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Förord 
Den här rapporten är resultatet av ett examensarbete på 15 högskolepoäng vid Luleå Tekniska 
Universitet. Examensarbetet är den avslutande delen i brandingenjörsutbildningen och 
genomfördes under hösten 2015.  
Jag vill rikta ett stort tack till min interna handledare, Magnus Nygren och examinator, Lars 
Bernspång för värdefulla kommentarer och synpunkter om hur rapporten kunde förbättras. 
Examensarbetet utfördes i Eskilstuna kommun och där var den externa handledaren David 
Hultman. Tack för att du noggrant läst min rapport, stöttat och att du gav mig möjligheten att 
genomföra examensarbetet hos er. 
Det är många personer som varit en del av detta examensarbete så slutligen vill jag tacka de 
som deltagit i intervjuerna, enkätundersökningen och alla andra som bidragit med tips och 
erfarenheter. 
Luleå, december 2015 
Johanna Karnevald 
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Sammanfattning 
I en organisation där risker är en del av verksamheten är det viktigt att riskkommunikationen 
till omgivningen uppfattas som trovärdig. Ofta är det minoritetsgrupper som är mer utsatta för 
risker och därför ligger det ett fokus på utlandsfödda personer i arbetet. Det är viktigt för 
räddningstjänster att försöka förstå de kulturella förutsättningarna för kommunikationen då det 
kan påverka en människas riskuppfattning, hur personen tar till sig och bearbetar 
riskkommunikation. På grund av den tidsbegränsning som finns har en avgränsning gjorts att 
endast fokusera på en kommunal räddningstjänst vilket gör arbetet till en fallstudie. Då denna 
rapport bygger på en fallstudie innebär det att resultatet inte kan generaliseras och därför ska 
resultatet och slutsatserna ses som mer förklarande än beskrivande.  Den organisation som 
undersökts är Eskilstunas räddningstjänst. 
Syftet med arbetet är att förstå hur räddningstjänsten kan anpassa och effektivisera sin 
riskkommunikation till en mångkulturell befolkning. För att uppnå syftet användes tre olika 
metoder; en litteraturstudie, en intervjuundersökning och en enkätundersökning. För att uppnå 
syftet ansågs det även vara viktigt att undersöka om kulturella skillnader påverkade en 
människas riskuppfattning och därför gjordes en enkätundersökning där det var två 
urvalsgrupper, den ena där personerna var födda i Sverige och den andra bestod av utlandsfödda 
personer. Intervjuundersökningen gjordes med personal på Eskilstunas räddningstjänst för att 
skapa en bild om hur de arbetar med riskkommunikation idag och hur de tar hänsyn till den 
mångkulturella befolkningen.  
Resultatet från enkätundersökningen visade att människor med olika kulturella bakgrunder har 
olika riskuppfattningar. Tidigare forskning visade att personer som är utlandsfödda upplever 
risker som större än vad personer som är födda i Sverige gör. Dock skilde sig resultatet i denna 
rapport då det visade sig att personer som var födda i Sverige uppfattade riskerna som högre. 
Anledningen till detta kan bero på många orsaker men den främsta anses vara för att urvalet till 
enkätundersökning inte var slumpmässigt och motsvarar därför inte hela befolkningen. 
Enkätundersökningen visade också att utlandsfödda personer hade mindre tillit till 
räddningstjänsten jämfört med personer som är födda i Sverige. Detta är något som tidigare 
forskning också visat och anledningen till detta kan vara att personerna inte haft någon tillit 
eller förtroende för myndigheter i deras ursprungsland vilket bland annat kan bero på 
korruption. 
De genomför en utbildning till utlandsfödda personer som går SFI-utbildningar i kommunen 
men den anses vara bristfällig då det ofta uppstår kommunikationsproblem. Den uppfattning 
som skapats är att räddningstjänsten arbetar mycket med utbildning till samhället men dock är 
den inte anpassad eller prioriterad till de personerna som behöver den mest. 
För att uppnå en effektivare riskkommunikation är det följande slutsatser som har dragits utifrån 
teorin, resultatet och analyserna som gjorts i arbetet: 

 Ha en medvetenhet om att minoritetsgrupper och utlandsfödda personer kan ha en 
annorlunda riskuppfattning.  Anpassa utbildning till de som behöver den mest och inte fokusera på antalet utbildade.  Öka mångfalden ibland de anställda på räddningstjänsten för att öka förtroendet hos 
personer som är utlandsfödda.  Öka den kulturella kunskapen för att förstå att kultur skiljer sig.  Skapa en förståelse hos utlandsfödda personer om vad svensk räddningstjänst innebär.  Anpassa informationssätten till vem som ska ta emot den. 
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Summery 
In an organization working with minimizing risks, it is important to make sure that any risk 
communication is understood as expected. Minorities are often more exposed to risks and that’s 
why there is a focus on people born outside Sweden in this report. It is important that emergency 
services understand the cultural impact on communication as it can affect a person's risk 
perception and how a person understands the risk communication. Due to the time limit in this 
project, only one local emergency service has been studied. This makes the paper a case study. 
The results presented are thus not general but rather explanations and descriptions. The 
organization studied is the rescue service of Eskilstuna. 
The aim with this thesis is to understand how emergency services can make a more effective 
risk communication in a multicultural society. To study this, three different methods where 
used; a literature review, an interview and a questionnaire. The interview survey was conducted 
on staff from Eskilstuna rescue services to learn how they work with risk communication today, 
and how they take the fact that they now have a multicultural population into account. The 
questionnaire was used to study if the cultural background has an importance on how the risk 
communication is understood. The questionnaire was handed out to two groups; one consisted 
of people born outside Europe and one of people born in Sweden. The groups became small so 
the results will not represent the general opinion of the population, but can still be used to 
discuss and explain how things are in Eskilstuna. 
The survey showed that the cultural background plays a role in the perception of risk. From the 
literature review it has been found that people who are born outside Europe perceive risks as 
larger than people born in Sweden. However, in this study the result was different as people 
born in Sweden perceived risks as higher. There can be many reasons for that but the small 
groups are believed to be the main cause. Another finding was that people born outside Europe 
had lover confidence in the rescue services. This was also found in the literature review and the 
reason is believed to be low general trust in authorities in many developing countries. 
In the interviews with Eskilstuna's emergency services it was found that not much attention is 
paid to the fact that an increasing part of the population is multicultural. Courses on safety and 
risk handling are given in connection to SFI-classes in Eskilstuna but due to communication 
problems the value of this activity is questioned. The general picture is that the rescue services 
work a lot with education to society, but this education is not adapted or prioritize to people 
who need it the most. 
For an effective risk communication to take place, the following conclusions are drawn from 
the theory, the results and the analysis made in the work: 

 To be aware that our society is not homogenous and there are different risk perceptions 
in different groups.   To focus the education on those who need it the most rather than focusing on the number 
of educated persons.  To increase the diversity among the employees in the emergency services in order to 
increase confidence among people who are born abroad.  To enhance the knowledge and understanding that cultures are different.  To create an understanding about what Swedish rescue service do.  To adapt how the information are given out depending on who receives it. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Det som menas med riskkommunikation är när myndigheter, beslutsfattare eller experter ska 
kommunicera med allmänheten om frågor där risker ingår. I en organisation som arbetar med 
en riskfylld verksamhet så som räddningstjänsten är det viktigt att riskkommunikationen till 
omgivningen uppfattas som trovärdig. Eftersom om det uppstår en kris så måste 
riskkommunikationen fungera effektivt för att förhindra att stora konsekvenser uppstår 
(Olofsson & Öhman 2009). 
Vid de flesta situationer reagerar vi utifrån våra kulturella värderingar och erfarenheter. Den 
egna erfarenheten, personliga uppfattningar och attityder styr vårt sätt att handla. Ju mindre vi 
vet om en händelse och ju osäkrare vi uppfattar att situationen är, desto större betydelse har 
kulturella faktorer (Hedman 1999). Flera studier har visat att etniska minoriteter och invandrare 
är mer utsatta i krissituationer och att dessa grupper upplever vissa händelser mer riskfyllda än 
vad infödda personer gör (Olofsson & Öhman 2009). Det är därför viktigt för räddningstjänster 
att undersöka de kulturella förutsättningarna för kommunikation då det kan påverka hur en 
människa uttrycker sig, tar till sig och bearbetar riskkommunikation. (Olofsson & Öhman 
2005).  
En förutsättning för att kunna kommunicera risker är att människors sätt att se på risker studeras 
så att informationen kan anpassas till mottagaren. Med andra ord måste de personer som arbetar 
med att sprida information om risker till medborgarna ha god människokännedom (Adawi & 
Johansson 2004). För att få en bra riskkommunikation är tilliten mellan avsändare och 
mottagare avgörande.  Trovärdigheten och tilliten för ett riskbudskap är viktigt för att det ens 
ska uppfattas och därför anses det viktigt att förstå hur man kan öka dessa faktorer för att kunna 
utfärda en bra riskkommunikation. Att i förväg ha tänkt på detta och planerat för olika 
situationer där risk är ett uttalat inslag, bidrar till att öka förtroendet för verksamheten eller 
organisationen (Andersson, Stridh och Warg 2008).  
1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att förstå hur räddningstjänsten kan anpassa och effektivisera sin 
riskkommunikation till den mångkulturella befolkningen vilket görs genom en 
intervjuundersökning och en enkätundersökning. För att uppnå syftet är också målet att genom 
en jämförande fallstudie  få en förståelse för hur kulturella skillnader kan påverka en människas 
riskuppfattningar och hur räddningstjänsten kan ta hänsyn till det. 
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1.3 Frågeställningar 
- Hur arbetar räddningstjänsten med riskkommunikation till den mångkulturella 

befolkningen samt hur är synen på riskkommunikation inom organisationen? 
- Uppfattar människor risker på olika sätt och hur påverkar den kulturella bakgrunden 

människors riskuppfattning? 
- Finns det någon skillnad i sättet som utlandsfödda ser på risker jämfört med personer 

som är födda i Sverige? 
- Finns det en skillnad hur utlandsfödda vill få information om risker från 

räddningstjänsten och vilka förväntningar finns det på räddningstjänsten hos 
utlandsfödda personer till skillnad mot personer som är födda i Sverige? 

