter att understödja positiva 

känslor som handlingsfrihet, hopp, optimism, motstånd mot stress samt förmågan 

att reglera känslor vilket visat sig extra viktiga för att öka den psykologiska 

robustheten innan en kris inträffar (Höppner, Bründl och Buchecker, 2010).    

5.2.6. Det kritiska perspektivet  

Det kritiska perspektivet och ansatsen ser slutligen kampanjverksamheter och 

utbildningsinsatser för höjd beredskap som manifest för rådande 

samhällsstrukturer. I den uttalat kritiska forskningen - till skillnad från i övriga 

perspektiv – är utgångpunkten att problem med låga beredskapsnivåer hos 

individen inte beror på individuella och psykologiska faktorer och/eller bristfällig 

information utan snarare beror på samhälleliga strukturer. Inom perspektivet 
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tolkas ofta beredskapskampanjer och riskkommunikation främst som ett sätt för 

statens (och kapitalets) institutioner att försöka skydda sina egna intressen, snarare 

än medborgarnas. Ett av de viktigare målen med myndigheters 

beredskapskampanjer och riskkommunikation riktad till medborgarna är då – kort 

beskrivet - att genom dylika kampanjer visa att myndigheterna uppfyller sina 

lagstiftade åtaganden (se exempelvis Klein, 2008; Preston, 2012, 2019).  

 

låga beredskapsnivåer hos individen beror inte på individuella 

och psykologiska faktorer och/eller bristfällig information utan 

snarare på samhälleliga strukturer. 

 

En variant inom perspektivet är kritiska policystudier. Policyforskarna Baker och 

Ludwig (2018) menar exempelvis att de dominerande utgångspunkterna och 

logikerna för myndigheters policy och kampanjarbete oftast bygger på skeva 

föreställningar om allmänheten och dess agerande i relation till risker och kriser. 

Allmänheten ses vanligtvis som både oengagerad, irrationell och svårutbildad och 

därför i hög grad i behov av styrning, enligt policyforskarna. Allmänheten ses till 

och med som ett av de största hoten i sig själva mot det robusta samhällsbygget. 

Verkliga erfarenheter från risk- och krislägen visar tvärtom att allmänheten både är 

aktiv, altruistisk och rationell, samtidigt som graden av självorganisering oftast är 

hög när kriser inträffar. Det kritiska forskarparet menar att sådana ”verkliga” 

erfarenheter i högre grad än idag bör bilda grundpelarna i kommunikationsinsatser 

för att skapa krisberedskap.  

5.3. Empiriska fokus och kunskaper 
I forskningen om riskkommunikation, krisberedskap och individen är några 

empiriska fokus vanligare än andra. Det handlar om studier om vissa risk- och 

kristyper (exempelvis klimatrisker och klimathot) och studier som huvudsakligen 

ägnar sig åt betydelsen av demografiska och sociodemografiska faktorer som 

livsformer, kön och ålder, men även studier om betydelsen av olika 

medieformat/medieformer i riskkommunikation för beredskap bland 

medborgarna.  

5.3.1. Klimatrelaterade risker och hot 

Globala klimatförändringar ökar sannolikheten för extrema väderhändelser som 

hög nederbörd (dvs. stormar, översvämningar och jordskred) eller tvärtom låg 

nederbörd (dvs. värmeböljor, torka, skogsbränder). Riskkommunikation i relation 

till klimatförändringar är därför ett forskningsområde med många studier. Det 

finns åtminstone två genrer av studier. En första som diskuterar och analyserar 

kommunikationens och kampanjers roll och möjligheter för att om möjligt 

påverka medborgarnas klimatkunskap och preventiva klimatbeteenden (se 
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exempelvis Aitken, Chapman och McClure 2011). En andra genre rör 

kommunikationens roll i att påverka samhällets och den enskilda medborgarens 

beredskap och förmåga till lindring när det gäller att möta mer akuta kris- och 

katastrofartade händelser till följd av klimatförändringarna (se exempelvis Mark 

och Keim, 2008). Den senare genren står främst i fokus i det följande. Viktigt att 

beakta är även att mycket av forskningen som presenteras är genomförd i länder 

med vana av större naturkriser och naturkatastrofer än Sverige. Exempel är studier 

som rör extremväder i Nordamerika eller bränder i Australien. Genren kan i sin 

tur grovt indelas i två typer av studieområden, dels studier om (1) 

förebyggande/preventiv riskkommunikation, dels studier om (2) akut 

riskkommunikation inkluderande varningsbudskap för att snabbt skydda 

människor och egendom när risker realiserats till exempelvis en kraftig och farlig 

storm. Studierna som relaterar till klimatförändring delas därutöver i sin tur upp på 

olika typer av krisartade händelser relaterade till extrema väderhändelser.    

 

Översvämningar. Antalet översvämning ökar, samtidigt som skadorna av 

översvämningarna blir mer och mer omfattande i kölvattnet av klimatförändringar. 

Översvämningarna drabbar människors liv, men också deras fastigheter och 

egendomar. Riskberäkningar visar att översvämningar kommer att leda till stora 

skador i framtiden, inte minst i stadsmiljöer. Enligt FN:s policy för 

katastrofriskreducering (”Sendai Framework for Disaster Risk Reduction”) för 

åren 2015–2030 är ett framtida primärt mål att förebygga översvämningar genom 

att skapa bättre förmåga till bedömningar och kartläggningar av 

översvämningsriskerna. En viktig del i policyns mål är även att information om 

översvämningsriskerna ska göras tillgänglig och transparent för de medborgare 

som primärt kan drabbas enligt kartläggningarna. Policyn förmanar även en alltmer 

digitalt driven information och kommunikation till medborgarna om 

översvämningsriskerna. Riskkommunikationen planeras därför i allt högre grad ske 

med hjälp av digitala sårbarhetskartor, positionssystem och annan modern teknik 

ofta kopplad till väderrapportering och metrologi (se även Maidl och Buchecker, 

2015).     

Myndigheters riskkommunikation för att höja 

översvämningsberedskapen bygger vanligen på den så 

kallade informationsunderskottsmodellen. 

 

Myndigheters riskkommunikation för att höja översvämningsberedskapen bygger 

vanligen på den så kallade informationsunderskottsmodellen (Abunyewah m.fl., 

2020). Det vill säga att riskkommunikationen präglas av idéer om att enkelriktad 

information från experter till lekmannen ska kunna höjd kunskapen och öka 

skyddsåtgärderna bland medborgarna vilket i sin tur ska leda till ökad 

beredskapsförmåga. Abunyewah m.fl. undersöker istället med hjälp av enkätstudier 

betydelsen av ett mer dialogiskt samhällsdeltagande kommunikationssätt för att 
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höja beredskapsnivåerna när det gäller översvämning. Genom att analysera 

betydelsen av faktorer som informationstillräcklighet, möjlighet till deltagande 

samt vilka förberedelser (i form av beredskap) för översvämning som 

respondenterna vidtagit visar studien att dialog och samhällsdeltagande är minst 

lika viktigt för individens beredskapsnivå som tillgången och tillgodogörandet av 

riskinformation. Attityder och uppfattning om översvämningsriskerna samt graden 

av individuell beredskapsnivån påverkas enligt studien framför allt genom aktivt 

samhällsdeltagande där dialog sker mellan riskexperter, riskkommunikatörer och 

den potentiellt drabbade allmänheten. Studiens resultat följer gängse kunskap från 

andra studier som menar att mer delaktighetsgörande riskkommunikation är av 

stor vikt för att tillse översvämningsberedskap bland medborgarna (se exempelvis 

Cretney 2016; Kim och Zakour, 2017). 

