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Information till kommuninvånare
När en arbetsgrupp på FoU Nordväst bildades för att fånga ögonblicksbilder av
Covid-19-pandemins påverkan på det sociala arbetet i nordvästkommunerna,
var fokus på medarbetare inom kommunernas olika verksamheter. Intervjuer
gjordes med socialsekreterare, träfflokalspersonal, chefer och strateger, vilket
redogörs i FoU-rapporten Coronakrisens påverkan på socialtjänsten (2020).
Men medan arbetet med datainsamling pågick, identifierades ett behov av att
även få en bild av kommuninvånarnas erfarenhet. Hur uppfattades
informationsspridningen och i vilken utsträckning upplevde sig individer
kunna följa myndigheternas rekommendationer?
Syftet med enkäten var initialt att utforska den föreställning som spreds
under våren 2020 om nyanlända som särskilt utsatta för pandemin (Bris 2020).
Bland annat lyftes det i den politiska/mediala debatten att nyanlända och
språkliga minoriteter inte hade nåtts av myndigheternas information om
pandemin (Tyrbo 2020). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Folkhälsomyndigheten och 1177 Sjukvårdsguiden var bland de aktörer som tog
fram information på andra språk än svenska. Särskilda åtgärder riktade just
mot nyanlända var exempelvis en stödlinje startad av Transkulturellt Centrum
i Stockholm. I ett dokument med särskilda råd till trångbodda användes
begreppet ”mångkulturella områden” för att ytterligare ringa in demografin
som sågs som utsatt för högre risk (Jakobsson m fl 2020). Mot den här
bakgrunden antog vi en explorativ ansats och skickade ut enkäten till många
olika aktörer i nordvästkommunerna.
Enkäten utformades med programmet Proofx och fanns online från april till
juni 2020. Ett antal frågor ställdes kring hur pandemin hade upplevts, hur
information hade inhämtats, vilka möjligheter den enskilde hade att följa
myndigheternas råd sam vad som hade önskats på ett annat sätt.
Eftersom ett särskilt intresse för nyanlända och språkliga minoriteters
erfarenhet fanns, skickade vi enkäten till olika trossamfund och
kulturföreningar som är verksamma i kommunerna. Enkäten skickades även
till en rad andra aktörer inom föreningsliv och församlingar, samt spreds på
sociala medier.
Enkäten vände sig till kommuninvånare i FoU Nordvästs åtta
ägarkommuner. Förutom att den lades ut på FoU Nordvästs hemsida, mejlades
den med ett följebrev till 43 föreningar och samfund samt spreds i Facebookgrupper med lokal anknytning. Alla kommuner är representerade bland de som
besvarat enkäten, men i olika grad.
Trots en aktiv riktning mot språkliga minoriteter vid spridning av enkäten,
visar resultatet på att den absoluta majoriteten av de som har fyllt i enkäten är
födda i Sverige och har svenska som förstaspråk. Enkätens resultat kan därför
inte användas till att analysera hur målgruppen ”nyanlända” eller språkliga
minoriteter själva uppfattade informationsspridningen i samband med
pandemins första skede. Däremot ger enkäten andra intressanta resultat. Det
ska sägas inledningsvis att med anledning av det sätt som enkäten spreds på,
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via e-post och sociala medier, har vi ingen uppskattning på hur många
individer som tog emot den och därmed inte heller hur stort bortfallet blivit.
Bara i facebookgrupperna för respektive geografiskt område samlas tusentals
personer – dock använder inte alla sociala medier dagligen. Således kan
resultatet varken generaliseras eller sägas representera befolkningen i stort.
Det har ändå ett värde, just som ögonblicksbild i en kaotisk tid våren 2020.

OM DEM SOM SVARAT PÅ ENKÄTEN
De som har valt att besvara enkäten är främst personer som är 50 år eller äldre.
Andelen som är 60 år eller äldre uppgår till 45 % av alla respondenter. Många
fler kvinnor än män har besvarat enkäten. Av respondenterna är 75 % kvinnor
och 25 % män.

Enkäten besvarades främst av personer som är födda i Sverige (91 %). Endast en
liten andel (9 %) av respondenterna är födda i andra länder än Sverige, vilket är
lägre än riksgenomsnittet (19,6 %).

INFORMATIONEN
Det genomgående temat i enkäten var information om Covid-19. Vad hade de
fått veta? Från vilken källa? Hur föredrog de att få information, om de fick
välja? Resultatet bekräftar vissa hypoteser, exempelvis om nyhetsmedier och
sociala mediers centrala plats i informationsflödet.
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Svaren i tabellen ovan indikerar att tjänstepersoners roll i informationsspridningen är sekundär till nyheter och sociala medier. Däremot är
myndigheters hemsidor viktiga i informationsarbetet. Här ser vi att
myndigheterna får ett viktigt ansvar att kompensera för risken att desinformation sprids (Pennycook m fl 2020). Men det synliggör även vikten för en god
informationsstrategi. Ingen av de medverkande uppgav att de inte hade fått
någon information – det vill säga att alla fick någon slags information. Det
tangerar nästa tema, som handlar informationens format. På vilket sätt vill
man helst ha information, på vilket språk, i vilket medium och i vilket
sammanhang?
Vad gäller frågan om språk reflekterade resultatet demografin i enkäten. De
flesta är födda i Sverige och önskar information på svenska. Några få uppgav
andra språk, som engelska, somaliska, arabiska och dari/persiska.
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Ett intressant fynd gäller hur information förmedlas. Resultatet i tabell 3 visar
att skriftlig information online är det som flest föredrar. Det ska också noteras
att många efterfrågar information i ljud och bild, alltså inte enbart text.