1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete är avgränsat till Eskilstunas räddningstjänst och därför blir detta en 
fallstudie. De risker som tas upp är avgränsade till de risker som uppkommer vid olyckor som 
räddningstjänster på en kommunal nivå kan hantera. Tiden för projektet gör så att en större 
enkätundersökning med ett slumpmässigt urval inte hunnits med. Därför är projektet avgränsad 
till två mindre urvalsgrupper. Den ena gruppen är utlandsfödda personer och den andra är 
personer som är födda i Sverige. 
Det som menas med begreppet ”utlandsfödda” är att personen är född utomlands vilket skulle 
möjliggöra att den personens värderingar och kultur skiljer sig från den svenska. Då vissa länder 
har en liknande kultur som Sverige, till exempel de nordiska grannländerna så kommer den 
personens svar att bortses ifrån. Det är viktigt att beakta att personens ursprung inte är orsaken 
till hur en person agerar eller uppfattar saker. I examensarbetet antas skillnaderna bland annat 
bero på värderingar och erfarenheter. Det kan också vara en stor variation inom 
befolkningsgruppen. Därför är det viktigt att skillnaderna mellan befolkningsgrupper inte ses 
som förklarande utan mera beskrivande. 
Två viktiga faktorer som främst anses påverka riskuppfattningar är kön och etnicitet men det är 
oklart vilken av dessa faktorer som har störst betydelse. Examensarbetet är avgränsat till att 
endast ha etnicitet som faktor men det är viktigt att vara medveten om att bakomliggande 
faktorer kan påverka en människas riskuppfattning som bland annat, kön, ekonomi och tidigare 
erfarenheter. Att se utlandsfödda personer som en och samma grupp är inte idealiskt och var 
inte det som eftersträvades vid projektets början. Då antal svarande som är födda utomlands är 
begränsat så valdes det att göra en avgränsning och att endast se det från två perspektiv, om 
personerna är födda i Sverige eller inte.  
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2. Teoretisk referensram 
2.1 Objektivism och subjektivism 
Risker kan ses från två olika synvinklar, ett objektivt eller subjektivt sätt (Olofsson & Rashid 
2007). När risker ses från ett objektivt sätt tas ingen hänsyn till sociala eller kulturella faktorer 
utan målet är att uppnå en sann kunskap om olika typer av risker.  Subjektivism innebär att det 
inte är möjligt att finna sann kunskap om verkligheten utan att all kunskap är beroende på hur 
människor uppfattar den (Olofsson & Öhman 2005). I detta projekt kommer ett subjektivistiskt 
synsätt på risker användas. Den objektiva synen på risker har fått kritik från många forskare. 
Detta för att människor inte agerar rationellt i alla situationer och att det finns en skillnad mellan 
en teknologisk riskanalys och hur en människa uppfattar en risk (Olofsson & Öhman 2009). 
När människor definierar risk uttrycks det ofta med ett tekniskt förhållningssätt i förhållandet 
mellan sannolikheten att något ska inträffa och de konsekvenser som kan uppstå. Forskare inom 
psykologin har visat att denna tekniska definition stämmer dåligt överens med hur människor 
uppfattar och bedömer risker (Enander 2005). En forskare har däremot bidragit till en definition 
av risk som både fångar in det sociala och psykologiska perspektiven vilket är också den 
definition som används i denna rapport: 
”Risk is the possibility that human actions or events lead to consequences that have an impact 
on what humans value.” (Renn 1998 s.51) 
För att förstå risk-begreppet är det viktigt att ha kunskap om riskernas kulturella och sociala 
synvinklar. Denna typ av riskforskning brukar kallas för sociologisk och kulturteoretisk 
riskforskning (Olofsson & Öhman 2009). Inom denna del av riskforskningen menas det att 
människors kultur och värderingar påverkar uppfattningen av risker. Detta vidareutvecklas 
senare i rapporten. Inom varje kultur anses det finnas värderingar och normer och utifrån dessa 
kulturella egenskaper påverkas hur människor ser på händelser som till exempel jordbävningar 
eller sjukdomar (Douglas & Wildavsky 1982). 
2.2 Kulturella skillnader 
Kultur kan definieras som ”uppsättning av värderingar som delas av en grupp människor, 
inklusive förväntningar på hur människor ska bete sig, idéer, åsikter och vanor” 
(Rikstermsbanken 2015).  
När två grupper har stora kulturella skillnader finns det en möjlighet att kommunikationen blir 
mindre effektiv. Att komma från olika kulturer behöver dock inte innebära att 
kommunikationen blir mindre effektiv. Har människor en förståelse för olikheterna minskar 
risken för missförstånd (Rogers & Steinfatt 1999). Varje grupp skapar sitt eget sätt att leva med 
värderingar, normer, handlingar och materiella ting.  För att förklara kulturella skillnader 
mellan olika grupper och länder går det att dela in kulturer i olika dimensioner vilket gjordes 
av en forskare vid namn Geert Hofstede.  
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2.2.1 Hofstedes dimensioner 
För att beskriva kulturella skillnader har det utgåtts från Hofstedes teorier i detta examensarbete. 
Detta för att det anses vara lättare att förstå kulturella skillnader och hur de påverkar 
kommunikationen med en utgångspunkt från Hofstedes dimensioner.  
Hofstede beskriver kulturella skillnader med fokus på fyra faktorer som tydliggör hur kulturer 
skiljer sig från varandra. Dessa är symboler, hjältar, ritualer och värderingar. Faktorerna kan 
beskrivas som olika lager i en lök. I det yttersta lagret är ”symboler” vilket anses vara de 
ytligaste kulturella skillnaderna medan de djupaste är ”värderingarna” och återfinns i mitten 
(Hofstede et al. 2011), se figur 1. 

 
Figur 1: Hofstedes fyra faktorer 
Symboler är sådant som har en betydelse för människorna inom en viss kultur till exempel ord, 
gester eller objekt. Hjältar är någon person oavsett om den är levande eller död eller kanske 
påhittad som har egenskaper som värderas högt inom kulturen. Ritualer är olika aktiviteter som 
anses vara socialt viktiga inom kulturen. Dessa tre lager är sådana som syns utifrån av 
omgivningen vilket dock inte värderingar gör. Värderingar är känslor som kan vara både 
positiva eller negativa och är något som vi lär oss tidigt i livet och är svåra att förändra (Hofstede 
et al. 2011). 
Det är alltså dessa faktorer som anses vara det som skiljer de olika dimensionerna från varandra. 
De dimensioner som kommer att beskrivas i denna rapport är maktdistans, 
osäkerhetsundvikande, individualism-kollektivism och maskulinitet–femininitet. 
Dimensionerna tas upp för att skapa en förståelse i hur kulturer skiljer sig från varandra och hur 
de kan kopplas till kommunikation samt hur Sveriges kultur skiljer sig från utlandsfödda 
personers kulturer. Innan dimensionerna beskrivs är det dock viktigt att beakta den kritik som 
Hofstedes forskning har fått. 
Det finns en del kritik mot Hofstedes teorier och undersökningar som anses vara viktigt att ta 
upp. Forskningen som han genomförde var för mer än 30 år sedan dock försvarar Hofstede sig 
att den fortfarande är aktuell eftersom det tar lång tid innan något förändras i en kultur (Hofstede 
et al. 2011). En annan sak som har väckt kritik är att resultatet stereotypiseras. Detta kan leda 

Värderingar
Ritualer
Hjältar
Symboler
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till missuppfattningar eftersom generalisering leder till att en individ döms efter den 
grupptillhörighet personen befinner sig i (Redpath, 1997). De dimensioner som tas upp grundar 
sig på det som skiljer olika kulturer från varandra men det innebär att specifika faktorer i en 
kultur kan missas vilket är viktigt att tänka på (Hofstede et al. 2011). 
Maktdistans 
Direkt efter att en människa föds formas den mentala mjukvaran genom att ta efter beteenden 
hos äldre människor i den miljö de växer upp i. Om maktdistansen är stor finns det förväntningar 
på att människorna ska lyda de som är äldre och självständigt beteende uppmuntras inte. 
Människor läser relativt få nyheter och de litar inte på staten. Där maktdistansen istället är liten 
är målet att lära de yngre att vara självständiga och här finns inte samma respekt för de äldre då 
det tillåts att säga emot. Då Sverige är ett av de länder med lägst maktdistans kan det antas att 
de personer som invandrar hit kommer från länder med högre maktdistans. Detta kan innebära 
att personerna som invandrar hit inte har så stort förtroende för myndigheter och staten 
(Hofstede et al. 2011). 
Kollektivism–Individualism 
De flesta människor i världen lever i kollektivistiska samhällen där gruppens intresse går före 
individens. En minoritet av världens människor anser att individens intresse går före gruppens 
och dessa samhällen kallas för individualistiska. Ett samband som har identifierats är att 
västländer ofta är mer individualistiska och utvecklingsländer kollektivistiska. I de flesta 
kollektivistiska kulturer anses det oförskämt att konfrontera en annan människa och ordet nej 
används sällan eftersom det är en konfrontation. Istället för att säga nej uttrycker sig personen 
till exempel ”du kanske har rätt”. Även ordet ja behöver inte alltid betyda just ”ja” utan kan 
användas för att hålla kommunikationen öppen. I individualistiska grupper däremot uppskattas 
ärlighet och att säga sin åsikt uppmuntras. Sverige är ett individualistiskt land vilket innebär att 
de flesta utlandsfödda som kommer hit kommer från ett mer kollektivistiskt samhälle (Hofstede 
et al. 2011). 
Maskulinitet–Femininitet  
Alla samhällen anser att vissa beteenden är mer passande för kvinnor eller mer passande för 
män. I feminina kulturer löses konflikter genom att förhandla och kompromissa med personer 
men i maskulina kulturer används verbala förolämpningar. I maskulina kulturer kan det vara 
svårt för en kvinna eller en ung person att framföra ett budskap då det i en maskulin kultur anses 
att det inte är lämpligt att lyssna på budbäraren om personen är en kvinna eller yngre än dig 
själv. I Hofstedes studie anses Sverige vara det land som är mest feminint vilket betyder att de 
personer som invandrar till Sverige kommer från en mer maskulin kultur (Hofstede et al. 2011). 
Osäkerhetsundvikande 
Alla människor måste konfrontera det faktum att vi inte vet vad som kommer hända imorgon. 
Lagar och regler försöker förhindra att vi ska behöva känna osäkerhet inför andra människors 
beteende. Osäkerhetsundvikande kan definieras som i den utsträckning vilken människor i en 
kultur känner sig hotade av osäkra eller okända situationer. Kulturer med ett högt 
osäkerhetsundvikande vill gärna ha många lagar och regler för att kontrollera människors 
beteende och genom det minska osäkerheten. En kultur som har ett högt osäkerhetsundvikande 
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undviker dock inte alla risker eftersom de då kan föredra en bekant risk före osäkerheten. Detta 
för att människor i dessa kulturer inte tycker om osäkra situationer och att en risk är en känd 
fara men bristen på information och oförutsägbara konsekvenser leder till en större osäkerhet. 
Länder som är svagt osäkerhetsundvikande så som Sverige anser att det inte bör finnas fler 
regler än vad som är nödvändigt och osäkerheten är mer accepterad (Hofstede et al. 2011). 
2.3 Sociologisk och kulturteoretisk riskforskning 
Som tidigare nämnts definieras risk som möjligheten till att mänskliga handlingar eller 
händelser leder till konsekvenser för något som människan värdesätter. Inom riskforskningen 
finns det många olika perspektiv på risk och i denna rapport är det avgränsat till ett sociologiskt 
och kulturteoretiskt perspektiv eftersom det behandlar risk från ett subjektivt synsätt. Med detta 
menas att risker definieras och skapas utifrån kulturer och olika sociala sammanhang. Det går 
inte att bara se risker från ett objektivt synsätt utan de föreställningar som människor har om 
risker måste inkluderas (Olofsson & Öhman 2009). 
En tydlig inriktning i den sociologiska riskforskningen har varit att förstå hur en människa 
uppfattar olika risker och hur grupper i olika sociala sammanhang skiljer sig från varandra. För 
att förstå risker ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att se det ur ett heterogent perspektiv, 
alltså att invånarna skiljer sig från varandra i bakgrund, värderingar och förutsättningar 
(Olofsson & Öhman 2009). Det som tas upp i denna rapport är att se det sociala sammanhanget 
ur ett kulturellt perspektiv som också kan benämnas den kulturteoretiska riskforskningen. I den 
kulturteoretiska forskningen menas det att det går att dela in människor i olika kulturer och 
sociala sammanhang vilket påverkar en människas riskuppfattning (Douglas & Wildavsky 
1982). Tidigare forskning visar nämligen att vissa minoritetsgrupper är mer utsatta för risker 
och en av dessa grupper är etniska minoriteter och invandrare (Olofsson & Öhman 2009).  För 
att beskriva detta går det att använda sig av begreppet riskperception. 
Med riskperception menas att människors subjektiva uppfattning av olika risker undersöks och 
vad det är som påverkar uppfattningen samt hur det skiljer sig mellan olika individer, grupper 
och kulturer (Renn 1998). Under 1970-talet började några forskare i USA (Paul Slovic, Sara 
Lichtenstein & Baruch Fischoff) studera människor riskperception. Dessa studier gick ut på att 
studera skillnader i riskuppfattningar mellan experter och allmänheten. Det de kom fram till var 
att allmänheten överskattar risker som har låg sannolikhet men har stora konsekvenser till 
exempel en kärnkraftsolycka medan de underskattade risker med hög sannolikhet och små 
konsekvenser som en trafikolycka (Enander & Johansson 2002).  
En forskare vid namn Mary Douglas införde den kulturteoretiska termen. Grundtanken är att 
det är det sociala sammanhanget som tidigare nämnts som är det avgörande för hur vi uppfattar 
risker. En person tar efter de normer och värderingar som finns hos till exempel vänner, familj 
och arbetsplats. Genom att utgå från det sociala sammanhanget och kulturen som en person har 
möjliggörs en djupare kunskap om hur en person uppfattar risker (Douglas & Wildavsky 1982).  
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2.4 Riskuppfattning 
Risk och säkerhetsfrågor uppfattas inte på samma sätt av alla individer och grupper i samhället 
som tidigare tagits upp. Skillnaderna i riskuppfattning kan alltså relateras till livsvillkor, 
erfarenheter och påverkansmöjligheter (Enander 2005).   
2.4.1 Tidigare forskning 
Intresset för hur människor uppfattar risker började under 1960-talet och genom den ökade 
kunskapen om vad det är som förklarar individens riskperception. Denna forskning byggde 
mycket på sannolikheter och statistiska beräkningar (Olofsson & Öhman 2009).  
Det finns inga enkla samband mellan riskperceptionstudier, kunskap och beteende men det som 
tidigare forskning har visat är hur människor skapar sina riskperceptioner, vad som påverkar 
dem och när det finns ett samband mellan individens uppfattning och beteende (Olofsson & 
Öhman 2009). I den riskperceptionsforskning som gjort tidigare har det studerats 
riskuppfattningar mellan olika individer och grupper men också till en viss del kulturer (Renn 
1998). En av de stora slutsatserna var att riskperceptionen skiljer sig mellan olika 
befolkningsgrupper vilket innebar att riskfyllda beslut inte enbart kunde grunda sig på 
sannolikhet och konsekvens. Det var alltså individens omgivning, erfarenheter, kön och 
utbildning som påverkar hur en risk uppfattas (Renn & Rohrmann 2000). En amerikansk studie 
(Flynn, Slovic & Mertz 1994) visade att det finns tydliga skillnader i riskuppfattning och även 
att etniska minoriteter upplever risker som större än vad majoritetsbefolkningen gör. Det finns 
även svenska studier som påvisar dessa samband (Olofsson 2007, Enander & Johansson 2002). 
En svensk enkätstudie genomfördes 2005 och det som undersöktes var om det fanns skillnader 
i riskuppfattningar mellan infödda svenskar och personer med utomeuropeisk bakgrund. 
Personerna tillfrågades om hur de rangordnade personliga risker så som stress och rökning men 
också samhällsrisker som terrorism och naturkatastrofer. Det resultat som studien visade var att 
personerna med utomeuropeisk bakgrund upplever generellt att riskerna är mer hotande för dem 
personligen än vad personer födda i Sverige gör. Detta betyder att den svenska befolkningen 
inte kan ses som homogen i sin riskuppfattning liksom den amerikanska studien visade 
(Olofsson & Öhman 2009). 
2.4.2 Skillnader i riskuppfattning 
Olika händelser får olika mycket uppmärksamhet när de inträffar. Detta kan skapa en 
överdriven eller obefogad oro hos allmänheten. En olycka där många personer omkommit 
behöver inte få stor uppmärksamhet i samhället om den inträffar i ett vardagligt sammanhang, 
till exempel en trafikolycka. Uppfattningen av risker kan förklaras av psykologiska faktorer 
men också av sociala eller kulturella mekanismer (Olofsson & Öhman 2009). 
Personers riskuppfattningar kan undersökas subjektivt. Då studeras vad det är som påverkar 
uppfattningen samt hur uppfattningar kan skilja sig mellan olika kulturer, individer och grupper. 
Till viss del skiljer sig riskuppfattningar åt mellan olika kulturer genom att människor har olika 
syn på risker och vad risker egentligen är (Douglas & Wildavsky 1982).  
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Något som kan förklara skillnaderna i riskuppfattningar hos utlandsfödda är tidigare 
erfarenheter men också en känsla av utsatthet samt att invandrade personer ofta bor i områden 
där riskerna är relativt stora (Olofsson & Öhman 2009). Att tillhöra en minoritetsgrupp i 
samhället kan alltså vara sammankopplat med flera faktorer som påverkar en människas 
riskuppfattning. Dessa är: 

