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Förord 

Rapporten Kriskommunikation och segregation i en pandemi – hur boende i utsatta 

områden informerade sig om coronaviruset våren 2020 är en avrapportering från 

forskningsprojektet KRISAMS (Kriskommunikation och samhällsförtroende i det multipublika 

samhället) vid JMG1. Projektet finansieras av MSB och studerar relationen mellan 

kriskommunikation och samhällsförtroende, både hur förtroende påverkar synen på 

kriskommunikation och hur kriskommunikation påverkar förtroende.  

Centralt i projektet är att studera kriskommunikation i relation till det multipublika 

samhället, det vill säga ett samhälle där individer och grupper av medborgare drabbas olika 

mycket av kriser, har varierande samhällsförtroende samt olika vanor och sätt att inhämta 

och ta till sig krisinformation.  

I rapporten fokuserar vi på en specifik aspekt av det multipublika samhället; 

kriskommunikation i Sveriges utsatta områden. Genom att jämföra boende i de nordöstra 

stadsdelarna i Göteborg – Hjällbo och Östra Bergsjön – med boende i övriga Sverige ger 

rapporten ett bättre underlag till diskussion om vilken betydelse kriskommunikationen hade 

för att många utsatta områden drabbades hårt av Covid-19 våren 2020. Rapportens resultat 

understryker vikten av att betrakta Sverige som ett heterogent samhälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Läs mer: https://jmg.gu.se/forskning/alla_projekt/krisams 
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Inledning 

Sveriges utsatta områden drabbades hårt av covid-19 under våren 2020. I mitten av mars 

påtalade Svensk-Somaliska Läkarföreningen att många som dött var av somaliskt ursprung 

hemmahörande på Järvafältet i norra Stockholm.2 Snart framkom att en annan drabbad 

etnisk grupp var assyrier/syrianer som bor i Ronna, Geneta, Lina, Hovsjö och Fornhöjden i 

Södertälje (Kino, 2020).3 De höga dödstalen på platser som finns på polisens lista över 

utsatta områden är en påminnelse om ojämlika levnadsförhållanden i Sverige. Som alltid 

råder oenighet om vad som skapar skillnaden.  

Tidigt under krisen lyftes olika förklaringar fram. Det handlade om trångboddhet som följer 

av att flera generationer bor tillsammans4; om umgängesformer där släktingar av flera 

generationer träffas regelbundet på helgerna och där besök hos sjukdomsdrabbade 

släktingar är en artighetsnorm5; om språkbarriärer (ett okänt antal boende i utsatta 

områden har inga eller bristfälliga kunskaper i svenska, men även utbildningsnivå spelar roll 

här) (Brinkemo 2014) samt att många boende i de utsatta områdena har låg tillit till 

offentliga institutioner.6 Även livsstilsfaktorer som rökning och övervikt nämndes som 

möjliga förklaringar till de höga dödstalen .7 Myndigheterna reagerade med intensifierade 

informationsinsatser på fler språk och genom fler kanaler än tidigare.8  

De ovan nämnda faktorerna är åtminstone delvis av etnisk-kulturell karaktär. Efter hand 

skiftade debatten fokus till mer generella klassförhållanden: Många boende i utsatta 

områden jobbar inom vård och omsorg under osäkra arbetsförhållanden och med bristfällig 

skyddsutrustning på äldreboenden; förhållandevis få kan arbeta hemifrån; många är 

 
2 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lakarforening-larmar-over-halften-av-de-doda-ar-
svensksomalier 
3 Under sommaren 2020 framkom att också en annan etnisk grupp – Sverigefinnarna – var 
drabbade med överdödlighet https://svenska.yle.fi/artikel/2020/06/19/sverigefinlandare-
loper-over-fyrdubbelt-storre-risk-att-do-i-coronavirus 
4 https://www.svd.se/jarvabor-om-viruset-folk-vill-inte-forsta 
5 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lakarforening-larmar-over-halften-av-de-doda-ar-
svensksomalier 
6 https://www.aftonbladet.se/debatt/a/naxyEm/vaga-tala-klarsprak-om-corona-och-
fororten 
7 Se t ex Kino (2020) och https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/x-16 
8 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/ 
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hänvisade till överbefolkad kollektivtrafik för att ta sig till och från jobbet; och 

myndigheternas ursprungliga handlingsrekommendationer var inte anpassade till den 

trångbodda verkligheten.9 En studie baserad  på registerdata från Stockholm, Göteborg och 

Malmö kunde också visa att flergenerationsboendet visserligen är vanligare i utsatta 

områden, men att det är ovanligt i absoluta tal (bara få personer över 70 år bor tillsammans 

med någon som är under 40) (Jakobsson m fl., 2020). Myndigheter och forskare reagerande 

på de klassbaserade förklaringarna med anpassade hälsoråd och, i några fall, med 

speciallösningar för trångbodda familjer.10 

De utsatta områdena är komplicerade sociala miljöer som på många sätt skiljer sig från 

Sverige i övrigt (Esaiasson, 2020) vilket skapar särskilda förutsättningar för hanteringen av 

coronaviruset. Utöver etniskt-kulturella och klassmässiga faktorer finns ytterligare 

särskiljande faktorer som att myndigheterna har relativt sämre information och kunskap om 

de boende (exempelvis är de så viktiga folkbokföringsregistren mindre tillförlitliga); att den 

lokala tilliten mellan de boende i området är förhållandevis lägre; och att en större andel av 

personerna i yrkesverksam ålder har svag eller ingen koppling till arbetsmarknaden. Givet 

områdenas komplexitet finns ett behov av riktade studier om läget på marken. Behovet är 

särskilt stort eftersom den internationella (huvudsakligen amerikanska) krisforskningen har 

missat att uppmärksamma minoritetsgruppernas informationsinhämtning.  

Vår rapport handlar om en av förutsättningarna för krisbekämpningen i utsatta områden – 

hur boende har informerat sig om coronaviruset. Vi tar upp de boendes val av 

informationskällor under den akuta coronakrisen, under kriser i allmänhet och i vardagen. 

Hur prioriterar man mellan svenska och utländska nyhetsmedier, sociala medier, 

myndigheternas webbplatser och personlig kommunikation med familj och vänner?  

Vi uppmärksammar informationsinhämtningen i utsatta områden ur två perspektiv. Först 

jämför vi med de boende i övriga Sverige för att kartlägga skillnader och likheter (vår 

slutsats: det finns vissa, men bara vissa, strukturella skillnader i valet av informationskällor). 

Sedan jämför vi olika grupper som bor i utsatta områden för att pröva om 

 
9 Se t ex https://www.dagensarena.se/opinion/corona-handlar-om-klass/ 
10 Se t ex https://mitti.se/nyheter/jarva-trangbodda-evakueringsboende/ 
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informationsinhämtningen hänger samman med språkliga, etniska och kulturella faktorer 

(vår slutsats: jo, språk, etnicitet och kultur har betydelse).  

Rapporten bygger på en frågeundersökning i flera steg med boenden i två utsatta områden i 

Göteborg: Hjällbo och Östra Bergsjön. Vi har kontaktat och intervjuat stora urval av boende i 

de två stadsdelarna flera gånger, först personligen ansikte mot ansikte, sedan, med de som 

ville fortsätta vara med i studien, via webb-enkäter (det vi kallar Boendepanelen). Svaren på 

frågorna jämförs med en motsvarande undersökning med befolkningen i övriga Sverige (det 

vi kallar Rikspanelen). Båda frågeundersökningarna har genomförts i samarbete med  

Opinionslaboratoriet LORE som är en del av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 

 

Forskningsläget 
En reflektion innan vi sammanfattar vad vi vet från tidigare forskning med relevans för hur 

boende i utsatta områden informerar sig under kriser: Forskningen i ämnet handlar om 

personer med invandrarbakgrund och om minoriteter, inte om boende i utsatta områden. 

Det stämmer att de allra flesta som bor i utsatta områden har invandrarbakgrund, men 

eftersom det är förhållandevis få som bor i utsatta områden (6 procent av Sveriges 

befolkning, grovt räknat) lever de allra flesta personer med utländsk bakgrund (grovt räknat 

80 procent) i andra delar av landet (Esaiasson, 2020). Det som gäller för gruppen ”personer 

med invandrarbakgrund” gäller sannolikt också för  de som bor i utsatta områden, men det 

är viktigt att vara medveten om skillnaden.   

Mot denna bakgrund: En huvudslutsats inom kriskommunikationsforskningen är att 

informationen bör vara anpassad efter målgrupper och deras kommunikationssituation 

(Seeger, Sellnow & Ulmer, 2003; Seeger & Sellnow, 2013). ”Best practice” är att möta 

människor där de är och att anpassa budskap efter mottagare. Ändå är det sällan som den 

(huvudsakligen) amerikanska forskningen fokuserar på hur minoritetsgrupper hanterar 

kriskommunikation. Detta trots att forskning även före coronakrisen tydligt visar att 

minoritetsgrupper drabbas hårdare av naturkatastrofer och kriser (Lindell & Prater, 2003; 

Williams & Olaniran, 2002). Från svensk horisont kan det noteras att socialmedicinska 

forskare var snabbare än ansvariga myndigheter med att ta fram smittskyddsinformation 
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som var  anpassad till förutsättningarna i socioekonomiskt utsatta stadsdelar och förorter 

under coronakrisen (se Jakobsson m fl., 2020).   