 

 

Variabler för att mäta betydelsen av dialogiskt samhällsdeltagande kommunikationssätt för att höja 

beredskapsnivåerna bland individer när det gäller översvämning, enligt Abunyewah m.fl. (2020). 

 

En systematisk översiktsstudie visar på liknande sätt att relationen mellan 

individens riskuppfattning om översvämningar samt dennes val att vidta lindrande 

åtgärder (”mitigation”) är svagt (Bubeck, Botzen och Aerts 2012). Översikten 

menar att det främst är andra faktorer än riskuppfattning som driver viljan hos 

individen att försöka lindra och förebygga effekterna av översvämningar. Ett 

exempel på en annan sådan faktor är den upplevda egenförmågan att själv kunna 

åstadkomma lindring. Med stöd av teorier om skyddsbeteende, bland annat Rogers 

motivationsteori (se tidigare i kapitlet), menar översiktsstudien att tidigare fokus på 

riskuppfattningar som ett sätt att förklara och främja individers 

översvämningsreducerande beteende varken stöds av teoretiska eller empiriska 

studier.  
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Det finns dock även studier som visar på motsatsen utifrån sina studier av 

betydelsen av riskuppfattning och riskutsatthet när det gäller individens 

översvämningsberedskap. En nederländsk surveystudie konstaterar exempelvis att 

i vilken grad individer upplever sig som riskutsatta är viktigare än i vilken grad de 

upplevde sig ha ekonomiska resurser för att kunna vidta skyddsåtgärder (Terpstra 

och Lindell, 2013). Studien visar även att individers riskuppfattning är positivt 

korrelerad med deras beredskapsintentioner, men riskuppfattningen förklarade 

ändå i lägre grad individens beteende än graden av upplevd riskutsatthet. 

Dessutom visade studien att kvinnor genomgående hade en högre riskuppfattning 

och upplevelse av riskutsatthet än män när det gäller översvämningar. Att 

individer tenderar att vara rationella i sätt att förhålla sig till översvämningsrisker 

konkluderar studien eftersom det fanns en tydlig korrelation mellan att vara bosatt 

i ett riskområde, upplevd sannolikhet för översvämningar, upplevelse av 

riskutsatthet samt bedömda konsekvenser av översvämningar. Det senare kan 

tolkas som att kunskapen bland dem som är i farozonen för översvämningar ofta 

är relativt god.  

 

 

Översvämningsskydd under konstruktion vid en villakällare. 

 

Andra skyddsmotivationsstudier undersöker specifikt förhållandet mellan 

riskupplevelse, individers informationssökning och valet att vidta självskyddande 

åtgärder. Studierna visar ofta på snarlikt resultat, nämligen att upplevelsen av 

högre översvämningsrisk leder till högre nivåer av både informationssökning och 

avsikten att vidta skyddande beteende och åtgärder. Likaså visar studierna att 

upplevelsen av att ha förmågan att själv kunna undvika riskerna genom exempelvis 

egna åtgärder gör att intresset ökar för att ta till sig ytterligare riskinformation om 

översvämningar (Kievik och Gutteling 2011; Grothmann och Reusswig, 2006). 
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Youtube-klippfilm om översvämningsrisker med Västra Götalands länsstyrelse och kommuner som 

avsändare. 

 

Några studier som specifikt rör mer akuta varningar om skyfall och höga 

vattenflöden tar sin utgångpunkt i den så kallade mentala modellen för 

riskkommunikation. Modellen handlar i sammanhanget i korthet om att definiera 

och kartlägga de mentala modeller eller ”mentala bilderna” av hur olika 

målgrupper (eller involverade i riskkommunikationen) ser på den aktuella 

översvämningsrisken, för att därefter jämföra bilderna med vad som skulle kunna 

kallas för experternas bild, dvs. den som betraktas som den bästa så långt utifrån 

en teknisk syn på risk. Genom att identifiera eventuella skillnader mellan 

modellerna/bilderna så är ambitionen med ansatsen att ansvariga för 

kommunikationen i sin tur kan utforma framtida riskkommunikation för att 

minska luckorna mellan målgrupperna. Morss m.fl. (2015) identifierar exempelvis 

med hjälp av en ”mental modell-design” diskrepanser i hur olika aktörer som är 

involverade i att kommunicera vädervarningar (metrologer, tjänstemän, 

journalister/kommunikatörer) resonerar om väderriskerna och fattar beslut om 

dylik riskinformation. Enligt deras studie fanns tydliga skillnader i gruppernas idéer 

om hur spridningen av varningsinformation till medborgarna för översvämningar 

helst ska gå till. Det fanns även skillnader i hur de uppfattade hur 

varningsinformation används (och bör användas) i både egna och medborgarnas 

beslut. Studien konstaterar att grupperna med hjälp av mer utvecklad och 

standardiserad kommunikation sinsemellan skulle kunna få en mer gemensam 

förståelse för riskerna för översvämningar vilket i sin tur skulle kunna förbättra 

kommunikationen och beredskapen bland allmänheten.   

Viktigt att notera är att kunskapsutvecklingen om riskkommunikation och 

översvämningar framför allt härstammar från studier i västerländska och/eller 

europeiska länder med stora påvisade översvämningsrisker, exempelvis i 
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Nederländerna. Det finns emellertid även några studier som specifikt rör svenska 

medborgares kommunikation (specifikt husägare) om risker och beredskap 

kopplat till översvämningar. Ett exempel är Jarnkvist (2019) som genomfört ett 

40-tal kvalitativa djupintervjuer för att urskilja de dominerande narrativ kring risk 

som de svenska husägarna använder när de beskriver sin syn på klimatrisker och 

beredskapsfrågor. Studien visade att faktorer som klass, kön, ålder och var 

individen bor i hög grad formade berättelserna kring riskerna och därmed i hur 

individen beskrev sig själv som mer eller mindre medveten om och utsatt för 

klimatrelaterade översvämningsrisker. Studien visade även att kombinationer av 

olika sociala strukturer ledde till olika sätt att berätta om beredskap bland 

husägarna när det gäller att förebygga och hantera klimatrelaterade 

översvämningsrisker.  

Extremvärme. Även värmeböljorna förväntas öka i frekvens, längd och 

svårighetsgrad på grund av klimatförändringarna. Extrem värme kopplas främst till 

hälsorisker vilka i sin tur bedöms vara allra störst i stadsmiljöer. Städer är historiskt 

ofta varmare än landsbygden med anledning av bland annat svarta tak, begränsad 

skugga av träd samt mycket betongytor som lagrar värme och avsöndrar den på 

natten (Sheridan, 2007; Spronken-Smith och Oke, 1998). Värmeböljor innebär 

emellertid inte bara hälsorisker för individen utan innebär även ett flertal olika 

infrastrukturella risker inom kommunal sjukvård, livsmedelsförsörjning, 

energiförsörjning och transporter (Mossberg Sonnek, Carlsson-Kanyama och 

Denward, 2015). 