 Begränsade språkkunskaper: Detta kan innebära att personerna inte förstår olika 
kommunikationskanaler vilket gör att möjligheten att ta till sig varningar och att agera 
efter detta blir begränsade (Lindell & Perry 2004). 

 Begränsad ekonomi: Detta kan påverka standard på bostad och var den ligger. Ofta är 
det de billigare bostäderna som ligger i mindre trygga områden, nära industrier eller 
andra riskområden (Olofsson & Öhman 2009). 

 Dålig erfarenhet av myndigheter: Vid ankomsten till ett nytt land kan individer ha med 
sig dåliga erfarenheter av myndigheter. Detta kan göra så att personer som är 
utlandsfödda får en minskad tillit till myndigheter. Detta kan då innebära att personer 
inte följer instruktioner från blåljus-organisationer vid olika händelser (Flynn, Slovic & 
Mertz 1994). 

Det finns även en skillnad i hur stor risken är att själv utsättas för något än att någon annan gör 
det. Människor brukar tycka att risker för att själv utsättas för något är lägre än att någon annan 
skulle göra det. Detta kan då innebära att en person till exempel inte tror att individen själv kan 
utsättas för en trafikolycka utan att risken är större för någon annan vilket gör att personen då 
utsätter sig för sådana risker. Detta är något som är känt och väldokumenterat inom 
riskforskningen. En förklaring till detta är att de risker som upplevs som kontrollerbara bedöms 
som mindre allvarlig än de risker som är okontrollerbara (Olofsson & Öhman 2009). 
2.4.3 Tillit och förtroende 
En faktor som också påverkar hur en person uppfattar en risk är tillit. Tillit och risk hänger 
samman eftersom ju mer riskfylld och osäker en situation upplevs ju större betydelse har tilliten 
(Olofsson & Öhman 2009). Tillit till myndigheter och experter tycks ha en större betydelse när 
kunskapsnivån är låg. När det inte går att bedöma själv hur farlig en risk är blir det viktigare att 
det finns en tillit till andra. Det kan dock innebära problem med för mycket tillit till myndigheter 
eftersom ju mer tillit till de organisationer som tar hand om säkerhet och beredskap 
(räddningstjänsten) desto mindre vaksamma blir människor (Enander 2005). Tilliten till 
myndigheter varierar mellan olika grupper i samhället och mellan olika länder. I vissa länder 
där korruption och mutor förekommer kan förtroendet för räddningstjänsten och polis vara 
väldigt lågt medan att de i andra länder utan korruption har ett väldigt högt förtroende (Olofsson 
& Öhman 2009). 
2.5 Riskkommunikation med ett kulturperspektiv 
Mycket inom risk och riskhantering handlar egentligen om att kommunicera risker. 
Kommunikationen har en central roll oavsett om det handlar om förebyggande arbete för att 
undvika risker eller att informera om risker vid en katastrof. Om enskilda individer, 
organisationer och nationer har en bra riskkommunikation ökar det chansen att undvika eller 
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mildra katastrofer. Problemet är att människor sällan är intresserade av förebyggande 
riskkommunikation (Olofsson & Öhman 2009). 
Idag är cirka 15 % (1,5 miljoner) av Sveriges befolkning utlandsfödda vilket innebär att det 
svenska samhället kan ses som heterogent och internationaliserat (SCB 2015). 
Kommunikationen kan därför inte ses som etniskt homogen. Personer som invandrar till 
Sverige tar med sig sina erfarenheter och syner på risker. De personer som arbetar med 
riskhantering i Sverige är oftast personer som är födda och uppväxta i Sverige. Detta kan 
innebära att ansvariga myndigheter inte har så stora förberedelser och erfarenheter av 
människor som har invandrarbakgrund vid olyckor (Olofsson & Rashid 2007).  
2.5.1 Tidigare forskning 
Riskkommunikation började studeras när forskare studerade riskhantering vilket bygger på 
kvalitativa modeller av riskanalyser och riskbedömningar. Från början sågs 
riskkommunikationen med en enkelriktad syn vilket innebär att kommunikationen endast ses 
från sändarens perspektiv (Öhman & Olofsson 2005). Huvudsyftet med riskkommunikation är 
att informera människor om en eventuell framtida skada och tillhörande risker så att de kan 
vidta åtgärder för att minska riskerna (Steelman & McCaffery 2012). 
Intresset för riskkommunikation började under 1970-talet och kommunikationen ansågs vara 
enkelriktad. I slutet av 1980-talet fick de enkelriktade modellerna kritik. Den enkelriktade 
strategin ansågs fokusera på att ge information för att öka mottagarens medvetenhet men att det 
inte leder till handling. Som utveckling efter denna kritik ledde detta istället till att forskare 
försökte förstå varför det fanns skillnader i riskuppfattningar. Detta ledde då till att 
riskkommunikation som tar hänsyn till människors mentala modeller är mer effektiv för att 
uppnå målet och leder till åtgärder (Steelman & McCaffery 2012). Vissa studier visade att det 
var viktigt att mottagaren hade ett förtroende till budbäraren för att kommunikationen skulle 
lyckas. Därför borde ett av målen med riskkommunikation vara att bygga förtroende för att 
kunna öka medvetenhet och motivera åtgärder (Rowan 1994).  
Mer nyligen identifierades följande nio bästa riskkommunikationsmetoder: (Sellnow et al. 
2009). 

 Engagera allmänheten i en 
dialog om risk  Trovärdiga riskmeddelanden  Öppenhet och tillgänglighet för 
allmänheten  Blanda in riskkommunikation i 
politiska beslut.  Se riskkommunikationen som 
en process 

 Räkna med den osäkerhet som 
finns i risker  Utforma kulturellt anpassade 
meddelanden  Medvetenhet om att risker 
tolereras olika.  Samarbeta och samordna med 
trovärdiga informationskällor 
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2.5.2 Kommunikationsprocessen 
I denna rapport anses riskkommunikationen vara dubbelriktad. Dubbelriktad kommunikation 
innebär att sändaren tar till sig respons från mottagaren. Inom riskkommunikationsforskningen 
innebär det inte att kommunikationen endast är dubbelriktad. Mottagaren ses inte som passiv 
utan som en komplex individ. Individens kunskaper, åsikter och erfarenheter i kombination med 
personens omgivning, normer och värderingar påverkar responsen vid riskkommunikation 
(Olofsson & Öhman 2009). I figur 2 nedan visas en modell som tar med en dubbelriktad 
kommunikation men också andra aspekter.  

 
Figur 2: Dubbelriktad kommunikationsmodell ur ett socialt och kulturellt sammanhang (Guttling & Wiegman 1996). 
Modellen visar att både sändare och mottagare förstår och tolkar information utifrån känslor, 
personliga åsikter, tidigare kunskap och erfarenheter samt tilliten till den grupp eller individ 
som kommunikationen sker gentemot. Även det kulturella och sociala sammanhanget är en 
viktig faktor.  
De utmaningar som förknippas med informationsutbyte är många. Sändaren måste först 
identifiera vilka informationsbehov som finns för att sedan ta ut den relevanta informationen 
och göra den tydlig. Meningen med detta är att informationen ska ge ett underlag för att kunna 
fatta beslut om till exempel prioritering mellan risker. Det är viktigt att vara medveten om att 
hur information hämtas och bearbetas kommer att påverka arbetet med beredskap och tillslut 
påverka omfattningen av konsekvenser vid olyckor (Månsson et al. 2015). 
2.5.3 Organisatorisk riskkommunikation  
I de flesta situationer reagerar människan utifrån den kultur och de erfarenheter hon har. I en 
riskkommunikationsprocess kan personliga erfarenheter komma in från helt andra områden och 
därför är det viktigt att de som sänder ut riskkommunikationen undersöker de kulturella 
förutsättningar som mottagarna har (Hedman 1999).  
 