Faktorer kopplat till klass brukar föras fram som viktiga förklaringar till utsatthet för 

naturkatastrofer och andra kriser, där minoriteter har sämre materiella förutsättningar vad 

gäller sådant som boendesituation, ekonomi och kommunikationer (Gladwin & Peacock, 

1997), men även kulturella vanor och integration i samhället verkar spela roll (Lachlan & 

Spence, 2011). I kriskommunikation, där medievanor och hur man interagerar och 

kommunicerar har betydelse, kan sådana aspekter vara viktiga (Lachlan & Spence, 2011; 

Turner, Nigg, Paz, & Young, 1980). I de (få) fall där minoritetsgrupper har studerats visar det 

sig att de har lägre förtroende för institutioner, inklusive medier, och förlitar sig mer på 

interpersonell kommunikation, även om traditionella medier spelar en viktig roll (Spence m 

fl., 2007). 

Om vi istället uppmärksammar allmän omvärldsorientering via nyhetsmedier är 

forskningsläget om svenska förhållanden något bättre. Studierna visar att personer med 

utländsk bakgrund tar del av svenska nyhetsmedier i mindre utsträckning än vad svensk-

svenskar gör (Arkhede & Ohlsson, 2015; Andersson 2005; Weibull & Wadbring 1998). Frågan 

om vilken roll utländska nyhetsmedier spelar är mer öppen. Enligt viss forskning fungerar 

utländska nyhetskanaler som ett komplement till svenska nyheter. Personer med 

invandrarbakgrund har helt enkelt en mer varierad nyhetsdiet (vad man tar del av) och 

mediemix (vilka kanaler man använder) än vad personer med svensk-svensk bakgrund har 

(Christiansen 2004; Horsti 2008; Weibull & Wadbring 1998).  

Enligt annan forskning följer många med invandrarbakgrund nyhetsmedierna från sitt gamla 

hemland därför att de har en svag koppling till det svenska samhället och för att 

språkbarriären gör det svårt att orientera sig med hjälp av svenska nyhetsmedier 

(Annerstedt, Bergström & Ohlsson, 2017; Theorin, 2019). Det är också möjligt att personer i 

den här gruppen förlitar sig starkt på sociala medier och på information från familj och 

vänner (Puranen, 2020; Spence m. fl., 2007), eller att de är det som medieforskarna kallar 

”nyhetsundvikare” (Newman m. fl., 2019, Skovsgaard & Andersen, 2020; Strömbäck, 2017). 

Annan forskning betraktar istället konsumtionen av utländska nyhetsmedier som ett aktivt 
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bortväljande av svenska nyhetsmedier för att den egna gruppen osynliggörs och karikeras 

(Andreassen, 2011; Keskinen, 2011; Schemer, 2012; Strömbäck m fl., 2017; Theorin, 2019).  

Om vi summerar och tillämpar tidigare forskning kan vi förvänta oss att de som bor i utsatta 

områden, av olika anledningar, letar krisinformation via andra kanaler än svenska 

nyhetsmedier och myndigheters webbplatser. Vi borde till exempel se en relativt större 

benägenhet än i övriga Sverige att använda informella kanaler såsom sociala medier och 

vänner och familj. Vi kan också förvänta oss att personer som har svårt att bemästra svenska 

språket är särskilt benägna att använda alternativa informationskanaler. Med tanke på att 

myndigheternas rekommendationer i stor utsträckning sprids via svenska nyhetsmedier 

befinner sig de sig rimligen i ett informationsunderläge när en kris som covid-19 slår till.   

 

Boendepanelen och Rikspanelen 

Med utsatta områden menar vi de 60 områden som polisens nationella utredningstjänst 

identifierat som utsatta (NOA, 2019). Områdena på listan har låg socioekonomisk status och 

en hög brottslighet. De flesta boende är födda i annat land än Sverige eller har föräldrar som 

är det. Vår Boendepanel innefattar boende i två områden på listan – Hjällbo och Östra 

Bergsjön, båda belägna i Göteborg. Undersökningen är unik. Det är ovanligt att rikta 

frågeundersökningar mot boende i utsatta områden och att dessutom följa samma individer 

över tid i flera steg har, vad vi vet, aldrig gjorts tidigare. Bakgrunden till studien och 

tillvägagångssättet finns beskrivna på andra ställen (Esaiasson, 2020; Esaiasson & Sohlberg, 

2020).  Här nöjer vi oss med att ge förutsättningar för hur resultaten skall tolkas.   

Hjällbo och Östra Bergsjön är miljonprogramsområden som byggdes i slutet av 1960-talet en 

bit utanför Göteborgs centrum (med spårvagn i rusningstid tar resan till Hjällbo tio minuter 

och till Bergsjön 40 minuter). De består till största delen av flerfamiljshus med 

hyreslägenheter. Antalet folkbokförda är 7 700 i Hjällbo och 9 700 i Östra Bergsjön. 

Befolkningen är ung och över 90 procent har utländsk bakgrund med Irak, Somalia, Syrien, 

Bosnien och Sverige som de vanligaste ursprungsländerna.  

Vi kan inte veta säkert att det som gäller i Hjällbo och Bergsjön gäller också på andra ställen. 

Ändå tror vi att resultaten håller för att generaliseras. Ett argument för generaliserbarheten 

svarsmönstren i Hjällbo och Bergsjön visat sig vara närmast identiska för de allra flesta 



 9 

frågor vi ställt i de olika stegen av undersökningen. Ett annat argument är att även rapporter 

och resultat från andra förortsområden stämmer väl in i mönster som återfinns bland de 

boende i ”våra” två områden.11 Naturligtvis har varje område unika egenskaper, men det 

verkar finnas betydande strukturella likheter mellan de 60 områdena på polisens lista.  

Deltagarna i Boendepanelen har rekryterats i flera omgångar mellan våren 2017 och 

senhösten 2018, först i Hjällbo och sedan i Bergsjön. För den delen av Boendepanelen som 

används här gjordes rekryteringen i Hjällbo genom hembesök i slumpvis utvalda 

trappuppgångar. Rekryteringen i Bergsjön gjordes till hälften via hembesök i slumpvis 

utvalda trappuppgångar och till hälften via intervjuer bland personer som besökte den 

lokala vårdcentralen Nötkärnan (vi finner inga systematiska skillnader mellan de båda 

rekryteringsvägarna i Bergsjön). Som kompensation för sin tid erbjöds deltagarna i varje 

panelsteg en värdecheck på 100 kronor.12 

Deltagarna har kunnat svara på svenska, arabiska, somaliska och engelska. Intervjuarna har 

gjorts av oss ansvariga forskare och av inhyrda intervjuare med kunskaper i arabiska, 

somaliska och persiska. Knappt 80 procent i det första intervjusteget svarade på svenska, 

drygt 10 procent på arabiska, övriga på somaliska och engelska. I de fortsatta panelstegen 

online var andelen som svarade på svenska något högre. 

Vår population är samtliga boende i området över 16 år, oavsett om man är folkbokförd 

eller inte. Vid hembesöken fick vi efter två försök kontakt med drygt hälften av lägenheterna 

där vi ringde på. Av de kontaktade gick drygt 60 procent med på att intervjuas.  Skälen till att 

avböja intervju var språkproblem (20 procent), tidsbrist (30 procent), ointresse (35 procent) 

och annat skäl (15 procent).  

Resultaten bygger på två olika steg i Boendepanelen (se tabell 1). Den del som handlar om 

informationsinhämtningen under själva coronakrisen bygger på de personer som besvarade 

den webbenkät vi skickade ut under mars 2020 oavsett när de rekryterades till 

 
11 Exempelvis redovisar rapporten En demokrati för alla från Delegationen mot segregation 
(Ds 2020:1) snarlika resultat som de vi har om lokal tillit och andel personer med bristfälliga 
svenskkunskaper. Undersökningarna är gjorda på basis av riksrepresentativa urval från 
utsatta områden (om än med högt svarsbortfall).  
12 I analyserna ingår enbart personer som bor i den typen av hyreslägenheter som 
förknippas med miljonprogramsområden; deltagare som bor i något av småhusområdena i 
Hjällbo och Bergsjön har uteslutits. 
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undersökningen (n=271).  Övriga analyser av krisinformationsinhämtning och av 

nyhetskonsumtion bygger på personliga intervjuer under sommaren och hösten 2018 (n=1 

259).  

Tabell 1. Undersökningar som ingår i analyserna. 