 

individers ålder, utbildning och egenklassade hälsa är 

avgörande för i vilken grad individer tar till sig varningsbudskap 

om annalkande värmebölja. 

 

Information och kommunikation betraktas som centralt för att både kortsiktigt 

och långsiktigt förebygga negativa effekter av extrem värme på människors liv och 

hälsa (se exempelvis Gosselin, Kosatsky och Fournier, m.fl. 2009; Randolph och 

Viswanath, 2004; Wray, Becker och Henderson, 2008). Flera internationella 

policydokument förespråkar olika kommunikativa åtgärder för att möta 

värmeböljor, framför allt i stadsmiljöer (se exempelvis Health Canada, 2011). I 

akutfasen handlar det främst om att tillse sårbara målgrupper snabb, konsekvent 

och saklig varningsinformation. Det kan handla om att kommunicera information 

om lämplig kost och om att ta skydd i källare etc. till äldre, barn och kronisk sjuka 

så att de kan fatta välinformerade beslut rörande sitt beteende. I det mer 

långsiktiga beredskapsarbetet föreslås dessutom kommunikationen att understödja 

anpassning av stadsbilden för att möta hettan, dessutom ska allmänheten 

uppmuntras till deltagande i det långsiktiga planeringsarbetet genom att deras egna 

färdigheter, kunskaper och upplevelser beaktas. Utöver det föreslås återkommande 

informations- och kommunikationskampanjer bedrivas för att nå människor i 
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riskgrupper och uppmuntra dem att om möjligt ändra och anpassa sina beteende 

till hettans nya livsförutsättningar (se exempelvis Health Canada, 2011). 

Existerande studier om riskkommunikation, individer och extremvärme rör oftast 

just hälsoriskerna. En studie av Kim m.fl. (2014) visar att individers ålder, 

utbildning och egenklassade hälsa är avgörande för i vilken grad individer tar till 

sig varningsbudskap om annalkande värmebölja. Personer i åldern 65 år och äldre 

är enligt studien i lägre grad medvetna om varningarna än individer i lägre ålder. 

Individer med högre utbildningsnivå är också i högre grad medvetna om larm om 

värmeböljor än de med gymnasieutbildning. Studien visade dessutom att de mest 

använda informationskällorna när det gällde värmevarningar var massmedia, 

inklusive tv, radio och tidningar. Intressant i sammanhanget var att de äldre i 

undersökningen - som generellt hade en mindre kännedom om annalkande 

värmeböljor och också en lägre medieanvändning - ändå i slutänden var den grupp 

som var mest benägna att vidta konkreta hälsoskyddande aktiviteter vid realiserade 

värmeböljor. 

 

Stormar, orkaner och cykloner. Att studera effekter av interventioner och 

informations- och kommunikationsaktiviteter med målet att skapa beredskap för 

och/eller varna för stormar, orkaner och cykloner är ett stort internationellt 

forskningsområde, framför allt i regioner där sådana väderfenomen är allra 

vanligast. Forskningsstudierna presenteras ofta i forskningstidskrifter som specifikt 

rör metrologi, väder och klimat (se till exempel Morrow m.fl. 2015; Lazrus, 

m.fl.2012). 

 

den kanske största utmaningen upplevs vara att kommunicera 

osäkerheten i väderprognoser i relation till allmänhets stigande 

förväntar på näst intill exakt information om tider och platser för 

väderfarorna. 

 

Att varna för och skapa beredskap för stormar, orkaner och cykloner diskuteras 

ofta i det specifika forskningsfältet i ljuset av utmaningen att kommunicera 

osäkerheten i väderprognoser. Childs och Schumacher (2018) studerar exempelvis 

upplevda problematiker med varningsinformation under den så kallade ”cold 

seasson”, det vill säga i perioden då orkaner vanligtvis inte förekommer i 

Nordamerika. Genom intervjuer av kommunikationsansvariga visas i studie att 

den kanske största utmaningen upplevs vara att kommunicera osäkerheten i 

väderprognoser i relation till allmänhets stigande förväntar på näst intill exakt 

information om tider och platser för väderfarorna. En annan upplevd utmaning är 

alla kommunikationsalternativ för vädervarningar i Nordamerika med både lokala 

tv-stationer, speciella väderkanaler, telefonvarningar, lokalt sponsrade 

väderinformationstjänster, väderbloggare och andra sociala mediekällor, var och 
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en med sina egna grafik- och färgscheman, riskkategorier och tolkningar av 

tornadohoten. Enligt studiens intervjuer av kommunikationsansvariga upplevs det 

mångfasetterade utbudet leda till inkonsekventa budskap om nödvändiga 

beredskapsåtgärder och därmed allmän förvirring kring rådande risker.  

Vissa studier ägnar sig mer explicit åt hur och i vilken grad sociala medier påverkar 

förmedlingen av akuta vädervarningar och riskinformation (se exempelvis 

Ripberger, m.fl. 2014) men också åt hur sociala medier formar riskuppfattningar 

relaterade till väderrisker (se exempelvis Demuth m.fl. 2018). Flera studier 

konkluderar att trots nya tekniska möjligheter som medger både snabb spridning 

och dialog så består den klassiska utmaningen att pedagogiskt kommunicera 

osäkerheter i väderprognoser. En annan utmaning – trots digitaliseringen - är hur 

myndigheter och andra ansvariga ska nå utsatta och sköra grupper som de allra 

äldsta med snabba varningar eftersom de fortsatt tenderar att ha mer linjära 

medievanor (Childs och Schumacher, 2018).  

 

5.3.2. Brandrisker 

Riskkommunikation om brandrisk rör bränder i exempelvis skog, mark, byggnader 

och inom transportsystem. Förekomsten av några av brandtyperna kan relateras 

till klimatförändringar, men inte alla. Enbart när det gäller byggnader är det möjligt 

att i sin tur skilja på riskkommunikation om bränder i privata hem, 

kontorsbyggnader, arenor, biografer, restauranger, industrier etc. 

Riskkommunikation om brand handla därför ofta om kommunikation med och 

mellan en rad olika grupper av aktörer som medborgare, skogsägare, företagare 

och andra typer av intressenter (Rohrmann, 1995).  

 

Husägare med låg kunskap visade sig vidta riskbegränsande 

åtgärder utan påverkan av någon av variablerna som anses 

trigga skyddsbeteendet enligt skydds-motivations-teorierna. I 

stället var den mest motiverande faktorn att efterlikna andra i 

deras samhälle, exempelvis grannar och släktingar. 

 

I vilken grad och på vilket sätt leder då preventiv riskinformation om faran för 

brand till riskreducering hos den enskilda individen? Liu och Jiao (2018) har 

genomfört kvantitativa surveystudier med utgångspunkt i kognitiva skydds-

motivations teorier för att undersöka detta. Studien visar att preventiv 

brandriskinformation ökar individers subjektiva brandriskkunskaper samt den 

viktiga känslan av att själva ha kunskap för att kunna respondera på riskerna. På så 

sätt ger studien stöd till skydds-motivations teorierna. Framgångsrik 

brandriskinformation bör enligt studien skapa känsla av effektivitet hos de 
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beredskapsåtgärder som individen själv kan genomföra. Konkreta råd till den som 

ska kommunicera preventivt om brandrisker är därför, enligt studien, att tydligt 

informera och kommunicera om effektiviteten av åtgärder för brandriskreduktion 

och tydligt berätta om hur individen själv kan genomföra dessa brandriskåtgärder 

samt vilken nyttan är av att själv vidta sådana åtgärder.  