Oavsett om det handlar om förebyggande arbete för att minska risker eller om att informera vid 
en katastrof så är kommunikationen avgörande och spelar en central roll. En orsak till att 
intresset för detta område är så stort är för att den kunskapen kan hjälpa ansvariga att anpassa 
sin riskkommunikation. Om enskilda individer, organisationer och nationer kan kommunicera 
på ett effektivt sätt så finns möjligheten att undvika och mildra konsekvenser vid en händelse 
(Olofsson & Öhman 2009). 
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Myndigheter och organisationer kan ha ett lagstiftat ansvar för att hantera vissa typer av olyckor 
och kriser och då blir det naturligt att riskkommunikationen är en väsentlig del av arbetet. För 
att det ska fungera måste riskkommunikatören vara väl förberedd och ha en bra kunskap om 
kommunikationen med människor (Olofsson & Öhman 2009). I allmänhet anses 
tillsynsmyndigheter och beslutsfattare vara bristfälliga vid kommunikation av risk. 
Anledningarna till detta är ofta att kommunikationen är långsam och hålls i många fall tillbaka 
av byråkrati. Detta gör att det finns lite tid att arbeta med en reaktiv riskkommunikation. Då 
finns det en risk att den reaktivare riskkommunikationen förstör allmänhetens förtroende medan 
en proaktiv riskkommunikation vinner förtroende (Lofstedt et al. 2011). 
2.5.4 Effektiv riskkommunikation 
Hur människor i samhället får riskinformation och hur tillförlitlig de upplever att informationen 
är varierar beroende på befolkning och händelser (Sutton et al., 2008). De grupper och personer 
som har en mindre tillgång till information upplever olyckor och katastrofer som större förluster 
än de som tar emot korrekt information från källor de kan lita på (Burnside et al. 2007).  Att ha 
kulturell kompetens är en nyckelfaktor för kommunikation till minoritetsgrupper. En människas 
kultur är ett system, av tro, värderingar och seder och därför måste riskinformation 
kommuniceras på ett kulturellt lämpligt sätt för att lyckas. För att riskkommunikationen ska 
vara effektiv måste kommunikatörer som räddningstjänsten betrakta den mångfald av 
människor som finns i samhället (Olofsson & Öhman 2009). 
Riskhantering, riskkommunikation och riskuppfattning kan ses som tre processer som 
samverkar. Riskhanteringsåtgärderna som allmänheten tar del av påverkar deras 
riskuppfattning. En riskhantering och efterföljande riskkommunikation bör vara enkla att förstå 
för att vara effektiva. En effektiv riskkommunikation skapar ett förtroende för riskhanterare 
som måste anpassa sig till allmänhetens idéer om vad som uppfattas som en risk (Wassenhove 
et al. 2012). Om det finns en uppmärksamhet på vad som kommuniceras är det mycket som 
tyder på att riskkommunikationen har betydelse för att minska risken. Bedömningar och 
allmänhets uppfattning kan även underlättas. När det visar sig att riskkommunikationen inte 
varit effektiv så är ofta brist på förtroende anledningen. Om du litar på den som kommunicerar 
risken blir riskkommunikationen enkel (Slovic 1993). 
I tidigare studier (Enander & Johansson 2002) gjordes en jämförelse mellan personer födda i 
ett annat land och personer födda i Sverige. Det som jämfördes var risker och 
säkerhetsbeteenden och ifall det fanns någon skillnad i svaren som då kunde relateras till om 
personen var född i Sverige eller inte. Tydliga skillnader uppkom vid frågor om värderingar 
och attityder. Personer födda i ett annat land instämde i följande påståenden, om jag beter mig 
för försiktigt framstår jag som fånig i andras ögon, samt i att säkerhetstänkande har alldeles 
för stort utrymme i Sverige idag. Detta är något som är viktigt att tänka på för att skapa effektiv 
riskkommunikation. 
Det finns en risk att invandrare inte helt och hållet förstår språket i det nya landet vilken kan 
innebära att de inte får reda på vilken hjälp som finns att få eller vart det går att vända sig. Detta 
betyder att de personer som är mest utsatta för risker också är de som har svårast att få och 
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förstå information om dessa risker (Lindell & Perry 2004). Därför är det viktigt att 
riskkommunikationen är effektiv. 
Slutsatser som dragit från tidigare forskning om hur en effektiv riskkommunikation ska vara 
presenteras nedan (Enander 2005).  

 Specifik information: Kampanjer inriktade på ett specifikt beteende eller ett avgränsat 
problem uppvisar större effekt än breda satsningar på säkerhet. Effekten är störst om 
kunskapen hos mottagen är låg. 

 Kunskap om målgruppen: Kunskapen om målgruppens behov och egenskaper kan 
användas för att öka effektiviteten i budskapen. 

 Användning av fokusgrupper: En fokusgrupp kan bestå av ett mindre antal personer som 
representerar målgruppen. Detta för att få en ökad insikt i målgruppens tankar och 
värderingar. 

 Kombination av flera metoder: Åtgärder som kombinerar utbildning och information. 
 Profilering genom nyckelpersoner: Valet av personer stämmer överens med 