Panel Boendepanelen Boendepanelen Rikspanelen Rikspanelen 
Undersökning Corona-

undersökningen 
Krisinformation och 
nyhetsanvändning 

Corona-
undersökningen 

Krisinformation och 
nyhetsanvändning 

Insamlingsperiod Mars 2020 Maj-december 
2018 

Mars 2020 Juni-juli 2018 

Antal svaranden 271 1 259 2 556 1 005 
 

Uppgifterna om boende i övriga Sverige – det vi kallar Rikspanelen – bygger på en stor 

webb-panel med över 60 000 deltagare som drivs av LORE vid SOM-institutet, Göteborgs 

universitet (se vidare www.lore.gu.se). Även i denna panel använder vi två urval (se tabell 

1).  Frågorna om informationsinhämtning under den akuta coronakrisen i mars 2020 ställdes 

till ett stort urval (n=2 556) av personer som själva anmält att de vill delta i panelen. Som 

diskuteras senare i rapporten innebär det en överrepresentation av bland annat män, äldre 

och högutbildade. De övriga frågorna om kriskommunikation och nyhetskonsumtion i 

allmänhet ställdes sommaren 2018 till ett annat urval som stratifierats för att vara 

representativt för svenska befolkningen med avseende på kön, ålder och utbildning (n=1 

005).  

I rapporten skiljer vi mellan ”utsatta områden” och ”övriga Sverige”. Givetvis finns 

svarspersoner i Rikspanelen som bor i något utsatt bostadsområde. Vi har tyvärr ingen 

möjlighet att skilja ut dessa från övriga deltagare. Vi tror dock att detta metodproblem 

saknar substantiell betydelse. Som nämnts är det bara omkring 6 procent av Sveriges 

befolkning som bor i ett utsatt område och svarsfrekvensen i samhällsvetenskapliga 

frågeundersökningar är mycket låg i dessa områden. (Den låga svarsfrekvensen är ett skäl till 

att vi har genomfört Boendepanelen.)  

 
Utsatta områden och kriskommunikation – ett coronaperspektiv 

Ur Sveriges perspektiv startade Coronapandemin med små nyhetsnotiser om ett 

lungvirusutbrott i staden Wuhan i Kina i slutet av 2019. I takt med att smittan spreds ökade 

oron, även om den dominerande uppfattningen var att viruset inte skulle skapa några större 
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problem i Sverige. Statsepidemiolog Anders Tegnell gjorde uttalanden som pekade i den 

riktningen så sent som den 24 februari.13 Men snart därefter förändrades allt.  

Den 10 mars bedömde Folkhälsomyndigheten att coronaviruset hade nått samhällsspridning 

i Sverige och strax därefter infördes restriktioner och rekommendationer för olika 

samhällsaktiviteter. Antalet personer vid sammankomster begränsades den 11 mars till 500 

personer och drygt två veckor senare ytterligare till 50 personer. Under mars månad gavs 

rekommendationer och råd för hur servering vid barer och restauranger skulle gå till, 

människor ombads att undvika att resa, distansundervisning infördes på gymnasier, 

högskolor och universitet, människor ombads att jobba hemifrån och den 31 mars infördes 

besöksförbud på äldreboenden.  

Samhället reagerade starkt på dessa signaler. Aktiemarknaden störtdök, permitteringarna 

ökade dramatiskt och regeringen försökte på olika sätt mildra de ekonomiska 

konsekvenserna. Nyheterna rapporterade också om att människor hamstrade livsmedel och 

toalettpapper och att hyllorna i affärerna gapade tomma. Statsministern höll den 22 mars 

ett tv-sänt tal till nationen om läget och många följde den dagliga presskonferens där 

myndigheterna redogjorde för hur pandemin utvecklades. Från att det första svenska 

dödsfallet konstaterades den 11 mars ökade siffran till över 300 i slutet av månaden 

(Johansson & Vigsö, 2020).  

Givet händelseförloppet kan krisen sägas ha övergått från ett initialt skede till ett akut skede 

den 10:e och 11:e mars (Esaiasson, Sohlberg, Ghersetti & Johansson, 2020). Materialet från 

Boendepanelen samlades in mellan 4:e och 27:e mars, mot slutet av krisens initiala fas och 

början av den akuta fasen med tyngdpunkten under den akuta fasen. Materialet från 

Rikspanelen började samlas in tidigare, redan i slutet av februari. För att göra 

undersökningarna jämförbara tar vi dock bara hänsyn till svar som inkommit under mars 

månad (3:e till 19:e mars).  

Coronakrisen var (och är) en exceptionell nyhetshändelse. Kriser är alltid stora 

nyhetsmässigt (Ghersetti & Odén, 2019), men aldrig tidigare har nyhetsmediernas 

redaktionella utbud så helt dominerats av en enskild tematik som under mars och april 

2020. Under sådana förhållanden är det närmast omöjligt att undvika informationen om 

 
13 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vQP1WV/myndighet-ingen-pandemi--annu 
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pandemin och dess konsekvenser. Mycket riktigt svarade så gott som samtliga respondenter 

– över 95 procent – i såväl Hjällbo och Bergsjön som i övriga Sverige ja när de fick frågan om 

de ”sökt information om coronaviruset”. Det är ett viktigt resultat. När pandemin var ett 

faktum i mars månad, när larmen kom om höga dödstal inom den somaliska gruppen på 

Järvafältet och bland assyrier/syrianer, sökte de allra flesta efter coronainformation oavsett 

var de bodde i landet.14  

Vart vände man sig då för att hämta sin krisinformation? För att få en bild följde vi upp 

frågan om man sökt information om coronaviruset med en lista på fyra tänkbara 

informationskällor: svenska nyhetsmedier, utländska nyhetsmedier, myndigheternas 

webbplats och sociala medier (deltagarna kunde ange valfritt antal informationskällor). 

Kategorierna är breda. För att exemplifiera inbegriper ”utländska nyhetsmedier” såväl 

medier med en internationell publik, som Al Jazeera och CNN som nationella nyhetskanaler 

från länder som Somalia, Bosnien och Irak. Men även om kategorierna är breda fångar 

relationen mellan nyhetskällorna grundläggande sätt att hålla sig informerad.  

Eftersom båda urvalen är något ”elitistiska” i förhållande till befolkningen som helhet – se 

det föregående materialavsnittet och den fördjupade diskussionen i nästa avsnitt – är vi mer 

intresserade av mönster i informationssökandet än av exakta nivåer på hur många som 

använde respektive informationskanal.  

Resultaten i figur 1 visar på likheter men också på skillnader mellan boende i utsatta 

områden och övriga Sverige (se tabell A1 i appendix för detaljerad information). En likhet är 

att svenska nyhetsmedier var den vanligaste informationskällan i båda grupperna, en 

skillnad är att de svenska nyhetsmedierna var mindre dominanta bland boende i utsatta 

områden än i övriga Sverige (54 procent mot 71 procent). Det är en skillnad att sociala 

medier var den näst vanligaste informationskällan bland  de som bor i utsatta område (41 

procent), medan boende i övriga Sverige hade myndigheternas webbsidor som sin främsta 

alternativa informationskälla (35 procent). En skillnad är också att  utländska nyhetsmedier 

 
14 Det finns anledning att tro att informationsinhämtningen ökade när krisen intensifierades. 
Så sent som i slutet av februari uppgav var tionde respondent i Rikspanelen att man inte 

sökt information om coronakrisen. Det är sannolikt att också boende i utsatta områden blev 
mer aktiva informationssökare under krisens akuta fas, vi återkommer till det senare.  
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var en något vanligare informationskälla i de utsatta områdena än i övriga Sverige (36 

procent mot 27 procent).  

Figur 1. Vilka kanaler boende i utsatta områden och övriga Sverige uppger de använt för att 
informera sig om coronaviruset (procent). 

  
Kommentar: Boendepanelen låg i fält 4/3 till 27/3, Rikspanelen 3/3 till 19/3. Utsatta områden N=271 , Övriga Sverige 
N=2 512.  

Källa: Boendepanelen 2020 och Rikspanelen 2020 

 

Överlag hade boende Hjällbo och Östra Bergsjön en större variation i sin 

informationssökning. Sverigefokuserade kanaler – representerat av svenska nyhetsmedier 

och myndigheternas webbsidor – både kombinerades och ersattes med utländska nyheter 

och sociala medier. För boende i övriga Sverige var informationssökningen smalare och mer 

koncentrerad till de sverigefokuserade informationskanalerna. 

Skillnaderna mellan utsatta områden och övriga Sverige är inte stora; sett utifrån 

perspektivet om ett jämlikt informations-Sverige är glaset halvfullt snarare än halvtomt. 

Men om vi gör antagandet att de flesta använder sociala medier på ett språk de behärskar 

fullt ut bekräftar resultaten att svenskspråkiga informationskanaler har en svagare ställning 

bland boende i de nordöstra stadsdelarna av Göteborg än bland boende i övriga Sverige.15 

 
15 I urvalet från Rikspanelen har de fåtaliga respondenterna med två utlandsfödda föräldrar 
(n = 85) en snarlik informationssökningsprofil som övriga respondenter förutom att fler 
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Språkets betydelse för informationsinhämtningen blir tydlig om vi jämför inom de utsatta 

områdena. De som inte behärskar svenskan fullt ut använde sig oftare av sociala medier 

som informationskälla än de som talar svenska flytande (46 procent mot 36 procent). Och 

tvärtom vände sig de som behärskar svenskan fullt ut oftare till myndigheternas 

webbplatser än vad de med sämre kunskaper i svenska gjorde (42 procent mot 19 procent). 