MÖJLIGHETEN ATT FÖLJA REKOMMENDATIONER
I den här enkätundersökningen var vi, utöver informationskampanjers
utformning, även intresserade av kommuninvånarnas uppfattning om den egna
möjligheten att följa rekommendationerna. I enkäten ställdes därför konkreta
frågor om möjligheten att följa Folkhälsomyndighetens råd om social
distansering, hygienrutiner och att hålla sig hemma vid symptom. Som framgår
av tabell 4 uppgav de flesta att de ansåg sig kunna följa råden.

Respondenterna som är 60 år och äldre uppger att de i hög grad har kunnat
följa FHM:s råd. De som är i arbetsför ålder uppger också att de har kunnat
följa råden, men inte i lika hög grad. Det vanligaste svaret i varje åldersgrupp
är markerat i tabellen.
Som en fördjupning av frågan bad vi deltagarna välja av vilken/vilka
anledningar de ansåg att de inte kunnat följa råden (om så varit fallet). De
vanligaste svaren visas i tabell 5.
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Det vanligaste skälet är arbetsrelaterat. I vår enkät ställdes inte följdfrågor om
profession eller inkomst, men Folkhälsomyndighetens kartläggning visar att
vissa yrkesgrupper varit mer utsatta för smittan och att det i regel varit sådana
funktioner som inte kunnat arbeta hemifrån (Folkhälsomyndigheten 2020).
Att så många uppgav ensamhet som en grund för att inte följa Folkhälsomyndighetens råd är intressant då det aktualiserar vikten av att ha även
psykisk (o-)hälsa i åtanke vid en diskussion om möjligheter och begränsningar
under pandemin (Shah m fl 2020). Det ska noteras att enkäten spreds under
våren 2020 och de flesta svar registrerades i april-maj. Pandemin hade då
endast pågått i några månader, men redan då uppgavs ensamhet och isolering
som ett motiv till att inte följa Folkhälsomyndighetens råd.

Det finns en skillnad mellan äldre och yngre deltagare i upplevelsen att kunna
följa myndigheternas råd. När man istället för ålder ser till kön blir det inte så
stora skillnader i resultatet. Det är till att börja med många fler kvinnor än män
som har besvarat enkäten. Andelsmässigt är det däremot ganska jämnt fördelat
i vilken grad respondenterna anser sig ha kunnat följa FHM:s råd.

KONSEKVENSER I VARDAGEN
För att förstå individernas svar om huruvida de kunnat följa myndigheternas
råd eller inte, behövde vi sätta dem i relation till något annat. Exempelvis för
en person som i sin normala tillvaro, innan pandemin, redan levde socialt
isolerat kanske rekommendationerna inte innebar någon skillnad. Som en
fördjupning av frågan om huruvida den enskilde upplevt sig kunna följa
myndigheternas råd under pandemins, frågade vi därför kring om och hur
detta inneburit en förändring i vardagen. Den här typen av självskattning kan
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vara hjälpsam för att få syn på om och vad som inneburit en förändring, men
det är också, liksom alla enkätsvar, grundat i subjektiva bedömningar i
stunden. Som tabellen nedan visar, ansåg de flesta att det blivit en jättestor
förändring i och med pandemin.

Som tabell 7 indikerar, var kategorin 70+ de som upplevde störst förändring.
Detta kan naturligtvis kopplas till att de, utifrån hög ålder, kategoriserades som
riskgrupp och fick särskilda restriktioner, medan exempelvis ungdomar kunde
fortsätta med delar av sina vardagsaktiviteter som innan. Det är möjligt att
skillnaden är mer markant än vad vårt resultat visar. Eftersom enkäten endast
kunde besvaras online, vilket kräver tillgång till internet och viss vana att
använda en dator eller smartphone, finns ett bortfall av deltagare som inte
uppfyller dessa kriterier. Som tidigare forskning om digitalt utanförskap visar,
är kategorin ”äldre” bland dem som är extra drabbade (Iacobaeus 2019). Det är
således sannolikt känslan av isolering drabbat äldre värre under pandemin, då
de inte kunnat delta i samhällslivet vid den digitala omställningen, och att
personer i just den kategorin inte heller är synliga i vår studie.
Ett annat intressant resultat är könsfördelningen bland dem som upplevt en
stor förändring. Det vanligaste svaret i varje åldersgrupp är markerat i tabellen
nedan.
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Oavsett överrepresentationen av kvinnor bland deltagarna, visar resultatet på
en skillnad mellan män och kvinnor, där kvinnor i högre grad upplevt en
”jättestor” förändring. Det är svårt att analysera resultatet utan att spekulera
för mycket. Eventuellt kan redan tidigare existerande könsrelationer och
normer utgöra en fond mot vilken ökad vistelse i hemmet, ökat behov av
hushållsarbete och minskad möjlighet till avbrott för egna aktiviteter utanför
hemmet, ha påverkat kvinnor i högre grad än män (Hirdman 1994, Hirdman,
2001:36-38). Här bör även noteras att internationell forskning visar på en
ökning av våld i nära relationer under pandemin (Taub 2020).
Vad gäller individer som själva kategoriserat sig som tillhörande riskgrupp
visas också en större upplevd förändring, jämfört med personer som inte hör
till riskgrupp.