Det finns även studier som visar på begränsat förklaringsvärde för de aktuella 

skydds-motivations-teorierna när det gäller individuell beredskap för skogs- och 

markbränder. Martin och Bender (2007) undersökte sambanden mellan 

motivation, graden av riskberedskap samt nivåerna av upplevd kunskap om 

riskreducerande åtgärder bland husägare i högriskområden för brand i västra 

delarna av USA. Husägare med låg kunskap visade sig vidta riskbegränsande 

åtgärder utan påverkan av någon av variablerna som anses trigga skyddsbeteendet 

enligt skydds-motivations-teorierna. I stället var den mest motiverande faktorn att 

efterlikna andra i deras samhälle, exempelvis grannar och släktingar. Martin och 

Bender menar att resultatet bör ha konsekvenser för vilken typ av information- 

och kommunikationsstrategier som ska användas för att påverka de olika 

husägarsegmenten att engagera sig i riskreducerande beteenden. Liknande 

slutsatser framkommer i studier av brandrisker med utgångspunkt i teorier om så 

kallad social förstärkning av risk. Hypotesen i dylika teorier är att sociala aktiviteter 

och sammanhang alltid förstärker förhållningssätt till risker och konsekvenserna av 

risker och kriser, och dessutom ofta på oväntade sätt. Brenkert-Smith m.fl. (2013) 

konstaterar exempelvis - genom statistisk analys - att individens både “vertikala” 

och mer formaliserade interaktioner med exempelvis brandexperter men också 

“horisontella” mer icke-formaliserade interaktioner med familj, grannar och 

bekanta tillsammans formar uppfattningar av risker för brand, likväl som 

individens skyddsbeteende.    

Det finns även flera studier som utgår ifrån den mentala modellen för 

riskkommunikation när de undersöker de kommunikativa förutsättningarna för 

informations- och kommunikationsarbete vid bränder. På så sätt glider 

riskkommunikationsstudierna om brand ofta över på kommunikationsarbetet i 

samband med realiserad brand som lett till krisläge. Greven m.fl. (2018) 

konstaterar exempelvis att risk- och kriskommunikationen vid stora bränder med 

farliga ämnen ofta ”misslyckas” eftersom lekmannen (”allmänheten”) ofta 

bedömer mycket större cancerrisker än experter när det gäller kortvarig 

exponering för giftig rök. Enligt studien bedömde experter att risken för att 

drabbas av cancer genom att andas in rök från en enstaka kemisk brand var 

extremt liten, medan de flesta lekmän bedömde att risken för att få cancer skulle 

vara stor även på långt avstånd.  

Just riskkommunikation vid realiserade bränder (skogsbrand) studeras även av 

Steelman m.fl. (2015) som visar att vardagens mest frekvent använda 

informationskällor bedöms som de mest tilltrodda källorna även när medborgare 

söker information i krisläget. Dessutom tilltrodde medborgarna officiella 

myndighetskällor lite extra, i synnerhet om det fanns möjlighet till interaktiv 

kommunikation. Däremot efterfrågades paradoxalt inte kommunikation vis sociala 
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medier i någon större omfattning, trots att just möjligheten att ställa frågor och få 

respons var högt eftertraktad bland individerna i studien. McCaffrey (2004) 

konstaterar i sin tur att den mest effektiva ”kanalen” för riskkommunikation 

rörande brandrisker till fastighetsägare synes vara personliga uppsökande möten 

där utrymme ges för samtal och diskussion. 

Några svenska studier/rapporter ägnar sig - om än inte uttalat - åt betydelsen av 

riskkommunikation i bemärkelsen individens lärande, handlande och beteende 

relaterat till brandrisker. Nordgren m.fl. (2018) använder begreppet 

brandskyddsförmåga (BSF) för att beskriva de kunskaper och förmågor som 

boende och andra berörda vanligen har för att förebygga och hantera bränder. En 

god sådan brandskyddsförmåga hos individen kopplar de i sin tur till höga nivåer 

av så kallad (a) deklarativ kunskap, det vill säga en kunskap som medger för 

individen att återge fakta om brandrisker, antingen verbalt eller i bildlig form. Det 

kan handla om kunskap om att man bör ha brandvarnare och brandfilt för god 

skyddsförmåga i hemmet. God brandskyddsförmåga kräver dock även hög grad av 

så kallad (b) funktionell kunskap vilket är en kunskap som understödjer handling. 

Att veta hur man monterar en brandvarnare, testar den och byter batteri utgör 

sådan typ av nödvändig kunskap. Om individen väl förfogar över de båda typerna 

av nödvändig kunskap krävs därutöver (c) förmåga att klara av att omsätta 

kunskapen i praktisk handling. Om individ eller hushållet saknar ekonomi för att 

inskaffa brandvarnare, saknar fysisk förmåga att montera eller kanske något så 

konkret som saknar en stege för att montera i taket så förmår inte kunskapen 

komma till nytta. Nordgren m.fl. konstaterar att de nödvändiga kunskapsbehoven i 

sin tur är ytters beroende av individens förmåga att lära och ta till sig information, 

en förmåga som i sin tur påverkas av sådant som utbildningsnivåer, 

språkkunskaper och livserfarenheter.   

 

5.3.3. Demografi och livsmiljö 

Att analysera betydelsen av befolkningens ålder, kön, inkomst, medievanor och 

utbildning etc. för förutsättningarna för riskkommunikation för krisberedskap är 

ett vanligt studieområde. Även betydelsen av livsbetingelser för 

riskkommunikation som exempelvis att bo i urbana eller rurala livsmiljöer är 

studerat. I det följande presenteras specifikt studieresultat rörande betydelsen av 

dels livsmiljö, dels ålder.   

 

Livsmiljöer. Beredskapsnivåerna hos hushåll och invånare i internationella 

storstadsmiljöer är relativt ett väl undersökt fenomen (se exempelvis Martins m.fl., 

2019; Tomio, m.fl. 2014). Att undersöka vilken typ av risk- och krisscenarier som 

är mest förväntade av de boende i storstadsmiljön görs i flera studier (se 

exempelvis Chan, m.fl. 2016). Vissa studier undersöker även specifikt 

förutsättningarna för riskkommunikation för beredskap i internationella 
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storstadshushåll. Exempelvis analyserar en asiatisk studie vilka 

kommunikationskanaler som föredras för riskkommunicerande aktiviteter av 

individer i storstadsmiljön. Enligt studien föredrar stadsinvånarna TV och telefon 

för att själva söka information om hot och risker, i studiens fall specifikt relaterat 

till smittor (Tam, Huang och Chan, 2018).  

  

individer med erfarenheter av stormar och av att leva i 

landsbygder som ofta drabbas av oväder, ökar 

medvetenheten och förmågan att förbereda sig själva och sitt 

hem för nya kriser, till skillnad från individer med mer urbana 

livsstilar. 