Motsvarande skillnader fanns också vad gäller svenska och utländska nyhetsmedier, men 

mindre tydligt (se tabell A3 för detaljer).16  

Även faktorer kopplade till identifikation och etnicitet spelar roll för 

informationsinhämtandet. Det gäller framför allt användandet av svenska nyhetsmedier 

som är klart vanligare bland dem som identifierar sig med Sverige än bland dem som inte 

säger sig känna någon närmare samhörighet med landet (60 procent mot 40 procent). 

Faktum är att de som inte känner samhörighet med Sverige är den enda gruppen där 

svenska nyhetsmedier inte är den vanligaste informationskällan under coronakrisen. 

Känslan av identitet med Sverige är också kopplad till användandet av myndigheternas 

webbplatser (32 procent mot 22 procent), men däremot inte till användandet av utländska 

nyhetsmedier.  

Grova mått på etnicitet, som att vara född utomlands eller att ha två utlandsfödda föräldrar, 

hänger samman med att använda utländska nyhetsmedier som informationskälla (tabell 

A4). Att vara född utomlands är överlag den faktor som har starkast koppling till att hämta 

information från utländska nyhetsmedier.17  

 

 
använder utländska nyhetsmedier (36 procent mot 26 procent) och även myndigheternas 
webbsidor (48 procent mot 35 procent) i något högre utsträckning (se tabell A2). 
16 Analysen bygger på en skattning av språkhanteringen som gjordes i slutet av de personliga 
rekryteringsintervjuerna av respondenterna själva och/eller intervjuaren. Vi skiljer här 
mellan de som behärskar svenskan full ut (”flytande”) och övriga respondenter (48 procent 
respektive 52 procent). Det större urvalet från rekryteringen som presenteras i nästa avsnitt 
innehåller något fler som inte behärskar svenska språket fullt ut (57 procent). 
17 Vi har även prövat om faktorer kopplade till religion hänger samman med 
informationsinhämtning. Vi finner dock inget systematiskt mönster kopplat till religiositet 
(”hur viktig är Gud i ditt liv”) och religionstillhörighet (att vara kristen, muslim eller tillhöra 
någon annan religion). 
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Krisinformation i utsatta områden under olika kriser 

Är mönstren i informationsinhämtning skapade av den speciella coronakrisen eller 

återkommer de också under andra kriser? För att pröva resultatens stabilitet gör vi nedan 

motsvarande analys som hittills, men baserar den på en fråga som ställts i tidigare 

panelsteg. I samband med rekryteringen till Boendepanelen, långt innan coronaviruset 

började spridas, bad vi deltagarna att skatta sitt agerande i en tänkt krissituation: ”Om du 

hör att det inträffat en allvarlig kris eller katastrof i Sverige (t ex ett terrordåd, ett jordskred, 

eller ett gasutsläpp), vart vänder du dig för att få mer information?” Svarsalternativen var i 

allt väsentligt desamma som under coronakrisen.  Givetvis är det annorlunda att tänka sig 

en kris än att uppleva den – forskningen visar att människor både breddar och fördjupar sitt 

informationsintag under faktiska kriser (Ghersetti, 2018; Westlund & Ghersetti, 2015) – men 

frågan fungerar för att pröva om mönstren från coronakrisen är stabila och återkommande.  

En fördel med prövningen är att den bygger på ett större datamaterial än det vi analyserat 

så här långt. Vad gäller boende i Hjällbo och Östra Bergsjön ställdes alltså frågan i samband 

med de personliga rekryteringarna till undersökningen under 2018, vilket gör att antalet 

svarande är betydligt större än i de senare panelstegen med webbenkäter (se tabell 1).18 

Ifråga om boende i övriga Sverige är urvalet stratifierat för att vara representativt för 

befolkningen som helhet med avseende på ålder, kön, utbildning och boendeort. I det  

tidigare coronaspecifika urvalet var som redan påpekats män, högutbildade, äldre och 

politiskt intresserade överrepresenterade i förhållande till befolkningen. Jämförelsen mellan 

utsatta bostadsområden och övriga Sverige vilar således på ett säkrare material än tidigare.  

Betryggande nog visar sig mönstren i informationsinhämtningen vara stabila. Resultaten i 

Figur 2 är snarlika det vi såg under coronakrisen. Den vanligaste informationskanalen i båda 

grupperna var svenska nyhetsmedier, och i övrigt var boende i Hjällbo och Bergsjön mer 

inriktade på sociala medier och mindre på myndigheternas webbplatser medan det inte var 

någon skillnad i inriktningen på utländska nyhetsmedier. Med andra ord verkar 

 
18 Vi vet från metodlitteraturen att respondenterna som hänger i och svarar på frågor under 
en lång period är de mest intresserade och engagerade. I vårt material har dock 
”elitiseringen” av urvalet inte någon nämnvärd betydelse för slutsatserna i denna del; som 
framgår av tabell A1 skattade respondenterna som hängde med fram till coronakrisen sitt 
informationsintag på ungefär samma sätt som övriga deltagare vid rekryteringsintervjun. 
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informationsmönstren under coronakrisen spegla ett stabilt mönster. Boende i utsatta 

områden och övriga Sverige letar information om kriser på delvis olika sätt. Eller med andra 

ord, boende i de utsatta områdena Hjällbo och Bergsjön använder mer sällan 

sverigefokuserade kanaler och förlitar sig mer på sociala medier.  

 
Figur 2. Vilka kanaler boende i utsatta områden och övriga Sverige uppger de skulle använda för 
att informera sig under en kris (procent). 

 
Kommentar: Utsatta områden: n=1232; Övriga Sverige: n=942 

Källa: Boendepanelen 2018 och Rikspanelen 2018 

 

Vad mera är, språk, identifikation med Sverige och utrikes bakgrund hänger samman med 

hur boende i Hjällbo och Bergsjön prioriterar mellan informationskanalerna på närmast 

identiskt sätt som under coronakrisen. Att behärska svenska fullt ut och att identifiera sig 

med Sverige är förknippat med att använda myndigheternas webbplatser; och att vara född 

i ett annat land och ha två utrikes födda föräldrar hänger samman med att ge högre prioritet 

åt utländska nyhetsmedier. Skillnaden mellan användning av sociala medier är dock inte lika 

accentuerad som under coronakrisen (se tabell A8 och A9 för detaljer). 

Vårt material kan också säga något om ytterligare en informationskälla som brukar 

förknippas med boende i utsatta områden och som vi hittills inte berört – personlig 

kommunikation med närstående (se t ex Puranen, 2020). Som kunde förväntas, var det 

betydligt fler av boende i Hjällbo och Bergsjön än boende i övriga Sverige som angav att de 

skulle vända sig till familj och vänner för att få information under en hypotetisk kris (40 
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procent mot 23 procent). Men intressant nog hänger inte skillnaden samman med faktorer 

som språkkunskap, identitet och utrikes bakgrund. Nej, skillnaden mellan utsatta områden 

och övriga Sverige drivs helt och hållet av en åldersfaktor bland boende i övriga Sverige. 

Medan samtliga åldersgrupper i utsatta områden och yngre (upp till 40 år) i övriga Sverige är 

ungefär lika benägna att söka information bland familj och vänner är det betydligt 

ovanligare att medelålders (mellan 40 och 59 år) och äldre (över 60 år) i övriga Sverige gör 

likadant (40, 20 respektive 12 procent, se tabell A7).  

Förhållandet kan tolkas på olika sätt – exempelvis skulle det kunna röra sig om olika 

livscykeleffekter i de två grupperna i betydelsen att unga människor i övriga Sverige kommer 

att minska sitt beroende av familj och vänner som informationskälla när de blir äldre. 

Medieforskningen har visat att medieanvändning ser olika ut i olika faser av livet (se 

Westlund & Weibull, 2013). Men faktum kvarstår: I vårt material är det medelålders och 

äldre i övriga Sverige som skiljer ut sig när det gäller att vända sig till familj och vänner för 

att få veta mer om en pågående kris, inte de äldre i förorten med kanske svag koppling till 

Sverige.  

 
Omvärldsorientering i utsatta områden 

Som nämnts har vi ingen möjlighet att följa hur boende i Hjällbo och Bergsjön höll sig 

informerade under den inledande fasen av epidemin när smittan började spridas i 

befolkningen, det vill säga före mars månad 2020. Men vi kan göra något som tar oss en bit 

på vägen – vi kan studera hur människor konsumerar nyheter i vardagen. Den som ofta och 

regelbundet följer nyhetsflödet har bättre förutsättningar än den som ägnar 

uppmärksamheten åt annat att tidigt få reda på om något allvarligt är på väg att hända i 

omgivningen (Odén m fl., 2016). Därmed blir den vardagliga nyhetskonsumtionen en 

indikator på hur informerade människor var om coronaviruset innan pandemin blev 

uppenbar för alla.  