målgruppens värderingar och normer. 
2.5.5 Kommunernas riskkommunikation 
Kommunerna får mer och mer ansvar för att hantera risker och kriser. Kommunerna har ett 
geografiskt ansvar som innefattar invånarna inom kommunens gränser (Olofsson & Öhman 
2009).  
Det finns studier om kommunernas riskkommunikation och främst om förebyggande 
riskkommunikation och vilka effekter den har. Ett fåtal studier finns om och hur kommuner tar 
hänsyn till personer med utländsk bakgrund i sin riskhantering och riskkommunikation. Det här 
kan anses vara konstigt eftersom det ofta är olika myndigheters agerande som gör att olika 
grupper blir utsatta. Anledningen till det här kan bero på att det inte finns tillräckligt mycket 
med kunskap eller ett dåligt förebyggande arbete (Olofsson & Öhman 2009).  
En svensk studie (Enander & Hede 2004) utfördes för att se hur kommunerna tar hänsyn till 
personer med utländsk bakgrund i sin riskkommunikation. Undersökningen omfattade 55 % av 
Sveriges kommuner och slutresultatet var att alla ska behandlas lika. Då får alla samma chans 
att klara sig vid en olycka eller kris. Frågan är dock om det är så? Ett exempel är en brand i 
Rinkeby där en mamma och fem barn med utländsk bakgrund omkom eftersom de inte stannade 
i sin lägenhet utan gick ut i det rökfyllda trapphuset. Hade de samma chans att klara sig som en 
person som fötts i Sverige? Detta är ett exempel på att det inte går att behandla alla lika för att 
alla personer ska få lika förutsättningar. Att behandla alla lika ger personer olika förutsättningar. 
För att uppnå det krävs det att myndigheter och organisationer anpassar den förebyggande 
informationen och andra förebyggande åtgärder. Detta handlar nog inte om kommunernas ovilja 
utan snarare om att de inte har hunnit anpassa sin verksamhet eller vet hur de ska göra det 
(Olofsson & Öhman 2009). Undersökningen visar även att de är ytterst få eller nästan ingen 
som tar hänsyn till etnicitet eller religion i sin riskkommunikation. Den visar även att det endast 
är ungefär hälften av Sveriges kommuner som har riskinformation på något annat språk än 
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svenska. Slutsatsen som görs i den studien är att Sveriges kommuner inte tar så stor hänsyn till 
personer med utländsk bakgrund vilket kan innebära att riskkommunikationen försvåras. 
En organisation som har satsat på riskkommunikation till den mångkulturella befolkningen 
inom sina kommuner är Räddningstjänsten Syd. De utbildade och anställde en särskild grupp 
som fick titeln brand- och säkerhetsvärdar. Dessa personer hade som uppdrag att vara 
nyckelaktörer i organisationen för att förbättra relationer och förtroende för organisationen. 
Samtliga brandvärdar hade en utländsk bakgrund och den mångkulturella kompetensen att 
lyckas med uppgiften. Genom deras förebyggande och förtroendeskapande arbete kunde de 
boendes trygghet öka och den operativa personalens arbetsvillkor förbättrades. Antalet hot- och 
våldsincidenter och anlagda bränder minskade också. Organisationen kallade brandvärdarna för 
kulturella brobyggare, personer som fungerar som en länk mellan organisationen och olika 
kulturella grupper (Magnusson 2014). 
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3. Metod  
I detta avsnitt beskrivs val av metoder som användes för detta examensarbete. Avsnittet 
beskriver även undersökningsupplägg och generaliserbarhet. Validitet, reliabilitet samt etiska 
riktlinjer tas även upp. Slutligen beskrivs genomförandet av den empiriska studien och hur 
resultatet ska analyseras. I detta avsnitt integreras diskussion av metoden i samtliga delar.  
3.1 Val av metoder 
De metoder som valts för detta projekt är en enkätundersökning och intervjuundersökning. 
Både intervjuer och enkäter bygger på frågeformulär vilket betyder att de har en hel del 
gemensamt men också sådant som skiljer dem åt (Patel & Davidson 2013). Resultatet av 
litteraturstudien har redan presenteras i den teoretiska referensramen och kommer inte att 
diskuteras i detta avsnitt.  
3.1.1 Enkätundersökning 
På svenska innebär enkät en skriftlig förfrågan som går ut till flera. Svaren lämnas in skriftligt 
enligt den disposition eller på den blankett som skickas ut. Enkäter kan besvaras enskilt eller i 
grupp (Kylén 2004). En lättbegriplig enkät kommer tillbaka ifylld och den som svarar ska tycka 
att frågorna är meningsfulla och förstå hur de ska besvaras. Om de som ska svara på enkäterna 
förväntas ha svårigheter med att förstå är det lämpligt att samla personerna och ha en 
genomgång som introducerar enkäten (Kylén 2004). Ofta är enkäter kvantitativa men de kan 
även vara kvalitativa.  Det kan alltså vara så att vissa delmoment i en studie är kvantitativa och 
andra kvalitativa. Om studien går ut på att försöka hitta varierande handlingsmönster är en 
kvalitativ studie aktuell men om jag är intresserad om ett visst antal procent av befolkningen 
tycker på det ena eller andra sättet ska en kvantitativ studie användas (Trost 2001). Denna 
undersökning är främst kvalitativ eftersom det som är intresserat är vilka skillnader som finns 
och inte hur många procent som tycker annorlunda. 
Istället för att göra en enkätundersökning kunde intervjuer valts som metod men med 
tvärkulturella intervjuer kan det vara svårt att skaffa sig kunskap om den mängd kulturella 
faktorer som påverkar förhållandet mellan intervjuare och intervjuperson. I en för intervjuaren 
främmande kulturell kontext behövs tid för att lära känna den nya kulturen vilket inte funnits 
och därför valdes enkätundersökningar som metod istället (Trost 2011). 
På ett frågeformulär formuleras frågorna på ett sätt som är självklart för personen som skriver 
frågorna. Dock är det inte säkert att andra personer uppfattar frågorna på samma sätt. Därför 
testades frågorna i en provundersökning för att få reda på om något var oklart i 
enkätundersökningen eller om något svarsalternativ saknades (Ejlertsson 2005).  Enkäten 
testades på vänner och bekanta. 
I samband med enkäten skickades även ett informationsblad ut. Detta beskrev syftet med 
undersökningen, vilka som valdes ut och hur resultatet skulle användas (Ejlertsson 2005). Då 
ena gruppen i enkätundersökningen kunde ha svårigheter med det svenska språket utformades 
följebrevet så enkelt som möjligt och för vissa grupper gavs även muntlig information, se bilaga 
1. 
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Frågor och svarsalternativ ska inte kunna tolkas på mer än ett sätt och undersökaren ska alltid 
anpassa språket i undersökningen till sin målgrupp (Ejlertsson 2005).  Av praktiska skäl 
utformades några frågor i enkätundersökningen som matrisfrågor. Dock var det viktigt att 
instruktionerna ansågs tydliga så att det interna bortfallet inte blev för stort. En person som var 
mer insatt i den ena urvalsgruppen språkkunskaper hjälpte till att formulera frågorna så att de 
skulle vara enkla att förstå. Se enkätundersökningen i bilaga 2. Då enkätsvaren var insamlade 
och sammanställda på datorn var det dags för bearbetning av data.  
3.1.3 Intervjuer 
Intervjuer kan vara strukturerade eller öppna. I en strukturerad intervju finns ett antal färdiga 
frågor men i öppna så är det ett antal frågeområden där den intervjuade först får berätta fritt för 
att intervjuaren sedan kan styra samtalet dit hon vill. Som stöd till intervjuaren och för den som 
blir intervjuad går det att göra en guide som förklarar hur intervjun är upplagd. För att underlätta 
arbetet med intervjuer kan samtalen spelas in vilket gör att det går att lyssna på hela intervjun 
igen. Dock finns det nackdelar då det blir ett sort material att lyssna på samt att apparaten kan 
hämma den intervjuade (Kylén 2004). Intervjuerna i denna studie är ostrukturerad och frågorna 
delvis öppna vilket innebär att den tillfrågade själv valde vilken struktur svaren fick. En mer 
öppen intervjumetod valdes för att personen själv skulle kunna välja vilken form svaret skulle 
få. Intervjuerna utfördes med en person i taget eftersom en gruppintervju kunde ha lett till att 
synpunkter och beteenden som egentligen ingen av de enskilda individerna delar men i gruppen 
så haussas stämningen upp (Trost 2011). Se intervjuguiden i bilaga 3. 
Frågorna i en intervju bör vara korta och enkla och vara utformade i ett vardagsspråk. (Kavle 
& Brinkmann 2012). Intervjuerna började med en inledande fråga om personens bakgrund följt 
av ett antal strukturerade frågor. Detta gjordes för att intervjuaren då kunde avbryta om svaret 
var irrelevant för undersökningen (Kavle & Brinkmann 2012). Efter den första intervjun 
bearbetades intervjuguiden och otydligheter korrigerades.  
3.2 Undersökningsupplägg 
En del av detta projekt är en jämförande studie mellan personer som är utlandsfödda och 
personer som är födda i Sverige. Enkätundersökningar har genomförts för att se om det finns 
någon skillnad mellan de två urvalsgrupperna och intervjuer med räddningstjänsten för att få 
en bra bild av riskkommunikationen inom organisationen.  
I en fallstudie undersöks en mindre och avgränsad grupp.  Generaliserbarheten av denna typ av 
studie kan diskuteras utifrån resultatet i förhållande till hela populationen. Vid datainsamling i 
en fallstudie är det vanligt att samla in information genom att kombinera metoder, exempelvis 
enkät och observation (Patel & Davidson 2003). 
Denna studie anses vara en fallstudie eftersom enkätundersökningen genomförts på två mindre 
grupper. Principen bakom jämförande studier tillämpas av forskare som intresserar sig för 
organisationer och kommuner. Dessa undersökningar kan också kallas för jämförande 
fallstudier (Esaiasson 2003). Denna del av arbetet är alltså en jämförande fallstudie. 
Enkätundersökningen kombinerades med en intervjuundersökning med räddningstjänsten för 
att få deras perspektiv och syn på riskkommunikationen. Eftersom intervjuerna är riktade mot 
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en organisation och inte flera räddningstjänster anses även denna del av arbetet vara en 
fallstudie.  
3.2.1 Beskrivning av grupperna 
För intervjuerna så valdes åtta personer ut på räddningstjänsten i Eskilstuna. Dessa åtta personer 
valdes utifrån vilken befattning de hade i organisationen för att få en så bred bild som möjligt.  
De två urvalsgrupperna till enkätundersökningen var svåra att få tag på. Komvuxskolor eller 
liknande utbildningar i Eskilstunas kommun kontaktades för att se ifall de hade några elever 
som kunde besvara enkäten. För att göra proceduren med enkäterna enklare gjordes den till en 
webbversion då det underlättar analysen av resultatet. Totalt svarade 28 utlandsfödda personer 
och 26 personer som är födda i Sverige. Samtliga utlandsfödda personer hade sitt ursprung 
utanför Europa.  
3.2.2 Etiska överväganden 
När undersökningar görs med personer är etiska överväganden viktiga. Det finns fyra 
huvudkrav som speciellt bör beaktas. Det första är informationskravet där personerna ska 
informeras om syftet med undersökningen samt att det är frivilligt att delta (Ejlertsson 2005). 
Detta togs upp i följebrevet som följde med enkätundersökningen och i en guide vid 
intervjuundersökningen. För att göra det extra tydligt informerades även personerna muntligt 
om att det var frivilligt att delta. Det andra är samtyckekravet där deltagare i studier själva har 
rätten att bestämma över sin medverkan och genom att de till exempel svarar på 
enkätundersökning så ger personen sitt samtycke om att medverka. Detta kan vara extra viktigt 
att belysa för urvalsgrupperna i enkätundersökningen då lärarna kan anses ha en auktoritet och 
om de säger att de ska göra detta så gör de det. Det tredje är konfidentialitetskravet vilket 
innebär att enskilda individer inte ska kunna identifieras av utomstående vilket är extra viktigt 
att tänka på då det i denna studie är små grupper som har studerats. Det sista är nyttjandekravet 
där de insamlade uppgifterna om enskilda personer endast får användas för det ändamål som 
undersökningen avser (Ejlertsson 2005).  
3.2.3 Urval 
Det är viktigt att veta vad urvalet står för i samband med kvantitativa studier. I de flesta fall är 
målet att studierna ska få en så stor variation som möjligt och för att få detta går det att använda 
sig av ett strategiskt urval. Det går ut på att ett antal variabler väljs ut eller karakteriseras som 
är av teoretisk betydelse.  Sedan delas de in i kategorier för att skapa en variation (Trost 2011). 
I urvalet för intervjuerna eftersträvades det att få så stor variation som möjligt genom att välja 
personer med olika befattningar och erfarenhet inom organisationen. 
När data samlas in till en enkät så ska den oftast kunna uttala sig om hela populationen men för 
att göra det krävs det bland annat att det är i en statistik mening ett representativt urval som då 
motsvarar befolkningen i miniatyr. I detta sammanhang skiljer det sig mellan slumpmässiga 
och strategiskt urval. I denna studie användes ett bekvämlighetsurval som är en typ av icke-
slumpmässigt urval (Trost 2001). Bekvämlighetsurval är en metod för att använda sig av ett 
strategiskt urval som nämnts tidigare. Eftersom detta är en typ av fallstudie ansågs det att ett 
strategiskt urval passade bättre än ett slumpmässigt.  
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Vid ett strategiskt urval så finns det en möjlighet att det är det enklaste alternativet och att det 
inte är genomtänkt. Det blir då svårt att få ett representativ resultat. Metoden kan dock passa 
bättre vid en mindre studie, så som ett examensarbete där resurserna är begränsade. Det är dock 
viktigt att vara medveten om att studier av ett mindre icke slumpmässigt urval inte går att 
generalisera fullt ut (Esaiasson et al. 2003).  
Urvalet för enkätundersökningarna anses alltså vara ett strategiskt urval som också benämns 
bekvämlighetsurval. Detta för att en jämförelse gjordes i en fallstudie mellan två mindre 
grupper. För att göra ett strategiskt val så valdes grupperna inom samma kommun och som 
studerade för att besvara enkätundersökningen. Urvalet för intervjuerna var också strategiskt 
för att uppnå en stor variation mellan personerna i befattning och erfarenhet. 
3.2.4 Validitet och Reliabilitet 
Att veta vad som ska undersökas handlar om överensstämmelsen mellan vad som ska 
undersökas och vad som faktiskt undersöks. När det görs undersökningar med människor 
liksom denna studie rör det sig ofta om inställningar, upplevelser och kunskap vilket alla är 
abstrakta fenomen. Detta innebär att det inte går att ta fram och titta på dem för att kunna 
bestämma vad de är (Patel & Davidson 2013).  
Validitet är värdet av de uppgifter vi får in. Den är beroende både av relevant data och att det 
inte finns onödig data. Validiteten bedöms efter om data leder till slutsatser (Kylén 2004). Det 
finns två enkla sätt att försäkra sig om validiteten hos ett instrument, innehållsvaliditet och 
samtidiga validitet. Innehållsvaliditet kopplas samman med den teoretiska referensramen för 
undersökningen. Genom att göra litteraturstudier och översätta området till en uppsättning 
variabler som sedan formuleras till frågor fås ett bra instrument för att genomföra 
enkätundersökningar och intervjuer. (Patel & Davidson 2013). Då detta projekt har en grundlig 
teoretisk referensram som hör samman med det problemområde som studeras anses det att 
innehållsvaliditeten är god. Samtidiga validiteten innebär att en annan teknik används som 
undersöker samma sak men då tidsbegränsningen var stor för detta projekt kunde inte den 
samtidiga validiteten säkerhetsställas (Patel & Davidson 2013). Det enda sättet att på något vis 
kunna göra det är att jämföra resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna med tidigare 
resultat från andra projekt. Sammanfattningsvis anses det att denna rapport har en god validitet 
då det har lett till slutsatser och ingen onödig information finns med. 
Reliabiliteten anger tillförlitlighet, hur pass sanna uppgifterna är. Den kontrolleras genom att 
upprepa datainsamlingen som då ska ge samma resultat varje gång (Kylén 2004).  Då det är 
svårt att få ett mått på reliabiliteten i denna studie får undersökningen av tillförlitlighet ske på 
andra sätt. Förutsättningen för en god tillförlitlighet är om intervjuaren är tränad. Då detta inte 
är fallet i denna studie används inspelningar av ljud vid intervjuerna. I och med att verkligheten 
är lagrad och att det går att lyssna på intervjuerna flera gånger för att se om allt uppfattas korrekt 
stärks reliabiliteten (Patel & Davidson 2013). 
Då enkätundersökning används är det svårt att kontrollera tillförlitligheten i förväg. Det som 
går att göra är att försäkra sig om att individerna besvarar enkäten som det är tänkt. Detta blir 
en extra utmaning då ena gruppens språkkunskaper är oklara. Därför har en tydlig och enkel 
enkät eftersträvats med instruktioner som är tydliga och lätta att besvara. Enkäten skickades 
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även till en person som är mer insatt i individernas språkkunskaper för att säkerhetsställa att de 
skulle kunna besvara den. Sedan lämnades enkäten till personer i omgivningen med varierande 
språkkunskaper för att se om någon fråga var otydlig.  
Efter att enkäten genomfördes var det vissa frågor som missuppfattades. Då en fråga ansåg ha 
missuppfattats så bortsågs de svaren i resultatet. Det var frågorna som var utformade som 
matriser som missuppfattades då de svarande ibland endast svarade på det första alternativet. 
Dock var det endast en liten del (två personer) av de svarande som misstolkade frågan.  
3.2.5 Generalisering 
Resultat ska vara så generella som möjligt. Detta innebär att om vi studerar en grupp människor 
så vill vi gärna generalisera resultaten till alla andra människor som kan betraktas som 
jämförbara med den undersökta gruppen. Hela populationen studeras då inte utan ett stickprov 
görs för att sedan generalisera resultatet (Patel & Davidson 2013). I detta examensarbete gjordes 
ett strategiskt urval och därför anses det inte att grupperna motsvara hela populationen och 
resultaten kan inte generaliseras. Det som möjligtvis går att göra är en analytisk generalisering 
genom att koppla ihop resultatet med teorin och tidigare forskning och därifrån kunna dra 
slutsatser inom området (Esaiasson et al. 2003). 
3.3 Genomförande och bearbetning av information 
3.3.1 Bearbetning av enkätundersökning 
Statistik används inom många empiriska vetenskaper som ett verktyg för att beskriva och 
analysera insamlad data. Dock är enkätundersökningen kvalitativ och därför görs ingen statistik 
analys. Då urvalet är litet och inte representativt blir statistiken mer beskrivande och inte 
förklarande.  
Resultaten presenteras i olika former av figurer eller i flytande text. För att kunna göra en 
jämförelse mellan svaren omvandlades svarsalternativen till siffror i några av frågorna men 
endast för att skapa ett förhållande mellan urvalsgrupperna. Analysen består alltså av vilka 
skillnader som går att identifieras mellan urvalsgrupperna och ifall det kan kopplas ihop med 
tidigare forskning som tagits upp i den teoretiska referensramen. 
3.3.2 Bearbetning av intervjuer 
Det är praktiskt att göra löpande analyser under arbetet med en kvalitativ undersökning. Inför 
slutbearbetningen lästes hela materialet igenom och anteckningar gjordes. Den slutliga 
bearbetningen är ofta en text där citat från intervjuerna varvas med egna kommentarer och 
tolkningar (Patel & Davidsson 2013). Inspelningarna från intervjuerna lyssnades på och de 
viktigaste delarna skrevs ner i ett dokument för respektive intervju. Efter det samlades alla svar 
om respektive fråga i enskilda dokument för att kunna skriva samman resultatet. Resultatet 
analyserades sedan genom den teori som tagits upp i teoriavsnittet.  
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4. Resultat och Analys 
Nedan presenteras resultaten från enkätundersökningen och intervjustudien. Delarna 
presenteras och analyseras var för sig för att sedan kopplas samman i diskussionen.  
4.1 Enkätundersökning 
De frågeställningar som det är tänkt att enkätundersökningen ska besvara är: 

- Finns det någon skillnad i sättet som utlandsfödda ser på risker jämfört med 
personer som är födda i Sverige? 

- Finns det en skillnad hur utlandsfödda vill få information om risker från 
räddningstjänsten och vilka förväntningar finns det på räddningstjänsten hos 
utlandsfödda personer till skillnad mot personer som är födda i Sverige? 