 

Det finns även studier av hur individer i svenska urbana respektive rurala 

livsmiljöer ser på krisberedskapsfrågor. De visar bland annat att individer med 

erfarenheter av stormar och av att leva i landsbygder som ofta drabbas av oväder, 

ökar medvetenheten och förmågan att förbereda sig själva och sitt hem för nya 

kriser, till skillnad från individer med mer urbana livsstilar (Guldåker, 2009, 2016; 

Kvarnlöf, 2020). På svenska landsbygden uppvisar man även ett stor eget ansvar 

för att hantera risker relaterade till hemmet. Ansvarskänsla förklaras med 

landsbygdsboendes egna erfarenheter av kriser men också med frustration kopplad 

till landsbygdens låga servicenivåer och känslan av att leva i ”periferin” 

(Heidenström och Kvarnlöf 2018; Kvarnlöf och Wall 2020).  

I enkätstudier undersöks i vilken grad boende i Västsverige har förberett sig för en 

kris, samt vad som kännetecknar de grupper av individer som valt att förbereda sig 

(Sandstig, 2019). Resultaten visar att västsvenskarna har låga individuella 

beredskapsnivåer, jämfört med internationella nivåer. Mönstren avseende vilka 

som förberett sig följer dock i relativt hög grad gängse internationella mönster. 

Det är resursstarka västsvenskar som upplever sig leva meningsfulla liv och har en 

god hälsa som förberett sig. Studien visar även på ett samband mellan 

beredskapsnivåer och om individen bor på landsbygden eller i storstaden. Unga 

västsvenskar som upplever dålig hälsa och bor på landsbygden är exempelvis 

sämre förberedda för en kris än de som upplever meningsfulla liv och bor i en 

storstad, allt enligt Sandstigs studie. I de befintliga svenska studierna är dock 

kommunikationsaspekterna relativt perifera.  

Unga västsvenskar som upplever dålig hälsa och bor på 

landsbygden är exempelvis sämre förberedda för en kris än de 

som upplever meningsfulla liv och bor i en storstad. 
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Ålder. Hur förutsättningarna för riskkommunikation för krisberedskap formas 

beroende på om individen är yngre (barn och ungdomar) eller äldre är ett frekvent 

studieområde. Studier med en relativt hög grad av teknikoptimism inom området 

utvecklingsstudier (”development studies”) argumenterar exempelvis att barn och 

ungdomar har en synnerligen viktig – och ännu ofta förbisedd – roll att fylla i 

informations- och kampanjarbete både inför och under kriser. Fallstudier visar 

framför allt på praktikens åsidosatta betydelse av barns och ungdomars delning av 

risk- och krisinformation i digitala miljöer och ungdomarnas speciella 

kommunikationslogiker/mönster och som skapar nya förutsättningar för 

riskkommunikation (Mitchell, m.fl. 2008).  

Andra studier visar att äldre drabbas hårdare än andra åldersgrupper av det 

extraordinära, nästintill oavsett typ av kris- och katastrofsituation. Därför ses äldre 

ofta som en extra prioriterad målgrupp för myndigheters riskkommunikation och 

varningar. Internationella studier visar att stigande ålder, högre grad av fysiskt 

funktionshinder samt lägre utbildningsnivå och inkomst är indirekt och direkt 

kopplat till sämre egenberedskap (se exempelvis Al-rousan, Rubenstein och 

Wallace, 2014). Samtidigt visar paradoxalt MSB:s egna svenska undersökningar att 

svenskarna upplever sig ha allt bättre hushållsberedskap ju äldre de är. En aktuell 

svensk studie visar att 58 procent i åldersgruppen 65–74 år bedömer sig ha en bra 

hushållsberedskap som bra, till skillnad ifrån 36 procent i åldersgruppen 18-29 år. 

Internationella studier visar även att äldre som upplever högre grad av socialt stöd 

samt deltar i samhällsorganisationer är allra mest benägna att vara förberedda och 

uppehålla krisberedskap. Det sociala stödet synes även vara relaterat till inkomst, 

vilket ger att högre inkomster och en god ekonomi synes skapa bättre 

förutsättningar för en god individuell katastrofberedskap i äldregruppen (Kim och 

Zakour, 2017) 

Gerontologiska studier inspirerade av idéer om betydelse av sociala kapitalt för 

samhällets krisberedskapsförmåga hävdar att äldre ofta har en mycket viktig och 

betydelsefull roll i att understödja och skapa tålighet i lokalsamhällen. Avgörande 

är äldres livserfarenheter och omfattande sociala nätverk (Howard, Blakemore och 

Bevis, 2017). Kritiska policystudier (Touhy och Stephens, 2016; Tuohy, Stephens 

och Johnston, 2014) visar samtidigt att äldres sätt att prata om krisberedskap ofta 

präglas av nyliberala samhällsidéer och ideal där hög självständighet och 

oberoende idag ses som en del av ett framgångsrikt åldrande (”sucessful ageing”). 

Den rådande nyliberala västerländska socialpolitiken uppmuntrar äldre att sträva 

efter så hög grad av självständighet i sina liv som möjligt, enligt studierna. 

Politiken och dess idéers inflytande leder i sin tur till att äldre associerar sådant 

som självständighet, oberoende och egenansvar med ett framgångsrikt eget 

åldrande. Personlig autonomi och självansvar har därmed blivit viktiga kulturella 

markörer genom vilka äldre ofta definierar sina egna liv och identiteter. I 

krisberedskapssammanhang har effekten av den nyliberala socialpolitiken och dess 

idé om framgångsrikt åldrade blivit att många äldre försöker att förbli oberoende i 

relation till exempelvis sina kommuner, anhöriga och närboende. Det innebär 

exempelvis de i hög grad på egen hand försöker hantera åldersrelaterade 
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livsproblem. De äldre väljer ofta att bo ensamma med å ena sidan hög risk för 

minskade sociala kontakter vilket skapar personlig och social sårbarhet, å andra 

sidan uppfyller de starka västerländska kulturella markörer om ett framgångsrikt 

åldrande. Därmed finns det – enligt studiens författare – viktiga likheter i 

förutsättningarna för sådant som geriatrisk vård och samhällets arbete med att 

understödja krisberedskap i relation till de äldre grupperna i samhället.  

 

5.3.4. Berättarformer och medieformat 

Andra studier fokuserar specifikt på analyser av berättarformer, medieformat och 

visuella element i riskkommunikation. Det handlar empiriskt och teoretiskt om 

hur berättelser och budskap om risker förpackas och kommuniceras på mer 

språkvetenskaplig- och bildvetenskaplig grund, än på exempelvis beteende- och 

samhällsvetenskaplig grund. Här finns en mängd studier som intresserar sig för allt 

ifrån stora breda budskapsstrategier i hemberedskapskampanjer, risk- och 

krisdiskurser om beredskap till detaljstudier av kommunikativa element. Nedan 

presenteras kort några studier som specifikt rör användning av ”nudging” samt 

humor i riskkommunikation för krisberedskap.  