När vi jämför nyhetskonsumtionen som den rapporteras i våra båda mest representativa 

urval är skillnaderna mellan utsatta områden och övriga Sverige större än under 

coronakrisens akutskede och under den tänkta, hypotetiska, krisen (tabell 2). 
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Tabell 2. Medieanvändning av svenska och utländska nyhetsmedier i utsatta områden och övriga 
Sverige (procent). 

 Svenska nyhetsmedier Utländska nyhetsmedier 
 

Utsatta 

områden 

Utsatta 

områden 

(corona) 

Övriga 

Sverige Utsatta 

områden 

Utsatta 

områden 

(corona) 

Övriga 

Sverige 

Dagligen 45 53 72 31 30 20 
5-6 dagar i veckan 8 9 10 9 7 6 
3-4 dagar i veckan 15 9 9 13 11 11 
1-2 dagar i veckan 16 16 5 16 19 16 
Mer sällan 11 12 3 17 23 37 
Aldrig 5 1 1 14 10 10 
Procent 100 100 100 100 100 100 
Antal  1246 276 946 1241 274 941 

Kommentar: Frågan som ställdes var: Hur ofta tar du del av svenska/utländska nyhetsmedier? ”Corona” är fördelningen 
bland de respondenter som också svarade på frågorna om nyhetskonsumtion i coronaundersökningen. 

Källa Boendepanelen 2018/2020 och Rikspanelen 2018. 

 

Skillnaden är särskilt tydlig när det gäller konsumtionen av svenska nyhetsmedier (45 

procent mot 72 procent daglig användning). Vad gäller utländska nyhetsmedier är det 

tvärtom fler boende i de områden vi undersökt än boende i övriga Sverige som följer 

nyheterna där dagligen, men nivåerna är klart lägre (31 mot 20 procent daglig användning).  

Skillnaderna drivs av samma faktorer som inhämtningen av krisinformation. Att behärska 

svenska fullt ut, att identifiera sig med Sverige och att vara född i Sverige är förknippat med 

att oftare ta del av svenska nyhetsmedier. På motsvarande sätt är personer som inte talar 

flytande svenska, som inte identifierar sig med Sverige och som själva är födda utomlands 

mer benägna att ta del av utländska nyhetsmedier (tabell A11). Många av dessa faktorer 

sammanfaller och i en analys där vi försöker ta hänsyn till alla faktorer samtidigt verkar 

språk (svenskkunskaper) och identitet med Sverige vara de drivande faktorerna för att ta del 

av svenska nyheter, medan att vara född utomlands förefaller vara det som mest 

självständigt påverkar om man tar del av utländska nyheter.  

Sammantaget ger analyserna av vardaglig nyhetsanvändning en klarare bild av skillnader 

mellan utsatta bostadsområden och övriga Sverige samt vilken roll olika kulturella aspekter 

spelar. Det är inte så konstigt eftersom medievanor är just vanor som är djupt inbäddade i 

vardagen och som inte förändras så lätt. I kriser förändras däremot delvis människors 

informationsvanor. I en kris ökar man konsumtionen av de kanaler man vanligen använder, 

men man breddar också användningen till andra kanaler. Men andra ord är det naturligt att 
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analyserna av krisinformationsinhämtning visserligen uppvisar en struktur som liknar 

vardagskonsumtionen, men att mönstren är mindre påtagliga då en del  människor 

förändrar sitt beteende.  

Vi ska redovisa ytterligare en analys för att belysa att boende i utsatta områden hade sämre, 

förutsättningar att få tag på information om Sveriges hantering av coronaviruset under 

krisens initialskede. Inom medieforskningen, och inte minst kring politisk kommunikation, 

har under det senaste decenniet förts en diskussion om nyhetsundvikare, människor som 

aktivt eller mer oavsiktligt undviker nyheter (Newman m. fl., 2019, Skovsgaard & Andersen, 

2020; Strömbäck, 2017). Det kan då dels handla om ointresse för nyheter (och politik), dels 

att man anser att nyheter bara visar ”elände”. Hur stor omfattningen av nyhetsundvikare är 

varierar, delvis beroende på var gränsen sätts för att undvika nyheter. En del pratar också 

därför mer om ”sällankonsumenter”, för att de som säger sig undvika nyheter ändå ibland 

tar del av nyheter (medvetet eller omedvetet) (Wadbring, 2016).  

Om det finns fler nyhetsundvikare i förorten är det en pusselbit som kan förklara olikheter i 

hur människor nås av krisinformation. Figur 3 visar att så är fallet. Andelen nyhetsundvikare 

är påtagligt högre bland boende i Göteborgs norra stadsdelar än bland boende i övriga 

Sverige (35 procent mot 6 procent). Här har vi en grundstruktur i nyhetskonsumtion som ger 

förutsättningarna för kriskommunikation. Det är också bara en liten grupp i utsatta områden 

(10 procent) som endast följer utländska nyhetsmedier och inga svenska nyhetsmedier. 

Skillnaderna i nyhetskonsumtion kan tas till intäkt för att det faktiskt var färre personer i 

dessa bostadsområden som tidigt fick reda på vad som höll på att hända när pandemin tog 

fart i Sverige. 
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Figur 3. Nyhetsundvikare och nyhetsorientering i utsatta områden och övriga Sverige. 

 

Kommentar: Användarkategorierna i figuren är definierade på följande sätt: Nyhetsundvikare = sällananvändare av svenska 
och utländska nyhetsmedier; Utländsk nyhetsorientering = oftaanvändare av utländska nyhetsmedier och sällananvändare 
av svenska nyhetsmedier; Svensk nyhetsorientering = oftaanvändare av svenska nyhetsmedier och sällananvändare av 
utländska nyhetsmedier; Svensk och utländsk nyhetsorientering = oftaanvändare av svenska nyhetsmedier och 
oftaanvändare av utländska nyhetsmedier. Oftaanvändare = mer än 2 dagar i veckan, Sällananvändare = färre än 2 dagar i 
veckan. 

Källa: Boendepanelen 2018 och Rikspanelen 2018 
 

Noterbart är att det nyhetsundvikande beteendet är vanligast bland dem som har en 

svagare identifikation med Sverige (tabell A15) och att nyhetsundvikarna förlitar sig mer på 

sociala medier och på familj och vänner för att leta efter krisinformation (tabell A16).  

 

Sammanfattande kommentarer 

Diskussionen kring coronavirusets spridning i det svenska samhället kom tidigt att kopplas 

till socioekonomiskt utsatta områden. Nästan omgående knöts förklaringarna av det stora 

antalet drabbade till hur kriskommunikationen fungerade. Eller kanske snarare hur den inte 

fungerade. Nyhetsvanor och språkbarriärer sades vara en orsak till att så många blev 

smittade. Även andra kulturella faktorer, såsom sociala umgängesvanor sades kunna vara en 

orsak till att pandemin drabbade förorten hårdare än andra delar av Sverige. Men efterhand 

knöts förklaringarna framförallt till mer klassbaserade orsaker, såsom trångboddhet och 

andra livsvillkor som gjorde att boende i utsatta områden riskerade att exponeras för 

coronaviruset. 
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Vi har i denna rapport tagit fasta på kriskommunikationens roll för coronahanteringen. Vår 

slutsats är att det finns fog för misstanken att informationen om coronaviruset inte nådde ut 

till boende i utsatta områden lika snabbt som i andra delar av Sverige (detta under 

antagandet att informationen spreds långsammare via sociala medier och familjen än via de 

svenska nyhetsmedierna). De vanor människor har för att orientera sig i omvärlden satte 

rimligen ramarna för hur människor inledningsvis letade efter kriskommunikation om 

corona. Men allt eftersom krisen utvecklades verkar det som att alla letade efter 

information om covid-19 – oavsett var de bor. Kriskommunikation gör att alla breddar och 

intensifierar informationssökning. Det såg vi även under coronakrisen. 

Vi vill också påpeka att skillnaden mellan utsatta områden och i övriga Sverige inte ska 

överdrivas. Likheterna är större än skillnaderna. Framför allt är svenska nyhetsmedier den 

mest använda informationskällan oavsett var man bor. Men det finns skillnader som ser ut 

ungefär som förväntat och skillnaderna kan inte förklaras enbart med traditionell 

klassanalys. Språk och identifikation är faktorer som driver på olikheter, men även ålder 

påverkar i vilka kanaler människor letar efter information när krisen slår till. Skillnaderna 

skulle sannolikt vara ännu större om vårt material hade varit mer representativt för samtliga 

grupper som bor i utsatta områden. 

I tabell 3 har vi sammanfattat de viktigaste faktorerna som förstärker/försvagar skillnaderna 

mellan utsatta områden och övriga Sverige vad gäller kriskommunikationen. I tabellen 

redovisar vi vilka informationskanaler som uppvisar systematiska skillnader i användning 

mellan utsatta områden och övriga Sverige (plustecken = vanligare i utsatta områden, 

minustecken = vanligare i övriga Sverige).  