Resultaten presenteras delvis i stapeldiagram men också i text. Frågorna presenteras i samma 
ordningsföljd som de kommer i enkätundersökningen. Då enkätundersökningen är en 
jämförande fallstudie så är det skillnader och likheter som visas men inte med exakta siffror 
eftersom resultatet inte ses som kvantitativt och generaliserbart. 
4.1.1 Skillnader i riskuppfattning 
Figur 3 nedan visar skillnaden mellan urvalsgrupperna i hur stor risk det är för personen att 
skadas av någon av följande risker; trafikolycka, utsläpp av farligt ämne, akut sjukdomsfall, 
brand i hemmet, skogsbrand samt drunkning. Dessa händelser valdes ut för att de är sådana 
olyckor som kommunal räddningstjänst ansvarar för. I enkäten fick personen göra en 
bedömning om hur stor risken ansågs vara vilket bedömdes enligt nivåerna nedan. 
Bedömningarna omvandlades sedan till siffrorna 5-1 för att kunna räkna ut ett medelvärde. Se 
omvandlingarna nedanför:  

 Mycket stor risk = 5 
 Stor risk = 4 
 Måttlig risk = 3 
 Liten risk = 2 
 Mycket liten risk= 1 
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Figur 3: Personlig uppfattning att själv skadas av olika risker 
Ju högre stapeln är desto högre risk ansågs det att händelsen utgör. I två händelser ”akut 
sjukdomsfall” och ”brand i hemmet” påvisades ingen påtaglig skillnad mellan urvalsgrupperna. 
Att skadas i en trafikolycka ansåg personer födda i Sverige vara en lägre risk än personer som 
är utlandsfödda. Att skadas av ”Utsläpp av farligt ämne”, ”skogsbrand” och ”drunkning” ansåg 
utlandsfödda att risken är lägre att skadas i än personer som är födda i Sverige. 
Något som anses vara avvikande från vad tidigare undersökningar har visat är att personer födda 
i Sverige upplever risker som större än vad utlandsfödda gör. Enligt tidigare forskning och 
större undersökningar (Olofsson 2007, Enander & Johansson 2002) brukar personer som är 
utlandsfödda uppleva risker som större. Anledningarna till detta brukar vara att det är 
skillnaderna i erfarenhet av olika risker då vissa utlandsfödda kommer från länder där risker för 
att skadas sig varit många och stora (Olofsson & Öhman 2009). Att detta resultat skiljer sig från 
tidigare forskning kan bero på ett flertal orsaker. Dels som nämnts i metoden är urvalet inte 
representativt och enkätundersökningen är också ganska liten. En annan anledning kan vara att 
de personer som föddes i Sverige kan ha skadats i dessa händelser vilket gör att risken känns 
större och att de personer som är utlandsfödda inte har varit med om sådana risker. Det skulle 
också kunna vara så att personerna som är utlandsfödda har varit med om risker som de anser 
vara värre vilket gör att riskerna som tas upp i denna rapport inte anses vara stora. Skillnaderna 
i riskuppfattning kan också förklaras genom olikheter i människors osäkerhetsundvikande 
(Hofstede et.al 2011). Sverige är ett land som tänker mycket på säkerheten och vilka risker som 
kan uppstå i olika situationer men de personer som invandrar hit kommer förmodligen från en 
kultur där säkerhet inte är lika prioriterad. Ett exempel på detta är till exempel brandvarnare, i 
de flesta länder som de utlandsfödda kommer ifrån är brandvarnare inte ett prioriterat område 
(Olofsson & Öhman 2009). 
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Den andra frågan som ställdes var hur stor risken är att någon annan skulle skadas av samma 
händelser som i föregående fråga. Som tidigare nämnts så har forskning (Olofsson & Öhman 
2009) visat att människor upplever skillnad i riskuppfattning om individen själv skadas av en 
händelse eller om någon annan skadas. Figur 4 visar resultatet från denna fråga.  

 
Figur 4: Uppfattningen att någon annan skadas utav riskerna jämfört med att personligen skadas 
I händelserna ”trafikolycka”, ”Akut sjukdomsfall” och ”brand i hemmet” skilde sig inte 
riskuppfattningen i att andra ska skadas av händelserna till skillnad mot att personligen skadas. 
Överlag ansåg inte utlandsfödda att risken är större för att någon annan skadas än att de själva 
skulle göra det. Något som avviker från vad tidigare forskning tar upp är skillnaden i 
urvalsgruppen som är födda i Sverige. Som tidigare tagits upp brukar individen själv anse att 
risken för att någon annan ska utsättas för risker är större än vad det anses att själv skadas. Dock 
visar detta resultat inte på detta då diagrammet visar att de tycker att följande händelser är risken 
större att själv utsättas för; utsläpp av farligt ämne, skogsbrand och drunkning. Vad detta kan 
bero på är oklart. En anledning kan vara att enkätundersökningens urval inte är representativt 
som tidigare nämnts vilket gör att det inte motsvarar befolkningen. Respondenterna skulle 
kunnat vara med om vissa händelser och därför tycka att risken är större för dem än för någon 
annan. En förklaring till varför människors riskuppfattning skiljer sig mellan individen och om 
någon annan utsätts för det är skillnaden mellan kollektivistiska kulturer och individualistiska. 
Kollektivistiska kulturer ser ofta flera personer som en del av sig själva och bryr sig mer om att 
det skulle hända någon annan något. Sverige är ett individualistiskt land och vi tänker mycket 
på oss själva vilket kan förklara varför det finns en större skillnad hos den utlandsfödda 
urvalsgruppen (Hofstede et al 2011, Olofsson & Öhman 2009). 
På båda av dessa frågor var det ett internt bortfall i den ena urvalsgruppen. Två svarande som 
var utlandsfödda tog endast ställning till risken för trafikolycka och inte de andra händelserna. 
Därför ströks dessa personers svar från dessa två frågor. 
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4.1.2 Information från räddningstjänsten 
Nästa fråga från enkätundersökningen var ifall personen hade fått någon information eller 
utbildning från räddningstjänsten och om de lärde sig något. I gruppen som var födda i Sverige 
hade majoriteten fått information som de lärde sig något av. I urvalsgruppen som var 
utlandsfödda svarade ungefär hälften att de hade fått information från räddningstjänsten och 
ansåg att de också lärde sig något nytt. Den andra hälften svarade att de inte hade fått någon 
information från räddningstjänsten. Denna fråga svarade samtliga på från båda 
urvalsgrupperna. 
När de svarande i nästa fråga fick välja max två alternativ om hur de ville få information om 
olika risker så skiljde det sig mellan grupperna. Gruppen född i Sverige ville helst att 
räddningstjänsten kommer till arbetsplatsen/skolan och informerar eller ett besök på 
brandstationen. Gruppen födda utomlands ville helst få information via TV eller radio samt att 
räddningstjänsten besöker arbetsplatsen/skolan. Att utlandsfödda inte delar åsikten att få 
information på brandstationen kan bero på deras värderingar och erfarenheter som de fått från 
sitt ursprungsland. Som tidigare tagits upp i teorin så kan motsvarigheten till räddningstjänsten 
vara samma sak som polisen vilket gör att de känner sig tryggare om räddningstjänsten istället 
besöker dem (Olofsson & Öhman 2009). En annan anledning kan vara att de inte vet om hur 
räddningstjänsten fungerar som organisation i Sverige och att det därför är säkrare att få 
information från TV eller radio.  
4.1.3 Förväntningar och förtroende för räddningstjänsten 
Nästa fråga i enkäten frågade vilka typer av olyckor och händelser som personen tror att 
räddningstjänsten hjälper till med. Olyckorna som valdes ut var de som ingår i kommunal 
räddningstjänst och olyckor som människor ofta tror ingår i kommunal räddningstjänst men 
som inte gör det. Det som medborgare själva ansvarar för av svarsalternativen är: brand i mindre 
papperskorg, träd över väg, vattenskada, olja på vägbanan, person fast i hiss och katt i träd. De 
andra alternativen som ingår i kommunal räddningstjänst är försök till självmord, utsläpp av 
farligt ämne, akut sjukdomsfall, drunkning, trafikolycka och brand i byggnad. Dock är det 
viktigt att poängtera att räddningstjänsten kan hjälpa till med vissa av händelserna som inte 
ingår i kommunal räddningstjänst.   
De som är födda i Sverige hade i de flesta fall en korrekt uppfattning om vad räddningstjänst 
innebär och vad som inte ingår. Av personerna som inte är födda i Sverige var det flera som 
inte trodde att räddningstjänsten hjälper till med följande händelser: Drunkning, utsläpp av 
farligt ämne och försök till självmord. Anledningen till detta som nämnts tidigare kan vara att 
räddningstjänst inte innebär samma sak som det gör i deras ursprungsland och att det alltså finns 
en okunskap (Enander 2005). 
Den sista frågan som ställdes i enkätundersökningen var ifall personen litar på att 
räddningstjänsten kommer och hjälper till vid en olycka. I urvalsgruppen som var födda i 
Sverige svarade samtliga att de litade på räddningstjänsten. I urvalsgruppen som var 
utlandsfödda var svaren mer spridda. Ett par stycken svarade att de inte litade på 
räddningstjänsten och ungefär en tredjedel svarade att det inte visste. Dock svarade majoriteten 
att de litade på räddningstjänsten. Att det är en relativt stor del som inte vet om de litar på 
räddningstjänsten kan bero på att de har dålig erfarenhet av myndigheter. Då ofta 
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räddningstjänsten kan vara samma sak som polis och militär finns risker att tilliten minskar då 
människor inte vet vad räddningstjänst innebär i Sverige. Då Sverige är ett land som har låg 
maktdistans så kan en anledning också vara att personerna som kommer hit kommer från länder 
med högre maktdistans vilket kan förklara varför förtroendet för räddningstjänsten skiljer sig 
mellan urvalsgrupperna (Hofstede et al. 2011, Olofsson & Öhman 2009). En annan anledning 
kan vara att de inte har varit i kontakt med räddningstjänsten eller att de inte vet hur 
organisationen fungerar. 
4.2 Intervjuundersökning 
Den frågeställning som det är tänkt att intervjuundersökningen ska besvara är: 

- Hur arbetar räddningstjänsten med riskkommunikation till den mångkulturella 
befolkningen samt hur är synen på riskkommunikation inom organisationen? 