 

Nudging. Det i riskkommunikativa sammanhang populära begreppet nudge 

betyder ”putta” och handlar om att ”leda människor” i en önskvärd riktning 

genom att med lämpliga budskap ”putta” dem i rätt riktning, utan att använda vare 

sig piska eller morot (se exempelvis Mont, Lehner och Heiskanen, 2014). 

”Nudging” ses ofta som en form av statligt styrmedel för att åstadkomma lämpligt 

beteende i allehanda frågor där medborgarna anses behöva guidning för att kunna 

fatta för både sin egen del och för samhället lämpliga beslut. I lägen då det finns 

hot och risker viktiga att skydda sig emot kan det handla om att genom 

riskkommunikativa budskap ”hjälpa” medborgarna att fatta beslut i situationer 

som präglas av komplex och mångfasetterad information. Budskapen enligt 

strategin präglas av förenklingar och inramning av den viktigaste informationen. 

”Nudging” kan även handla om att genomföra förändra den fysiska miljön och 

inkludera påminnande skyltar och dekaler etc.. En anna del av ”Nudging” handlar 

om att synliggöra sociala normer, det vill säga att berätta hur andra – vanligen det 

stora kollektivet - gör (se bland annat Heath, Lee och Lemon, 2019; Mont, Lehner 

och Heiskanen, 2014).  
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Exempel på humoristiska riskkommunikativa budskap från Strömsunds kommun om att hålla avstånd 

under Corona-pandemin. 

 

Humor. Efter som det finns forskning som visar att humor kan främja individens 

kognitiva förmågor och därmed kunskapsinlärning är humor ett historiskt vanligt 

inslag i olika typer av kampanjverksamheter. När det gäller beredskapskampanjer 

och varningsinformation finns en förstärkt tendens till att humor används i 

berättarformerna och budskapen, eftersom landskapet för riskkommunikation i 

allt högre grad påverkas av social medielogik styrd av algoritmer som styrs delvis 

av popularitet. Ett praktiskt exempel är när amerikanska CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention) försökte foga sig till algoritmernas (och de 

sociala mediernas) logik för att öka beredskapen bland ungdomar för pandemier 

med hjälp av humor i den digitala Zombie-kampanjen Prepardess 101. Fraustino 

och Ma (2015) konstaterar i en studie att den virala spridningen av kampanjen blev 

stor bland ungdomarna, men att ungdomarna som mottagit det humoristiska 

riskbudskapet dessvärre var mindre benägna att förbereda sig för smittor än de 

som mottagit ett mer traditionellt informativt riskbudskap.  

 

5.4. Kritik mot dominerande perspektiv och 
måluppfyllelse  

Det riktas sammantaget i flera studier kritik mot det dominerande sätten att 

praktisera och studera riskkommunikation för en ökat kris-/hemberedskap bland 

medborgarna. De kampanjer myndigheter bedriver anses sällan klara av att skapa 

det sociala engagemang i hemberedskapsfrågor som anses vara nödvändiga för att 
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höja egenberedskapen hos den enskilda individen. En återkommande anledning 

anses enligt studierna vara allt för enkelriktade och övertalningsinriktade 

riskkommunikationsinsatser från myndigheterna. Flera studier menar även att 

övervägande delen av fältets forskning i allt för hög grad intar en dylikt enkelriktat 

transmissionstänkande i sina forskningsdesigner och logiker när de studerar och 

utvärderar effekter av myndighetskampanjer med målet att skapa krisberedskap (se 

exempelvis Abunyewah m.fl. 2020; Höppner m.fl., 2012).  

En annan återkommande kritik – riktad mot både praktik och forskning -är det 

ofta förgivettagna sambandet mellan information, kommunikation, individers 

riskuppfattning samt individens beteende när det handlar om att skydda sig inför 

kriser och olyckor. Även om informations- och utbildningsinsatser i form av 

kampanjer visat sig kunna öka medvetenheten om existerande risker och hot, så 

ökar inte enligt dessa ifrågasättande studier alltid individens förberedelser vad det 

gäller konkreta beredskapsåtgärder. En vanlig effekt av utbildnings- och 

informationsprogram med syftet att höja självberedskapen hos individer har i 

stället varit att individerna överfört beredskapsansvaret till kollektivet (se 

exempelvis Paton, 2003; Miller, Adame och Moore, 2013). 

Ytterligare kritik rör möjlighet att framgångsrikt bedriva riktade masskampanjer 

för en ökad självberedskap hos de allra mest utsatta individerna i samhället. Flera 

formativa studier identifierar äldre, sjuka och andra sårbara grupper som de 

primära målgrupperna där det är av allra största vikt att höja självberedskapen. 

Flera studier konstaterar dessvärre att det ofta är ”fel” personer, det vill säga 

resursstarka och redan informationsrika medborgargrupper som först och främst 

tar till sig och engagera sig i utbildnings- och kampanjinsatserna som syftar till att 

skapa ökad självberedskap genom exempelvis motiverande skrämsel (Abunyewah 

m.fl. 2020) Ett sådant samband är även tydligt vid aktiviteter som specifikt strävar 

efter engagemangsskapande dialog, enligt flera andra studier (Höppner m.fl., 

2012). En internationell studie (Timothy, m.fl. 2019) baserad på 

försäljningsstatistik under drygt tio års orkansäsonger i USA (2002-2012) visar till 

exempel att försäljningen till hushållen av den av myndigheterna i informations- 

och kampanjinsatser rekommenderade utrustningen (flaskvatten, batterier och 

ficklampor) inför annalkande hotfulla orkaner visserligen ökade generellt, men att 

det var mycket stora skillnader mellan olika sociodemografiska områden och 

grupper. Invånarna i ekonomiskt välbärgade bostadsområden hade en större 

benägenhet att följa myndigheters rekommendationer och köpa önskad utrustning 

än invånarna i bostadsområden med en lägre inkomst och utbildningsnivåer, trots 

att de ofta inte var lika riskutsatta. 

I diskussioner om måluppfyllelser (”effektivitet”) av kampanjer är det även viktigt 

att vidga effekt- och effektivitetsresonemangen något än vad som görs i den 

gängse forskningen (se exempelvis Rice och Atkin, 2013). Den gängse forskningen 

likställer i väldigt hög grad effektivitet i kampanjer och framgångsrika 

kommunikationsaktiviteter med enbart beteendeförändringar hos individen. 

Sådant som om kampanjinsatser leder till att målgrupper väljer att definiera 

exempelvis en låg hemberedskap som ett allvarligt samhällsproblem 
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(problemdefinitionseffektivitet), att målgrupperna anser det legitimt att tilldela 

individen (och inte samhället) ansvar för krisberedskapen (ideologisk effektivitet), 

eller om kostnaderna för kampanjerna (kostnadseffektivitet) är försvarbara när det 

gäller att rädda liv och skador på samhället är andra möjliga effektivitetskriterier 

som ofta kommer i skymundan i åtminstone många internationella studier inom 

området. Att många studier enbart ser beteendeförändringar hos invånarna som 

det självklara effektivitetskriteriet kan förklaras med att sådana mål är mer 

ideologisk neutrala än effektivitetsmål som strävar efter exempelvis inflytande på 

politiska agendan etc. Dylika ideologiska mål är heller aldrig - eller åtminstone 

sällan - explicita i myndigheters egna kampanjer.   