Sammanställningen både bekräftar och vederlägger etablerade uppfattningar om 

informationsinhämtning i utsatta områden. Bekräftar med avseende på att de som bor i 

dessa bostadsområden använder sverigefokuserade informationskanaler i mindre 

utsträckning än vad boende i övriga Sverige gör och att skillnaderna kan kopplas till 

identifikation med Sverige (svenska nyhetsmedier och myndigheternas webbplatser), 

kunskaper i svenska språket (svenska nyhetsmedier och sociala medier) och utländsk 

bakgrund (svenska nyhetsmedier och utländska nyhetsmedier). Vederlägger med avseende 

på användandet av personlig kommunikationen med familj och vänner, där det istället är 

medelålders och äldre i övriga Sverige som inhämtar information på annat sätt.    
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Tabell 3. Faktorer som förstärker/försvagar val av informationskanal och informationsnivå bland 
boende i utsatta områden under kriser 

 Användning i utsatta 
områden relativt 
boende i övriga 

Sverige 

Predicerande faktorer 

Informationskanal under kriser  

Svenska nyhetsmedier - Identifikation 
med Sverige 

  

Utländska nyhetsmedier (+) Född i annat 
land 

Två 
utlands-

födda 
föräldrar  

 

Sociala medier + Inte behärska 
svenskan 

Ålder  

Myndighetens webbplatser - Identifikation 
med Sverige 

Behärska 
svenskan 

 

Familj och vänner + Boende i förort jämfört med att vara 
medelålder eller äldre i andra områden 

Informationsnivå i krisers inledningsfas      

Konsumtion svenska 
nyhetsmedier  

-- Behärska 
svenskan 

Identifi-
kation med 

Sverige 

Född i Sverige 

Kommentar: Vi lyfter fram faktorerna med starkast samband och minimikravet är att skillnaden i användning skall uppgå till 
minst 10 procentenheter. Dubbla symboler (som i --) indikerar att skillnaderna är stora, parentestecken att skillnaderna är 
små.   

Källa: Boendepanelen 2018/2020 och Rikspanelen 2017/2020. 

 

Vilka lärdomar kan vi då dra av undersökningen? Vi vill trycka på tre saker. Den första är att 

”one size does not fit all”. Inom kriskommunikationsforskningen betonas alltid att 

kriskommunikationen måste anpassas efter målgrupp. Även om det inte är skilda världar 

finns det systematiska skillnader mellan de utsatta områdena och övriga Sverige. Lite kort 

kan man säga att krisforskningens slutsatser om ojämlika förutsättningar även visar sig här. 

De etablerade i samhället har en fördel, inte bara i hur de klarar av själva krisen, utan även 

hur de söker information om krisen. Då det etablerade Sverige – framförallt i början – 

skickade ut coronainformation via svenska nyhetsmedier och myndigheternas 

informationsvägar hade de som är välintegrerade i samhället en fördel eftersom det skedde 

i kanaler där de brukar leta efter information. För de som i större utsträckning har en annan 

mediediet var det inte lika självklart att de nåddes av samhällsviktig information när krisen 

bröt ut. 
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Det andra lärdomen – som delvis har att göra med den första – är att våra resultat kanske 

underskattar problemet med jämlik informationsinhämtning. Många som befinner sig långt 

ifrån det etablerade samhället (exempelvis nyanlända som bor på andra ställen i Sverige 

eller ”odokumenterade” personer som ambulerar mellan bostäder) når vi inte – inte ens 

med vår riktade undersökning. Det är ingen vild gissning att de som är svagast förankrade i 

samhället och som inte deltar i våra undersökningar också står långt ifrån de etablerade 

kanalerna för kriskommunikation – svenska nyheter och myndighetskommunikation. Så de 

samlade skillnaderna i informationsinhämtning är rimligen större än det vi ser i våra siffror. 

Den tredje lärdomen har att göra med en annan faktor som vi lämnat utanför diskussionen. 

Forskningen om integration utgår ofta från den tillskrivna identiteten ”invandrare” eller, 

möjligen, ”invandrare med utomeuropeisk bakgrund”. Det kan vara en befogad förenkling 

(även om de flesta människor föredrar en positiv identifikation som ger utrymme att vara 

stolt över sitt ursprung), men den tar inte hänsyn till variationer mellan olika 

invandrargrupper. Tanken går omedelbart till att assyrier/syrianer och personer med 

somalisk bakgrund uppmärksammats särskilt under coronakrisen. Det återstår att reda ut i 

vilken utsträckning krisinformationsinhämtningen skiljer sig mellan etniska grupper. 

Preliminära analyser vi gjort pekar mot att dessa skillnader inte lägger till just något utöver 

de faktorer vi tagit upp (behärskande av svenska språket; identifikation med Sverige och 

födelseland), men frågan behöver undersökas närmare.  

Det kan också här vara på sin plats att påpeka att det sätt som coronaviruset spreds globalt 

2020 påverkar hur vi ska se på kriskommunikationens effektivitet. Eftersom Europa låg i en 

tidig spridningsfas globalt, inte minst jämfört med områden i Mellanöstern och Afrika, var 

förutsättningarna sämre för kriskommunikation för människor som invandrat till Sverige 

från dessa områden om de främst omvärldsorienterade mot sina hemländer. Hade 

spridningsmönstret av viruset sett annorlunda ut globalt kunde förutsättningarna för 

kriskommunikation sett helt annorlunda. Exempelvis finns det uppgifter om att kinesiska 

migranter i norra Italien var mer informerade och skyddade sig tidigare än den inhemska 

befolkningen, då de hade mer information om spridningen av viruset från medier och 

familj/vänner i Kina19.   

 
19 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1nJoMJ/sa-lyckades-lilla-kina-ducka-coronaviruset 
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Till sist ska vi påpeka att vi så här långt bara uppmärksammat hur människor söker 

information. Men att söka information är inte detsamma som att förstå eller ändra 

beteende i informationens riktning. Människor som ser samma nyhetsinslag eller läser 

samma nyhetsflash kan tolka innehållet olika. Och bara för att man förstått betyder inte det 

att man tänker (eller förmår) ändra sitt agerande, som exempelvis social distansering, 

handtvätt eller kanske att hålla sig hemma vid en förkylning. Lägger vi till detta de 

klassbaserade olikheter vi funnit mellan utsatta områden och övriga Sverige är skillnaderna i 

effektiv kriskommunikation troligen större än de vi kunnat visa i rapporten. Ser vi långsiktigt 

på information under kriser behöver det tänkas annorlunda. Inte bara om innehållet så att 

det anpassas, utan också om kanalerna för att nå ut. Myndigheternas krisinformation måste 

helt enkelt målgruppsanpassas bättre och det arbetet måste vara långsiktigt och förberedas 

i tid. När krisen kommer måste kommunikationen vara på plats 

Exakt vad som skall ändras och hur kan diskuteras. Men vi kan bekräfta att det i dagsläget 

inte råder jämlika förutsättningar för kriskommunikation och att både klass, kultur och 

etnicitet står i vägen.  
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Appendix 

Tabell A1. Vilka kanaler boende i förorten och övriga Sverige uppger de använt för att informera 
sig coronaviruset (procent). 

 Utsatta områden Övriga Sverige 
Svenska nyhetsmedier 54 71 
Utländska nyhetsmedier 36 27 
Sociala medier 41 14 
Alternativa nyhetsmedier 20 8 
Myndighetens webbplats 29 35 
Annan källa 8 8 
Antal 271 2512 

Kommentar: Frågan som ställs om krisinformation är: ”Har du själv sökt information om coronaviruset?” Boendepanelen 
4/3 till 27/3, Rikspanelen 3/3 till 19/3. 

Källa Boendepanelen 2020 och Rikspanelen 2020. 

 

Tabell A2. Vilka kanaler boende i utsatta områden och övriga Sverige uppger de använt för att 
informera sig coronaviruset (procent). 

 Utsatta områden Övriga Sverige 
  En eller båda 

föräldrar 
födda i 
Sverige 

Båda föräldrar 
födda 

utomlands 

Svenska nyhetsmedier 54 71 72 
Utländska nyhetsmedier 36 26 36 
Sociala medier 41 14 19 
Alternativa nyhetsmedier 20 12 8 
Myndighetens webbplats 29 35 48 
Annan källa 8 8 11 
Antal 271 2354 85 

Kommentar: Frågan som ställs om krisinformation är: ”Har du själv sökt information om coronaviruset?” Boendepanelen 
4/3 till 27/3, Rikspanelen 3/3 till 19/3. 

Källa Boendepanelen 2020 och Rikspanelen 2020. 
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Tabell A3. Vilka kanaler boende i utsatta områden uppger de använt för att informera sig 
coronaviruset fördelat på svenska språkkunskaper och svensk identitet (procent). 