Resultatet från intervjuerna delas upp i tre delar. Den första delen handlar om hur 
räddningstjänsten arbetar med riskkommunikation och information till både människor som är 
eller inte är födda i Sverige. Nästa del är hur de intervjuade skulle göra för att informera om 
risker på bästa sätt till personer som är utlandsfödda. Den sista delen handlar om hur 
räddningstjänsten bemöts och hur de tror att de kan göra för att öka tilliten till organisationen.  
4.2.1 Räddningstjänstens riskkommunikation till allmänheten 
Samtliga intervjuade hade en likande bild av hur organisationen arbetade med information till 
allmänheten och hur de anpassade den till utlandsfödda människor.  
De informationssätt som de använder sig av på Eskilstunas räddningstjänst kräver ofta att 
personerna själva uppsöker den då det sällan är räddningstjänsten som pushar på folk. Ett 
tillfälle att besöka dem är under öppet hus på brandstationen som hålls samtidigt som 
brandskyddsveckan där de snittar cirka 3000 besök per år. De informerar även bland annat 
genom studiebesök och i samband med det så läggs en utbildning om brand in i schemat. På 
hemsidan finns det också information om brandskydd men det är inte något som brukar 
uppmärksammas. Dock anser några respondenter att om någon vill ta reda på något så gör 
personen det.  
Räddningstjänsten genomför även en obligatorisk utbildning för alla sexåringar, fjärdeklassare 
och sjundeklasser i kommunen. Fokus där ligger på brandrisker. Ibland informeras även 
gymnasieelever och då tillkommer information om risker i trafiken. Flera intervjupersoner 
pointerade att eftersom fokus ligger på att informera personer under skolgången så missar 
personer den kunskapen om de kommer till Sverige som 15-åring. Vissa försök har gjorts att 
kontakta olika samlingslokaler som finns i kommunen men det är svårt att få ett samarbete där 
menade en respondent.   
Alla kommunanställda genomgår även en utbildning främst om brandrisker i ett 3-5 årigt 
intervall. Utbildningarna är främst riktade till dem som jobbar i kommunen och vissa 
intervjupersoner menade att det ger ringar på vattnet då de för informationen vidare. Men vem 
som helst kan komma till brandstationen för att få information. Dock antydde flera respondenter 
att det är få som gör det. Att det är få personer som kommer spontant till brandstationen kan 
tyda på att organisationen upplevs som relativt stängd.  
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Det är även en del personer som kommer till brandstationen för att få information om hjärt- och 
lungräddning vilket dock inte ingår i SFI-utbildningen. Detta för att de ofta är på brandstationen 
en liten stund vilket gör att det inte hinns med. Vissa ansåg att räddningstjänsten utbildar de 
personer som har minst behov av kunskapen. Det är lätt att utbilda men inte att utbilda de som 
behöver den. Vissa intervjuade personer ansåg att inga större ansträngningar har gjorts och att 
synen är mer hur många som utbildas och inte vilka. 
En fråga var ifall de anpassade informationen till personer som inte är födda i Sverige. Den 
anpassade information som räddningstjänsten har är bland annat en SFI-utbildning. Den består 
av en powerpointpresentation som har körts i flera år. Den tar bland annat upp information om 
brandvarnare och vad en person ska göra när det börjar brinna. Främsta fokusen ligger här på 
brandriskerna och inte på till exempel trafik och drunkning. För att budskapet ska nå fram ansåg 
en del i personalen att det är viktigt att repetera flera gånger och vara övertydlig. I slutet av 
denna utbildning visas en film för att öka förståelsen vilket de flesta intervjupersoner också 
tyckte att den gör. Dock tycker intervjupersonerna ofta att det är svårt om personerna skakar på 
huvudet för att de förstår eller för att de tror att de borde nicka. Ofta har SFI-klasserna med sig 
en eller flera tolkar vilket ansågs som ett problem för de flesta som intervjuades. Många ansåg 
att syftet främst är att personen ska få reda på vilka räddningstjänsten är och få en förståelse för 
vad räddningstjänsten gör. Detta för att i vissa länder kan räddningstjänsten vara samma sak 
som polisen eller militären menade flera respondenter. Flera intervjupersoner påpekade att SFI-
utbildningarna har minskat under det senaste året och det är oklart för räddningstjänsten varför 
denna minskning har uppstått. Räddningstjänsten har också information på kommunens 
hemsida nämnde flera respondenter. Dock visste ingen om denna information finns tillgänglig 
på flera språk. Det finns även vissa broschyrer på olika språk om hur personer kan skydda sig 
mot brand i hemmet. Den uppfattning som fås är att den anpassade kommunikationen som 
räddningstjänsten har till den mångkulturella befolkningen är ganska enkelriktad precis som 
riskkommunikationsforskningen var under 1970-talet (Enander & Johansson 2002). Dock är 
det troligen inte ett medvetet val och något som de eftersträvar utan något som uppstår eftersom 
språkkunskaperna och de kulturella kunskaperna är bristande. 
Eskilstunas räddningstjänst har påbörjat ett projekt med brandvärdar vilket inspireras av det 
räddningstjänsten syd gjorde. Dessa brandvärdar åkte då ut till områden för att informera. 
Personen som gjorde detta hade ingen utländsk bakgrund och på grund av vissa omständigheter 
har projektet inte slutförts. Personen knackade inte dörr utan satte upp lappar för att sedan 
informera i olika bostadsområden. Målet var främst att nå ut med vikten av att ha brandvarnare 
och utrymning i trapphus då det ansågs vara det som är den stora skillnaden i hur andra länder 
har byggnadstekniskt brandskydd. Uppfattningen som fås är att detta projekt inte blev som det 
var tänkt och att det inte blev lika lyckat som det räddningstjänsten syd genomförde. 
Anledningen till detta kan bero på att räddningstjänsten inte har den kulturella kunskap som 
Räddningstjänsten Syd hade eller också att kunskapen om hur en effektiv riskkommunikation 
är uppbyggd till en mångkulturell befolkning inte finns.  
Under intervjun ställdes frågan om personalen brukar diskutera skillnader mellan olika kulturer 
och hur informationen kan anpassas. Svaren på denna fråga varierande inom organisationen. 
Det som ansågs ha diskuteras är hur de ska nå ut till särskilda områden. Att ha vissa 
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fokusområden och diskutera hur de gör detta på bästa sätt med kommunikationen. De personer 
som inte tyckte att ämnet diskuterades menade mer att de gjorde iakttagelser i områden med 
många utomnordiska människor. En anledning till att detta inte brukar diskuteras kan vara att 
det inte upplevs som ett stort problem i kommunen men också att de flesta i personalen är födda 
i Sverige vilket också kan göra att de inte riktigt förstår sig på problemet med kulturella 
skillnader även om det inte är ett problem nu så kan det blir det i framtiden. 
4.2.2 Kulturell kunskap inom räddningstjänsten och egna idéer om utbildning  
Under intervjun ställdes frågan om hur det bästa sättet är att lära ut om risker till allmänheten. 
Här hade samtliga respondenter en egen uppfattning. En idé var att inte koncentrera sig på att 
överföra kunskaperna genom språket då det uppstår andra problem när tolkar ska förmedla 
informationen. Istället skulle kunskapen utfärdas på ungefär samma sätt som vid ett flygplans 
säkerhetskort. Bilder kan användas som beskriver utan någon text vilket borde göra 
informationen mer lättförståelig menade en respondent. Ord behöver inte alltid användas och 
att visa bilder eller sätta upp bilder i hissar eller trappuppgångar kanske kan bidra med någon 
kunskap. En annan intervjuad person menade att det handlar om att nå personer så att de förstår 
ett brandförebyggande budskap på bästa sätt och ofta är det just språket som är problemet. En 
respondent hade ungefär samma tanke som med brandvärdar. Att ha en husesyn hemma, titta 
på vilka risker som finns och hur de boende kan utrymma. Intervjupersonen trodde det bästa 
alternativet är att vara ute där personerna bor. Flera respondenter diskuterade också om detta är 
räddningstjänstens ansvarsområde. En respondent nämnde att det kanske skulle ingå i 
integrationsprocessen och att till exempel migrationsverket har en enklare utbildning.  
De flesta antydde att det viktigaste är att de får rätt information om det börjar brinna i deras 
bostad. Intervjupersonerna nämnde bland annat att många kommer från länder där brandskydd 
inte finns och om det brinner i ett hus så rasar det vilket gör att de har inställningen att de måste 
ut. Några respondenter menade att detta kan leda till samma konsekvenser som vid Rinkeby-
branden där sex stycken personer omkom i ett rökfyllt trapphus. Denna händelse är det flera 
personer som tog upp under intervjuernas gång. Att det skiljer sig så mellan de intervjuade 
personernas uppfattning om hur den bästa riskkommunikationen skulle vara visar på att det 
skiljer sig i synen på riskkommunikation inom organisationen. Anledningen till detta kan bero 
på personernas arbetsuppgifter och tidigare kulturella erfarenheter. 
En fråga som ställdes var ifall de trodde att kunskapen om olika kulturer skulle underlätta vid 
utbildning och information till personer med utländsk bakgrund. De flesta respondenter trodde 
att det skulle underlätta och förstå hur de tänker vilket skulle kunna leda till att bemötandet blir 
bättre. Som kommunen ser ut idag så kommer människor från olika ställen och 
räddningstjänsten måste jobba för alla nämnde några intervjupersoner. Mycket av kunskapen 
som räddningstjänsten har grundar sig på uppfattningar och inte på fakta vilket gör att det finns 
en stor kunskapslucka på räddningstjänsten i hur människor från andra kulturer tänker. 
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4.2.3 Bemötande och förtroende 
Samtliga intervjuade personer ansåg att räddningstjänsten får ett bra bemötande i områden med 
en mångkulturell befolkning. Vissa nämnde att de kan vara rädda för uniformen och inte vågar 
komma fram och prata vilket troligen beror på samma sak som tidigare nämnts i rapporten ett 
flertal gånger att de kan komma från korrupta länder och att uniform kan innebära samma sak 
som polis och militär vilket gör att de känner en osäkerhet (Olofson & Öhman 2009). Vissa 
respondenter nämnde att på några år har bemötande blivit mycket bättre och de tror kanske att 
områdesdagar i bostadsområden kan vara en av anledningarna. Det finns en problematik att 
kunna förstå varandra menade några intervjuade personer. I stressiga situationer kan 
diskussioner bli hetsiga. Det är svårt att förstå varandra när individen själv också kanske är 
stressad och uppjagad. Hur människor löser problem kan också vara en kulturell skillnad 
nämndes under några intervjuer. Här tycker människor om att jobba efter standard och klara sig 
själva. I andra kulturer hjälps människor åt att lösa problem. Vid insatser kan det då komma 
fler personer som vill hjälpa till men räddningstjänsten vill inte ha någon hjälp. Att ha en 
kulturell kunskap trodde flera respondenter kan hjälpa till att lösa situationer och därmed skapa 
en förståelse varför människor agerar som de gör. Då de personer som invandrar till Sverige 
ofta kommer från kollektivistiska kulturer så ser de gruppen före individen vilket kan förklara 
situationerna ovanför.  
För att räddningstjänsten ska öka sitt förtroende hos den mångkulturella befolkningen ansåg de 
flesta intervjuade personer att det viktigaste är att vara ute och synas. När räddningstjänsten är 
ute i områdena är det flera som nämner att det ofta bara är barnen som vågar komma fram. 
Några nämner att räddningstjänsten är en ganska stängd organisation då det till exempel inte 
ens går att kommer in på stationen utan en nyckel. Ingen reception finns och ofta är det ett 
förbokat möte som gäller. Larmantalet har minskat under åren och där finns det mer tid att vara 
en informativ räddningstjänst. Dock nämnde några att det också är viktigt att de som kommer 
hit tar sitt ansvar att lära sig om den nya kulturen. Nästan alla anställda på Eskilstunas 
räddningstjänst är födda i Sverige. Några respondenter trodde att en väg för att öka förtroendet 
och den kulturella kunskapen inom organisationen var att anställa flera personer med en 
utländsk bakgrund vilket skulle motsvara hur Sveriges befolkning också ser ut idag. 
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5. Diskussion 
Liksom den nyare forskningen har fastställt hur en bra riskkommunikation är så har även de 
anställda på räddningstjänsten liknande uppfattningar. Riskkommunikationen som 
räddningstjänsten har till personer som är födda i Sverige anses vara bra då de ser 
riskkommunikationen som en process i skolutbildningen, har trovärdiga riskmeddelanden och 
är öppna genom att de bjuder in kommunanställda i brandstationen. Men för att få en lyckad 
riskkommunikation till alla är det viktigt att de även jobbar med att risker uppfattas olika och 
att de anpassar meddelandena till den mångkulturella befolkningen. Vid intervjuerna så 
nämndes det att försök till ett samarbete med olika samlingslokaler hade gjorts för att informera 
om risker vilket är en mycket bra tanke då de kanske kan ses som en mer trovärdig källa en vad 
räddningstjänsten gör. Genom det kan de vinna den mångkulturella befolkningens förtroende.  
Den uppfattning som fås från räddningstjänsten är att mycket bygger på en enkelriktad 
riskkommunikation precis som riskkommunikationsforskningen gjorde under 1970-talet. Dock 
tror jag inte att det är ett medvetet val utan något som blir eftersom språkkunskaperna och de 
kulturella kunskaperna är bristande. Kanske man  ska inte hänga upp sig på att det är språket 
som är avgörande för att räddningstjänsten ska göra sig förstådd utan att använda sig av en 
metod där språket inte är avgörande till exempel med förklarande bilder. Det är viktigt att 
räddningstjänsten börjar se riskkommunikationen som en dubbelriktad process där hänsyn till 
personens kunskaper, åsikter och erfarenhet också tas. 
Utifrån enkätundersökningen gick det att se att människor med olika kulturella bakgrunder har 
olika riskuppfattningar. Dock var det inte ett liknande resultat som tidigare forskning kommit 
fram till vilket måste beaktas. Den tidigare forskningen anses vara korrekt. Den visar att 
minoritetsgrupper och invandrare upplever risker som större är det som anses vara korrekt. 
Detta är något som räddningstjänsten inte tar hänsyn till idag. Den uppfattning som fås är att 
utbildningen fungerar väldigt bra till personer som har bott i Sverige hela sina liv medan det 
fungerar mindre bra till utlandsfödda personer. En anledning till detta kan vara att 
räddningstjänsten har ett mer objektivt sätt att se på risker. Alltså det tekniska förhållandet 
mellan sannolikheten att något ska inträffa och de konsekvenser som kan uppstå. Detta kan 
också vara anledningen till att de inte har prioriterat den kulturella mångfalden och kunskapen 
inom organisation. För att lyckats med detta är det viktigt att räddningstjänsten anammar ett 
mer subjektivt synsätt på risker och förstår hur kulturella skillnader kan påverka en människas 
riskuppfattning. 
Liksom vad tidigare forskning har kommit fram till så tar människor efter normer och 
värderingar även på arbetsplatsen. Personerna som jobbar på räddningstjänsten tar alla med sina 
egna värderingar och normer vilket sedan gör att nya gemensamma skapas. Detta innebär att 
det kan vara svårt för räddningstjänsten om det är få personer med utländsk bakgrund att förstå 
olika kulturer. Eftersom en stor del av Sveriges befolkning är utlandsfödda och Eskilstunas 
kommun inte är ett undantag är det viktigt att denna kunskap även kommer in i 
räddningstjänsten på en förebyggande nivå.  
Som nämnts i teorin är det viktigt att ha en kulturell förståelse för att kommunikationen mellan 
räddningstjänsten och personer med utländsk bakgrund ska vara effektiv. Kulturell kunskap 
behöver inte innebära att en person ska kunna allt om varje land som finns i världen utan mer 
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en övergripande kunskap liksom Hofstedes dimensioner. Detta för att förstå varför kulturer 
skiljer sig från varandra och hur dessa skillnader kan beskrivas och förklaras.  
Att personerna också har begränsade språkkunskaper kan vara en förklaring till varför 
riskuppfattningar skiljer sig. Utlandsfödda personer kan ha svårt att förstå vissa 
kommunikationskanaler vilket gör att de känner sig begränsade. Detta påvisades även från 
enkätundersökningen eftersom de föredrog olika informationssätt vilket är något som bör 
beaktas.  
Det är viktigt att räddningstjänsten tänker efter hur det de ska informera personer som är 
utlandsfödda eftersom enkätundersökningen påvisade att de hellre skulle vilja att 
räddningstjänsten kommer till dem på skolan/arbetsplatsen och informera om risker till skillnad 
mot de personer som är födda i Sverige. Detta kan bero på att de känner sig mer trygga i sin 
miljö i skolan och att det känns osäkert att åka till en myndighet som de kan uppfatta som polis 
eller militär. 
Något som också är viktigt är att förtroendet för räddningstjänsten är bra. Detta för att 
kommunikationen ska fungera så att personerna litar på det som sägs men också att personer 
litar på att räddningstjänsten kan hjälpa en. Därför är det viktigt att räddningstjänsten informerar 
och har kontakt med alla i befolkningen för att skapa ett förtroende. Detta är något som 
organisationer måste jobba med under en lång tid då det tar tid att bygga ett förtroende. Speciellt 
om man har haft dålig erfarenhet med myndigheter och organisationer sedan tidigare. 
Att hälften av personerna i urvalsgruppen som är utlandsfödda inte har fått någon information 
från räddningstjänsten kan då också samspela med att räddningstjänsten anser att SFI-
utbildningarna har minskat. För att öka utbildningen till utlandsfödda personer är det kanske 
inte optimalt att ha antal utbildade som mål utan undersöka vilka det är som behöver 
utbildningen mest och sätta mål därefter. Självklart är det bra om utbildningen till 
kommunanställda och elever fortsätter men för att nå hela befolkningen är det viktigt att 
räddningstjänsten börjar tänka efter vart utbildningen behövs mest. För att lyckas med 
utbildningen till den mångkulturella befolkningen är det viktigt att räddningstjänsten ser det 
som en process liksom de gör med utbildningen till skoleleverna. 
Invandrare som kommer till Sverige stannar ofta kvar istället för att återvända till sina 
hemländer. I de flesta fall har de flyttat från ett mer kollektivistiskt samhälle till ett 
individualistiskt vilket gör att de uppfattar risken att någon annan ska utsättas för något som 
större då de oftast har ett mer grupptänkande. Invandrare upplever också ofta skillnader i 
maktdistans då värdsamhällena ofta är mer jämlika än de länder personerna kommer ifrån. 
Vilket är något som kan vara positivt och negativt då äldre visar mindre respekt men 
myndigheter blir mer tillgängliga även om de ofta är rädda i början. De personer som kommer 
hit är nog inte vana att säkerhet har så stort utrymme i samhället som det har i Sverige vilket 
kan förklaras genom skillnader i osäkerhetsundvikande mellan kulturer. 
I likhet med studien som genomfördes bland Sveriges kommuner om deras riskkommunikation 
är det troligt att Eskilstunas kommun inte är ett undantag. De har inte anpassat sin förebyggande 
riskkommunikation till den mångkulturella befolkningen i någon större utsträckning. För att 
uppnå syftet om hur räddningstjänsten ska lyckas med en effektiv riskkommunikation är det 
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viktigt att tänka på de faktorer som identifierats genom tidigare forskning. De faktorer som 
tidigare nämns i teoriavsnittet är; Specifik information, kunskapen om målgruppen, användning 
av fokusgrupper, kombination av metoder och profilering genom nyckelpersoner.  
Genom att räddningstjänsten specificerar informationen till en typ av risk ger det en större effekt 
än om breda satsningar görs. Denna typ av information har också störst effekt där kunskapen 
hos mottagaren är låg till exempel hos utlandsfödda personer. För att lyckats med detta är det 
viktigt att det finns en kunskap om målgruppens kulturella egenskaper och värderingar, annars 
finns det en risk att budskapet inte når fram. För att förstå detta går det att använda sig av mindre 
grupper där räddningstjänsten kan få en insikt om hur de tänker och vilka värderingar de har. 
Detta kan också komma in i räddningstjänstens organisation genom att öka mångfalden ibland 
de anställda. Att kombinera både utbildning och information har visat sig leda till en mer 
effektiv riskkommunikation. Detta var även något som visades från enkätundersökningarna då 
de utlandsfödda prioriterade utbildning på skolan/arbetsplatsen och information via tv eller 
radio. Då utlandsfödda personer kan ha svårt att få förtroende för räddningstjänsten kan 
nyckelpersoner användas. Dessa nyckelpersoner ska ha gemensamma värderingar och normer 
som målgruppen och genom det skapas en effektiv riskkommunikation. Ett exempel på detta är 
vid SFI-utbildning då kommunikationen främst sker genom tolken och inte direkt till 
målgruppen. Om den personen som utbildar istället skulle ha en utländsk bakgrund så skulle 
mottagarnas förtroende öka och de skulle ta till sig informationen enklare. Dock är det också 
viktigt att de personer som kommer hit är villiga att ta till sig information och att de också tar 
ansvar för att riskkommunikationen ska lyckas. 
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6. Slutsatser 
Slutsatserna som kan dras av detta arbete kan inte generaliseras eftersom att metoden bygger 
på fallstudier. Därför bör slutsatserna inte ses som förklarande utan mer beskrivande.  
Idag har räddningstjänsten i Eskilstuna inte i någon större grad tagit hänsyn till den 
mångkulturella befolkningen i sin riskkommunikation. Det finns även skillnader i hur 
människor litar på räddningstjänsten vilket är något som de borde fokusera på för att lyckas 
med riskkommunikationen. I de utbildningar som räddningstjänsten har idag så är de inte 
anpassade och prioriterade till de personerna som behöver den mest. Kunskapen om kulturella 
skillnader inom räddningstjänsten är väldigt begränsad. Då denna liksom många andra 
rapporter visar att människor uppfattar risker olika är det något som borde tas hänsyn till inom 
räddningstjänsten.  
För att räddningstjänsten ska kunna effektivisera och anpassa sin riskkommunikation till den 
mångkulturella befolkningen är det viktigt att tänka på följande: 