 

Lärdomar – riskkommunikation, kampanjer och invånarna 

• Studier av myndigheters kampanjer och kommunikationsaktiviteter för att 

skapa kris- och hemberedskap är ett stort internationellt forskningsområde. 

   

• Områdets studier utgår ofta från beteendevetenskaplig socialkognitiv teori, 

men även utifrån sociologisk och statsvetenskaplig teori.  
 

• Skyddsmotivering och individens egenförmåga, informations(o)tillräcklighet, 

social marknadsföring, samhällsengagemang och social kapacitet är 

exempel på specifika men delvis överlappande perspektiv och ansatser.  
 

• Skyddsmotiveringsteorier är vanliga i flera av perspektiven. De förespråkar 

budskap som både motiverar med skrämsel (”fear appeal”) och enkel 

information om vad individen kan göra själv för att förebygga riskerna. 

 

• Teorier om samhällsengagemang och social kapacitet menar att 

myndigheters kommunikationsaktiviteter främst ska ha som mål att skapa 

”aktiva medborgare” och hög tilltro mellan människor. Engagerade 

medborgare är ”nyckeln” till ett robust lokalsamhälle med hög tålighet för att 

möta kriser och olyckor, enligt perspektivet.   

 

• Effekterna av hemberedskapskampanjer beror på kognitiva, emotionella, 

kulturella och sociodemografiska faktorer hos individen, men även på kanal- 

och budskapsval i kommunikationsaktiviteter. 
 

• Att studera betydelsen av digitala kanaler och plattformar för den 

riskpreventiva kommunikationen är ett allt vanligare studieobjekt.  
 

• Många studier är genomförda i länder som har vana av betydligt större kriser 

och naturkatastrofer än vi har i Sverige. 

•  

• Det är idag sällsynt med specifika studier av svenska kommuners 

kommunikationsaktiviteter för att skapa kris- och hemberedskap bland 

invånarna.   
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Avslutning och summering 
 

Riskkommunikation i krisberedskapssammanhang är som framgått en bred 

praktik. Den yrkespraktiker som arbetar med riskkommunikation kan leda och 

fatta beslut i riskstyrning/hantering, men också informera och utbilda allmänheten 

i beredskapsfrågor. Praktisk riskkommunikation kan även handla om att skapa 

engagemang och samförstånd kring krisberedskapsfrågor inom en organisation 

eller med dess omgivning (allmänheten), samt att försöka lösa därtill kopplade 

konflikter.  

Riskkommunikationsforskningen som identifierats i den här kartläggningen är - 

likt praktiken - heterogen och mångfacetterad. Materialet innehåller olika teorier, 

modeller och ansatser för riskkommunikation för att skapa krisberedskap och 

forskningen går över disciplinära gränser. 

 

6.1. Kunskaps- och forskningsläget  

I internationell litteratur och forskning behandlas ibland riskkommunikation som 

en central ingrediens i samhällets och i organisationers riskstyrning och riskhantering. 

Riskkommunikation ses där som en naturlig och självklar del av det som sker när 

risker och faror ska identifieras, bedömas, kartläggas och hanteras. I studierna och 

rapporterna om svenska kommuners riskstyrning och krisberedskapsarbete är 

emellertid riskkommunikationsperspektivet sällan speciellt tydligt, enligt 

kunskapsöversikten. Existerande studier poängterar däremot kommunikationens 

centrala roll och viktiga kommunikativa utmaningar och dilemman i arbete med 

exempelvis kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), även om studierna 

sällan explicit använder begreppet ”riskkommunikation” för att definiera 

studieobjektet. Att skapa en djupare kunskap om kommuners riskkommunikation 

i styrningsprocesserna med en tydligare riskkommunikationsansats skulle kunna 

vara fruktbart för att nyansera rådande kunskap.  

En annan del av riskkommunikation är informations- och kommunikationskampanjer 

riktade till kommuninvånarna med målet att höja hemberedskapen, enligt 

översikten. Internationellt finns många studier av dylikt och studierna sker 

vanligen i gränslandet mellan forskningsfält som risk-, kris-, katastrof- och 

beredskapshantering, risk- och kriskommunikation, hälsokommunikation och 

marknadsföring. Socialkognitiv teori och beteendevetenskapligt orienterade teorier 

om individens skyddsmotivering, egenförmåga och informationsotillräcklighet 

dominerar den övergripande internationella kunskapsbildningen om individer och 

informations- och kommunikationskapanjer. Även statsvetenskapligt och 

sociologiskt orienterade teorier om exempelvis samhällsengagemang och social 

kapacitet förekommer som förståelse- och tolkningsramar. Det internationella 

kunskapsfältet karaktäriseras sammantaget av sin utvärderande och instrumentella 
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karaktär då ambitionen med rådande forskning framför allt är att bidra till 

utveckling av effektiva kampanjer och informations- och 

kommunikationsaktiviteter för att höja krisberedskapen.  

De existerande svenska studierna om dylika myndighetsinitierande 

beredskapskampanjer har möjligen en något mer kritisk ansats, än den 

internationella kunskapsbildningen. Flera studier ägnar sig åt att tolka och kritiskt 

reflektera om dylika myndighetskampanjer och deras budskap för att höja 

hemberedskapen, i ljuset av kritisk samhällsteori. Kampanjerna förstås exempelvis 

då vanligen som delar i en allt tydligare samhällsförskjutning av krisansvar från stat 

till individ. Några enstaka svenska kommunikationsstudier ägnar sig dock – mer i 

linje med den dominerande internationella forskningen - åt socialkognitiva 

beteendevetenskapligt orienterade teorier, modellprövning och modellutveckling 

när det gäller effektiviteten i rådande svenska hemberedskapskampanjer på 

kommunal nivå (se exempelvis Johansson, m.fl. 2021). I det senare området synes 

det finnas flera kunskapsluckor att fylla – likväl råda ett behov av kompletterande 

perspektiv och ansatser – för att fördjupat studera svenska förhållanden.   

  

6.2. Empiriska trender och forskningsbehov  

En bred empirisk trend i riskkommunaktionsforskningen är ett ökat intresse för 

betydelsen av digitalisering. Studier visar att stora delar av säkerhets- och 

riskhanteringsarbetet (inklusive RSA) i de svenska kommunerna idag 

huvudsakligen sker digitalt med stöd av internet, e-post och andra interna IT-

stödsystem, i stället för som tidigare huvudsakligen via personlig kommunikation. 

Studier visar även att de flesta EU-länder idag försöker nå, aktivera och engagera 

sina medborgare med främst digital riskkommunikation med målet att öka 

invånarnas självberedskap. Digitaliseringen kan därmed förväntas omvandla 

förutsättningarna för riskkommunikation i stort inom kommuner, däremot saknas 

ännu explicita studier av vad detta kan innebär mer i detalj för förutsättningarna 

att skapa krisberedskap, enligt kunskapsöversikten.  