 Talar inte 
flytande 
svenska 

Talar flytande 
svenska 

Identifierar sig 
inte med 
Sverige 

Identifierar sig 
med Sverige 

Svenska nyhetsmedier 50 52 40 60 
Utländska nyhetsmedier 39 35 33 37 
Sociala medier 46 36 42 40 
Alternativa nyhetsmedier 22 20 22 19 
Myndighetens webbplats 19 42 22 32 
Annan källa 9 7 11 7 
Antal 98 91 82 145 

Kommentar: Frågan som ställs om krisinformation är: ”Har du själv sökt information om coronaviruset?”. Frågan om 
svenskkunskaper har fem svarsalternativ där intervjuaren bedömt kunskaper i svenska med svarsalternativen flytande, 
mycket goda, goda. grundläggande och den sista där intervjun har fått genomförts på annat språk. Frågan som ställs är i 
vilken grad man uppger sig ha svensk identitet med fyra svarsalternativ; mycket stark, ganska stark, ganska svar och inte 
alls. De som svarat mycket eller ganska stark har bedömts identifiera sig som svensk.   

Källa Boendepanelen 2020  

 

Tabell A4. Vilka kanaler boende i utsatta områden uppger de skulle använda för att informera sig 
under en kris fördelat på eget och föräldrars födelseland (procent). 

 Född i annat 
land 

Född i Sverige Båda föräldrar 
födda 

utomlands 

En förälder född 
utomlands/båda 
födda i Sverige 

Svenska nyhetsmedier 56 50 53 53 
Utländska nyhetsmedier 40 29 42 36 
Sociala medier 41 39 42 32 
Alternativa nyhetsmedier 21 18 22 13 
Myndighetens webbplats 26 37 29 29 
Annan källa 9 7 8 3 
Antal  82 189 207 38 

Kommentar: Frågan som ställs om krisinformation är: ”Har du själv sökt information om coronaviruset?” 

Källa Boendepanelen 2020. 

 
  



 29 

Tabell A5. Vilka kanaler boende i utsatta områden och övriga Sverige uppger de skulle använda för 
att informera sig under en kris (procent). 

 Utsatta 
områden 

Utsatta 

områden 

(corona) 

Övriga Sverige 

Svenska nyhetsmedier 70 74 87 
Utländska nyhetsmedier 15 13 12 
Sociala medier 34 36 14 
Myndigheters webbplatser 28 37 54 
Familj och vänner 40 39 23 
Antal 1232 300 942 

Kommentar: Frågan som ställs om krisinformation är: ”Om du hör att det inträffat en allvarlig kris eller katastrof i Sverige 
(t.ex. ett terrordåd, ett jordskred, eller ett gasutsläpp), vart vänder du dig för att få mer information? Flera svarsalternativ 
är möjliga”. ”Corona” är fördelningen bland de respondenter som också svarade på frågorna om kriskommunikation under 
coronaviruset (tabell 1.1-1.5). Andelen ”Sociala medier” är de som svarat att de skulle använda Facebook, Youtube eller 
andra sociala medier. 

Källa Boendepanelen 2018 och Rikspanelen 2018. 

 

Tabell A6. Vilka kanaler boende i utsatta områden och övriga Sverige uppger de skulle använda för 
att informera sig under en kris (procent). 

 Utsatta områden Övriga Sverige 
  En eller båda 

föräldrar 
födda i 
Sverige 

Båda föräldrar 
födda 

utomlands 

Svenska nyhetsmedier 70 88 81 
Utländska nyhetsmedier 15 10 20 
Sociala medier 34 13 12 
Myndigheters webbplatser 28 54 54 
Familj och vänner 40 23 23 
Antal  1232 942 84 

Kommentar: Frågan som ställs om krisinformation är: ”Om du hör att det inträffat en allvarlig kris eller katastrof i Sverige 
(t.ex. ett terrordåd, ett jordskred, eller ett gasutsläpp), vart vänder du dig för att få mer information? Flera svarsalternativ 
är möjliga”. Andelen ”Sociala medier” är de som svarat att de skulle använda Facebook, Youtube eller andra sociala medier. 

Källa Boendepanelen 2018 och Rikspanelen 2018. 
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Tabell A7. Vilka kanaler boende i utsatta områden och övriga Sverige uppger de skulle använda för 
att informera sig under en kris fördelat på åldersgrupper (procent). 

 Utsatta områden Övriga Sverige 

 <40 40-60 >60 <40 40-60 >60 
Svenska nyhetsmedier 61 74 75 92 85 86 
Utländska nyhetsmedier 13 18 15 17 11 8 
Sociala medier 36 36 19 20 13 5 
Myndigheters webbplatser 28 32 33 56 57 51 
Familj och vänner 42 38 37 40 20 12 
Antal  739 356 126 276 314 352 

Kommentar: Frågan som ställs om krisinformation är: ”Om du hör att det inträffat en allvarlig kris eller katastrof i Sverige 
(t.ex. ett terrordåd, ett jordskred, eller ett gasutsläpp), vart vänder du dig för att få mer information? Flera svarsalternativ 
är möjliga”. Andelen ”Sociala medier” är de som svarat att de skulle använda Facebook, Youtube eller andra sociala medier. 

Källa Boendepanelen 2018 och Rikspanelen 2018. 

 

Tabell A8. Vilka kanaler boende i utsatta områden uppger de skulle använda för att informera sig 
under en kris fördelat på svenska språkkunskaper och svensk identitet (procent). 

 Talar inte 
flytande 
svenska 

Talar flytande 
svenska 

Identifierar sig 
inte med 
Sverige 

Identifierar sig 
med Sverige 

Svenska nyhetsmedier 68 72 64 72 
Utländska nyhetsmedier 15 15 18 15 
Sociala medier 34 34 30 36 
Myndigheters webbplatser 25 31 25 29 
Familj och vänner 38 44 35 43 
Antal 686 517 188 899 

Kommentar: Frågan som ställs om krisinformation är: ”Om du hör att det inträffat en allvarlig kris eller katastrof i Sverige 
(t.ex. ett terrordåd, ett jordskred, eller ett gasutsläpp), vart vänder du dig för att få mer information? Flera svarsalternativ 
är möjliga”. Andelen ”Sociala medier” är de som svarat att de skulle använda Facebook, Youtube eller andra sociala medier. 
Frågan om svenskkunskaper har fem svarsalternativ där intervjuaren bedömt kunskaper i svenska med svarsalternativen 
flytande, mycket goda, goda. grundläggande och den sista där intervjun har fått genomförts på annat språk. Frågan som 
ställs är i vilken grad man uppger sig ha svensk identitet med fyra svarsalternativ; mycket stark, ganska stark, ganska svar 
och inte alls. De som svarat mycket eller ganska stark har bedömts ha stark svensk identitet.   

Källa Boendepanelen 2018.  
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Tabell A9. Vilka kanaler boende i utsatta områden uppger de skulle använda för att informera sig 
under en kris fördelat på eget och föräldrars födelseland (procent). 

 Född i annat 
land 

Född i 
Sverige 

Båda föräldrar 
födda 

utomlands 

En förälder född 
utomlands/båda 
födda i Sverige 

Svenska nyhetsmedier 70 69 70 78 
Utländska nyhetsmedier 16 10 16 9 
Sociala medier 35 33 34 37 
Myndigheters webb 27 32 26 42 
Familj och vänner 38 47 41 45 
Antal 927 292 1073 120 

Kommentar: Frågan som ställs om krisinformation är: ”Om du hör att det inträffat en allvarlig kris eller katastrof i Sverige 
(t.ex. ett terrordåd, ett jordskred, eller ett gasutsläpp), vart vänder du dig för att få mer information? Flera svarsalternativ 
är möjliga”. Andelen ”Sociala medier” är de som svarat att de skulle använda Facebook, Youtube eller andra sociala medier. 

Källa Boendepanelen 2018. 

 

Tabell A10. Ofta- och sällananvändare av svenska och utländska nyhetsmedier i utsatta områden 
och övriga Sverige fördelat på åldersgrupper (procent). 

 Svenska nyhetsmedier  Utländska nyhetsmedier 
 Utsatta områden Övriga Sverige  Utsatta områden Övriga Sverige 

 Ofta Sällan Ofta Sällan  Ofta Sällan Ofta  Sällan 
>30 41 59 75 25  28 72 47 53 
30-39 54 46 83 17  44 56 37 63 
40-49 58 42 90 10  49 51 37 63 
50-59 70 30 96 4  48 52 34 66 
60-69 58 42 99 1  56 44 34 66 
<70 76 24 100 0  52 48 36 64 

Kommentar: Frågan som ställdes var: Hur ofta tar du del av svenska/utländska nyhetsmedier? N-tal rad 1: 
471/576/464/570; rad 2: 275/325/275/324; rad 3: 214/249/214/249; rad 4: 142/185/142/184; rad 5: 73/91/73/90; rad6: 
54/79/54/79. Oftaanvändare = mer än 2 dagar i veckan, Sällananvändare= färre än 2 dagar i veckan. 

Källa Boendepanelen 2018 och Rikspanelen 2018. 
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Tabell A11. Ofta- och sällananvändare av svenska och utländska nyhetsmedier i utsatta områden 
fördelat på eget och föräldrars födelseland (procent). 