 Ha en medvetenhet om att minoritetsgrupper och utlandsfödda personer kan ha en 
annorlunda riskuppfattning. 

 Anpassa utbildning till de som behöver den mest och inte fokusera på antalet utbildade. 
 Öka mångfalden ibland de anställda på räddningstjänsten för att öka förtroendet hos 

personer som är utlandsfödda. 
 Öka den kulturella kunskapen för att förstå att kultur skiljer sig. 
 Skapa en förståelse hos utlandsfödda personer om vad svensk räddningstjänst innebär. 
 Anpassa informationssätten till vem som ska ta emot den. 

Att räddningstjänsten inte tänker på detta i arbetet med riskkommunikationen som de har idag 
kan vara för att det inte upplevs som ett problem i kommunen. Dock är det viktigt att vara 
medveten om att det kan bli ett problem i framtiden och borde vara något som räddningstjänsten 
förbereder sig för innan något händer. Det går inte att behandla alla lika i dagens Sverige för att 
alla personer ska få samma förutsättningar. Att behandla alla lika ger personer olika 
förutsättningar och detta är något som räddningstjänsten skulle behöva arbeta med. 
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7. Fortsatt arbete 
Förslag på fortsatta studier är att göra en större och utförligare enkätundersökning och ”sortera” 
grupperna efter nationaliteter till exempel Somalia, Spanien eller Sverige. Detta för att sedan 
kunna få en bild av hur riskkommunikationen kan anpassas efter varje nation eller grupper med 
kulturella likheter vilket skulle vara optimalt. En tanke är då att begränsa sig till de största 
invandrargrupperna i Sverige för att resultatet ska bli hanterbart.  
Det skulle också vara intressant att se om utlandsfödda personer ser på risker olika beroende på 
i vilket område eller i vilken stad de bor. Att undersöka hur tilliten är till räddningstjänsten i 
olika delar av Sverige skulle också vara intressant då det i så fall skulle kunna gå att identifiera 
en lyckad arbetsmetod för hur tilliten till och förtroendet för räddningstjänsten kan ökas. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Följebrev till enkätundersökning 
Hej! 
Jag heter Johanna och studerar till brandingenjör vid Luleås tekniska universitet. Just nu håller 
jag på att skriva mitt examensarbete på räddningstjänsten i Eskilstuna och denna 
enkätundersökning är en del av det arbetet.  
Bakgrunden till enkäten är att undersöka hur människor kulturella bakgrund påverkar sättet vi 
ser på risker och olyckor. Genom den förståelsen kommer räddningstjänstens 
riskkommunikation att undersökas och se ifall den går att göra mer effektiv till utlandsfödda 
personer. 
Det är helt frivilligt att besvara enkätundersökningen! 
Du ska inte skriva något namn på enkätundersökningen vilket innebär att ingen kan veta att 
det är just du som svarat.  Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer att 
vara helt anonym. 
Klicka på följande länk för att komma till enkäten: 
http://evasys.ltu.se/evasys/online.php?p=johanna  
Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. Kom ihåg att det är helt frivilligt att besvara denna 
enkät, du måste alltså inte göra detta om du inte vill. 
Vid frågor om enkäten eller arbetet så maila gärna till: johkao-2@student.ltu.se  
Tack på förhand för din medverkan! 
Johanna Karnevald 
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Bilaga 2 – Enkätundersökning 
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Bilaga 3 - Intervjuguide  
Informera om: 

- Anonymitet, (inget ska kopplas till intervjupersonen) 
- Sammanställning av intervjun till intervjupersonen 
- Är det okej att spela in intervjun? 
- Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när personen så önskar. 

Frågeställning: Hur arbetar räddningstjänsten med riskkommunikation till den 
mångkulturella befolkningen samt hur är synen på riskkommunikation inom organisationen? 

1. Vilken roll har du inom organisationen och vad innebär den? 
2. Hur informerar ni om olyckor/risker till allmänheten?  
3. Anpassar ni informationen till personer som inte är födda i Sverige? 
- Har ni någon gång diskuterat skillnader mellan olika kulturer och hur man kan anpassa 

informationen/kommunikationen efter det? 
4. Har du någon gång deltagit i utbildning eller gett information till personer som 

inte är födda i Sverige? 
- Hur tyckte du att det fungerade? 
- Uppfattade du som att kommunikationen var ett problem? 
- Kändes det som personerna förstod och tog till sig informationen?  
5. Hur tror du att räddningstjänsten kan nå ut med information till personer med utländsk 

bakgrund/som inte är födda i Sverige på bästa sätt? 
6. Hur tror du att behovet är av kunskap om olika kulturer inom 

räddningstjänsten? 
- Har du fått någon information eller utbildning om kulturer/kulturella skillnader? 
- Hur tror du att behovet kommer vara av sådan kunskap i framtiden? 
7. Hur tycker du att räddningstjänsten bemöts av personer med utländsk bakgrund? 

Upplever du någon skillnad i till exempel förtroende både vid utbildning och insats?  
8. Upplever du att det finns ett intresse hos personer som inte är födda i Sverige att 

arbeta hos räddningstjänsten? 
- Om nej, varför tror du att personer med utländsk bakgrund inte gör det? 

 