En annan samhällstrend av möjlig betydelse i krisberedskapssammanhang är 

trenden mot ett alltmer urbaniserat samhälle. Frågan är vad ett samhällsliv alltmer 

präglat av storstadens villkor, logiker och tekniker (exempelvis smarta städer) 

innebär för riskkommunikations- och krisberedskapsproblematiker generellt? (se 

även Coaffee m.fl., 2018). I Sverige bor redan idag drygt 85 procent av 

befolkningen på en dryg procentenhet av landets totala yta (IVA, 2017). I dagens 

Sverige växer i viss mån de sedan tidigare stora regionerna och städerna 

(exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö) fortsatt när det gäller 

befolkningsmängd (Boverket, 2021). I de växande och förtätade städerna ser vi 

också en hög digitaliserings- och automatiseringsnivå vilken paradoxalt även 

innebär tekniska skörheter, men också andra typer av nya utmaningar uppstår som 

att inkludera alla invånare, oavsett resurser eller kunskapsnivåer, i det ”nya” 
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digitala och smarta - men samtidigt robusta samhällsbygget (se även Karanta och 

Strömberg, 2020).  

När städerna växer och digitaliseras, tenderera dock samtidigt förutsättningarna 

för livet på glesbygden att förändras. Det som är extra intressant här är vad detta i 

sin tur innebär för svenska kommuners förutsättningar för att arbeta med 

riskstyrning och olika former av riskkommunikation med sina invånare. 

Kunskapsöversikten har exempelvis visat att storleken på kommuner generera 

olika typer av utmaningar i arbetet med RSA, där stora kommuner exempelvis 

upplever samordningsproblem och mindre resursproblem. Kunskapsöversikten 

visar även på internationella och svenska studier som konstaterar samband mellan 

beredskapsnivåer hos individer och om individen bor på landsbygden eller i 

storstaden. Svenska studier menar även att individer med erfarenheter av att leva i 

landsbygder har ökad medvetenheten och förmågan att förbereda sig själva och 

sitt hem för nya kriser, till skillnad från individer med mer urbana livsstilar. Hur 

kommunstorlekar, kommuners resurser, kommuners belägenhet och invånarnas 

sätt att leva sina liv i kommunerna påverkar riskkommunikationen för 

krisberedskap är därmed fortsatt angelägna forskningsområden.   

Samhällstrenderna i kombination med de i kunskapsöversikten identifierade 

”kunskapsluckorna” när det gäller kunskapen om svenska kommuners 

riskkommunikation för krisberedskap leder oss fram till forskningsansatser och 

empiriska fokus kan vara viktiga att ytterligare prioritera i framtida forskningen. 

Att framöver skapa mer förståelse för riskkommunikation för krisberedskap 

utifrån ett integrerat perspektiv som kombinerar teorier och kunskaper om 

digitalisering och urbanisering som fond bedöms som viktigt, inte minst eftersom 

rådande forskning visar på att det är inom dessa områden som de kanske några av 

de största framtida utmaningarna synes finnas för att kunna skapa ett framtida 

hållbart samhälle. Empiriskt kan det handla om att framöver ytterligare studera 

skillnader mellan större och mindre kommuner, likväl som mer eller mindre 

urbana kommuner, när det gäller villkoren för riskkommunikation. Det kan även 

handla om att empiriskt fokusera huvudsakligen på digitala kanaler och 

plattformar i olika typer av riskkommunikation.  

 

6.3. Mot ett digitalurbant perspektiv på 
riskkommunikation?  

Hur kan man då möjligen mer i detalj ta sig an att studera kommuners 

övergripande riskkommunikation för krisberedskap och samtidigt beakta de två 

pågående starka samhällstrenderna? En tänkbar väg att teoretiskt genomföra 

angelägna framtida studier är att ta startpunkt i teorier om ett samhälle alltmer 

präglas av vad man skulle kunna beskriva som digital urbanism (se exempelvis Willis 

och Aurigi, 2017). Det digitalurbana perspektivet på riskkommunikation för 

krisberedskap skulle då kort beskrivet kunna bestå i ett perspektiv där 
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organisationers (kommuners) riskhanterings- och krisberedskapsarbete och deras 

invånares riskuppfattningar, riskkommunikation och förhållningssätt till 

krisberedskap i allt högre grad synes formas i samspel med användning av digital 

och mobil teknik, men också i samspel med de olika särdrag som skillnaderna 

mellan stadens och landsbygdens liv skapar och erbjuder. Snabb mediering sker 

idag exempelvis av en del kommuners offentliga platser och samlingspunkter som 

skolor, bibliotek, idrottsarenor – ibland hela stadsbilder – samtidigt som teknik 

och medier formas av platserna och de människor som vistas där.  

Digital urbanism kan i sammanhanget också handla om samspelet och 

kommunikationen mellan olika verksamheter och aktörer när olika risker och hot 

ska bedömas och hanteras; aktörer vars närvaro och budskap i allt högre grad 

medieras av informations- och kommunikationsteknik. I ett dylikt modernt 

digitalurbant samhället antas dessutom fenomenet riskstyrning (”risk governance”) 

vara ett centralt fenomen, speciellt eftersom begreppet styrning (”governace”) 

likställs med en samhällsstyrning som gått ifrån central styrning till interaktiv 

samhällsstyrning med målet att försöka hantera och lösa stora aktuella 

samhällsproblem (Hedlund och Montin 2009). Riskstyrning handlar då som 

framgått tidigare om idén att integrera medborgarnas deltagande – analogt 

och/eller digitalt - i samhälleliga beslutsprocesser relaterade till risker men också 

frågor om hur man lämpligast kan tillvarata och balansera olika intressenters 

perspektiv relaterade till risk- och krisberedskapsfrågor (se exempelvis Renn, 2011, 

Lidskog, 2017). 

6.4. En integrerad syn på riskkommunikation  

Slutligen, för att utveckla fortsatt kunskap om svenska kommuners 

riskkommunikation för krisberedskap inför olyckor, kriser och katastrofer i ett 

dylikt digitalurbant samhälle kan det även viktigt med en relativt öppen definition 

av begreppet riskkommunikation. I dess snäva bemärkelse handlar som framgått 

riskkommunikation åtminstone historiskt främst om att förebygga skador, det 

närbesläktade men inte synonyma begreppet kriskommunikation handlar däremot 

främst om kommunikation under en kris eller under en katastrof. Den till 

riskkommunikationsforskningen närbesläktade men ändå teoretiskt lite annorlunda 

kriskommunikationsforskningen har varit händelsecentrerad till läget när väl det 

extraordinära inträffat (Seeger 2006). Sedan en tid har dock forskare inom 

krishantering och kriskommunikation börjat vidga perspektiven och menar att 

man bör tänka sig kriser bortom den specifika händelsen och inkludera faser före 

och efter krisen (se exempelvis Reynolds och Seeger 2005; Heath, Jaesub och Lan, 

2009). Riskkommunikation och kriskommunikation har därmed konceptuellt – 

även om de tidigare ofta sågs som separata verksamheter eller faser i 

krisberedskaps och krishanteringsarbetet - börjat att överlappa varandra. Flera 

forskare – i linje med den föreslagna utgångspunkten - argumenterar för behov av 

en mer integrerad syn på risk - och kriskommunikationsprocessen (Seeger 2006; 

Reynolds och Seeger 2005). Med ett dylik utgångspunkt bedöms en mer fullvärdig 
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förståelse kunna skapas om de framväxande förutsättningarna för digitalurban 

riskkommunikation i kommuner med olika villkor för att skapa krisberedskap.  
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