 Svenska nyhetsmedier Utländska nyhetsmedier 
 Ofta Sällan % Antal Ofta  Sällan % Antal 
Talar flytande svenska 59 41 100 522 34 66 100 522 
Talar inte flytande svenska 48 52 100 692 45 55 100 689 
         
Stark svensk identitet 56 44 100 910 41 59 100 909 
Svag svensk identitet 42 58 100 190 39 61 100 189 
         
Född i annat land 52 48 100 932 44 56 100 930 
Född i Sverige 58 42 100 294 26 74 100 293 
         
Båda föräldrar födda utomlands 51 49 100 1078 41 59 100 1076 
En förälder född utomlands/båda 
födda i Sverige 67 33 100 122 26 74 100 121 

Kommentar: Frågan som ställdes var: Hur ofta tar du del av svenska/utländska nyhetsmedier? Oftaanvändare = mer än 2 
dagar i veckan, Sällananvändare= färre än 2 dagar i veckan. Frågan om svenskkunskaper har fem svarsalternativ där 
intervjuaren bedömt kunskaper i svenska med svarsalternativen flytande, mycket goda, goda. grundläggande och den sista 
där intervjun har fått genomförts på annat språk. Frågan som ställs är i vilken grad man uppger sig ha svensk identitet med 
fyra svarsalternativ; mycket stark, ganska stark, ganska svar och inte alls. De som svarat mycket eller ganska stark har 
bedömts ha stark svensk identitet. Frågan om religion har fem svarsalternativ, kristen, muslim, judisk, buddist eller öppet 
svar. Som alternativ finns också att man inte är religiös. I ”ej religiös” ingår alla dem som uppgett en religionstillhörighet. 

Källa Boendepanelen 2018. 

 

Tabell A12. Nyhetsundvikare och nyhetsorientering i utsatta områden och övriga Sverige. 

 Utsatta områden Övriga Sverige 
Nyhetsundvikare 36 7 
Utländsk nyhetsorientering 11 2 
Svensk nyhetsorientering 24 57 
Svensk och utl. nyhetsorient. 29 34 
Summa 100 100 
Antal 1241 941 

Kommentar: Nyhetsundvikare=sällananvändare svenska och utländska nyhetsmedier; Utländsk nyhetsorientering 
=oftaanvändare utländska nyhetsmedier och sällananvändare svenska nyhetsmedier; Svensk nyhetsorientering 
=oftaanvändare svenska nyhetsmedier och sällananvändare utländska nyhetsmedier; Svensk och utländsk 
nyhetsorientering= oftaanvändare svenska nyhetsmedier och oftaanvändare utländska nyhetsmedier. Oftaanvändare = 
mer än 2 dagar i veckan, Sällananvändare= färre än 2 dagar i veckan. 

Källa Boendepanelen 2018 och Rikspanelen 2018. 
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Tabell A13. Nyhetsundvikare och nyhetsorientering i utsatta områden och övriga Sverige fördelat 
på åldersgrupper. 

 Utsatta områden Övriga Sverige 

 <40 40-60 >60 <40 40-60 >60 
Nyhetsundvikare 43 26 17 15 6 0 
Utländsk nyhetsorientering 10 11 17 6 2 0 
Svensk nyhetsorientering 23 26 29 44 58 65 
Svensk och utl. nyhetsorient. 24 37 37 35 34 35 
Summa 100 100 100 100 100 100 
Antal 744 355 127 277 314 350 

Kommentar: Nyhetsundvikare=sällananvändare svenska och utländska nyhetsmedier; Utländsk nyhetsorientering 
=oftaanvändare utländska nyhetsmedier och sällananvändare svenska nyhetsmedier; Svensk nyhetsorientering 
=oftaanvändare svenska nyhetsmedier och sällananvändare utländska nyhetsmedier; Svensk och utländsk 
nyhetsorientering= oftaanvändare svenska nyhetsmedier och oftaanvändare utländska nyhetsmedier. Oftaanvändare = 
mer än 2 dagar i veckan, Sällananvändare= färre än 2 dagar i veckan. 

Källa Boendepanelen 2018 och Rikspanelen 2018. 

 

Tabell A14. Nyhetsundvikare och nyhetsorientering i utsatta områden fördelat språkkunskap och 
svensk identitet (procent). 

 Talar inte 
flytande 
svenska 

Talar  
flytande 
svenska 

Identifierar sig 
inte med 
Sverige 

Identifierar sig 
med Sverige 

Nyhetsundvikare 37 35 44 34 
Utländsk nyhetsorientering 15 6 15 11 
Svensk nyhetsorientering 18 31 17 25 
Svensk och utl. nyhetsorient. 30 28 24 30 
Summa 100 100 100 100 
Antal 689 522 189 908 

Kommentar: Nyhetsundvikare=sällananvändare svenska och utländska nyhetsmedier; Utländsk nyhetsorientering 
=oftaanvändare utländska nyhetsmedier och sällananvändare svenska nyhetsmedier; Svensk nyhetsorientering 
=oftaanvändare svenska nyhetsmedier och sällananvändare utländska nyhetsmedier; Svensk och utländsk 
nyhetsorientering= oftaanvändare svenska nyhetsmedier och oftaanvändare utländska nyhetsmedier. Oftaanvändare = 
mer än 2 dagar i veckan, Sällananvändare= färre än 2 dagar i veckan. Frågan om svenskkunskaper har fem svarsalternativ 
där intervjuaren bedömt kunskaper i svenska med svarsalternativen flytande, mycket goda, goda, grundläggande och den 
sista där intervjun har fått genomförts på annat språk. Frågan som ställs är i vilken grad man uppger sig ha svensk identitet 
med fyra svarsalternativ; mycket stark, ganska stark, ganska svar och inte alls. De som svarat mycket eller ganska stark har 
bedömts ha stark svensk identitet.  

Källa Boendepanelen 2018. 
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Tabell A15. Nyhetsundvikare och nyhetsorientering i utsatta områden fördelat på eget och 
föräldrars födelseland (procent). 

 Född i annat 
land 

Född i Sverige Båda föräldrar 
födda 

utomlands 

En förälder född 
utomlands/båda 
födda i Sverige 

Nyhetsundvikare 36 37 37 29 
Utländsk nyhetsorientering 12 5 12 3 
Svensk nyhetsorientering 20 37 22 46 
Svensk och utl. nyhetsorient. 32 21 30 22 
Antal 930 293 1076 121 

Kommentar: Nyhetsundvikare=sällananvändare svenska och utländska nyhetsmedier; Utländsk nyhetsorientering 
=oftaanvändare utländska nyhetsmedier och sällananvändare svenska nyhetsmedier; Svensk nyhetsorientering 
=oftaanvändare svenska nyhetsmedier och sällananvändare utländska nyhetsmedier; Svensk och utländsk 
nyhetsorientering= oftaanvändare svenska nyhetsmedier och oftaanvändare utländska nyhetsmedier. Oftaanvändare = 
mer än 2 dagar i veckan, Sällananvändare= färre än 2 dagar i veckan. 

Källa Boendepanelen 2018. 

 

Tabell A16. Vilka kanaler boende i utsatta områden och övriga Sverige uppger de skulle använda 
för att informera sig under en kris fördelat på grad av nyhetskonsumtion (procent). 

 Utsatta områden Övriga Sverige 

 Nyhets- 
undv. 

Utl. 
nyh. 

orient. 

Sv.  
nyh. 

orient. 

Sv. o 
utl. nyh. 
orient. 

Nyhets- 
undv. 

Utl. 
nyh. 

orient. 

Sv.  
nyh. 

orient. 

Sv. o 
utl. nyh. 
orient. 

Svenska nyhetsmedier 65 55 82 72 82 70 92 81 
Utländska nyhetsmedier 10 17 13 21 13 30 6 19 
Sociala medier 38 40 30 29 12 20 11 14 
Myndigheters webb 20 27 34 32 54 43 53 57 
Familj och vänner 45 39 37 38 34 35 22 21 
Antal 436 298 137 356 61 532 23 322 

Kommentar: Frågan som ställs om krisinformation är: ”Om du hör att det inträffat en allvarlig kris eller katastrof i Sverige 
(t.ex. ett terrordåd, ett jordskred, eller ett gasutsläpp), vart vänder du dig för att få mer information? Flera svarsalternativ 
är möjliga”. Tar sällan del av nyhetsmedier=sällananvändare svenska och utländska nyhetsmedier; Tar mest del av svenska 
nyhetsmedier=oftaanvändare svenska nyhetsmedier och sällananvändare utländska nyhetsmedier; Tar mest del av 
utländska nyhetsmedier=oftaanvändare utländska nyhetsmedier och sällananvändare svenska nyhetsmedier; Tar både del 
av svenska och utländska nyhetsmedier= oftaanvändare svenska nyhetsmedier och oftaanvändare utländska 
nyhetsmedier. Oftaanvändare = mer än 2 dagar i veckan, Sällananvändare= färre än 2 dagar i veckan.  

Källa Boendepanelen 2018 och Rikspanelen 2018. 
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