Att personer i riskgrupp i högre grad än andra ansett sig kunna följa
Folkhälsomyndighetens råd är relevant, då den svenska strategin under
Corona-krisen i hög grad utgick från att ett så kallat ”lock down” inte var
nödvändigt om personer i riskgrupp kunde skyddas från smittspridning. Dock
är det nämnvärt att av de 103 personer som var i riskgrupp, var det 14 personer
(14 %) som ansåg att de delvis inte kunde följa råden.
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Utifrån tabellen ovan kan vi se att de som uppger sig tillhöra en riskgrupp,
jämfört med andra, upplevde en högre grad av förändring av vardagen till följd
av pandemin. Resultatet är förväntat, eftersom personer i riskgrupp i högre
grad än andra uppmanades till social distansering. Andelen i riskgrupp som har
valt svarsalternativ 4 eller 5, det vill säga stor förändring, uppgår till 78 % (eller
4 av 5 personer). Motsvarande andel för de som uppger att de inte tillhör en
riskgrupp är 59 %. Sammantaget upplever en klar majoritet att pandemins
effekter har inneburit betydande förändring i vardagen.

AVSLUTANDE REFLEKTIONER
Vi lever i en föränderlig samtid och Covid-19 har på många plan synliggjort
utmaningar och ojämlikheter som redan innan fanns i samhället. Den här
enkätstudien har nått ett litet urval av kommuninvånare i FoU Nordvästs åtta
ägarkommuner Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby
och Ekerö. Bara den omständigheten att relativt få har valt att delta i studien
kanske säger oss något. Använde vi de bästa kontaktvägarna? Utformade vi
enkäten på ett sätt som var inkluderande? I efterhand kan vi säga att så inte var
fallet. Våra metodologiska val, exempelvis att endast utforma en skriftlig enkät
på svenska samt att sprida den genom aktörer inom civilsamhället utan att
först undersöka deras förankring och aktivitetsnivå bland invånarna, kan ses
som en spegling av de val som många myndigheter initialt gjorde i samband
med Covid-19-pandemin.
Trots det låga deltagandet och att fördelningen inte är representativ för de
boende i kommunerna, vare sig avseende ålder, kön eller ursprung, ser vi
resultatet som användbart som en av många möjliga illustrationer av samtiden.
Inledningsvis ser vi att deltagarna i vår enkätstudie uppger att de, som
invånare i nordvästkommunerna, överlag upplever att de har fått information
och i hög grad kunnat följa Folkhälsomyndighetens råd under Covid-19pandemin 2020.
Det som ska lyftas fram särskilt, utifrån kopplingen till det sociala arbetet
och kommunernas uppdrag, är dels frågan om psykisk ohälsa och isolering och
dels önskemålen om informationskampanjers utformning. Det här är kunskap
som kan vara relevant, inte bara i den pågående pandemin utan i andra
krissituationer.
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Resultatet om att känslor av ensamhet och isolering lyfts upp som skäl till
att inte fullt ut följa myndigheternas råd om social distansering är något att
lyssna in och bemöta. Som tidigare forskning om pandemier har visat, tenderar
myndigheternas interventioner att underskatta konsekvenserna i form av
psykisk ohälsa när allt fokus riktas mot att stoppa smittspridningen (Shah m fl
2020). Här är det särskilt viktigt att se hur digitalt utanförskap och påbud om
social distansering i kombination kan skapa exkludering och vad som kan göras
från myndigheternas sida för att mildra upplevelser av ensamhet.
Lika viktigt är resultatet att information bör utformas på olika sätt och olika
språk, samt att det bör nå ut via flera olika kanaler parallellt. Här ser vi ett
utvecklingsområde för myndigheternas arbete, både vad gäller att bli mer
proaktiva och ta fram alternativ till det skrivna ordet, men också att bli mer
synliga och uppsökande på kanaler online, så att invånarna inte ska behöva leta
sig till kunskapen utan tvärtom, att kunskapen ska söka upp invånarna.
Socioekonomiska faktorer för både möjligheten att ta del av och följa
myndigheternas råd bör också utredas vidare. I vår studie uppgav flera att
arbetssituationen medförde begränsningar för dem, men vad i
arbetssituationen och vilka yrkesgrupper det rörde sig om, har vi inte fördjupat
oss i. Under pandemin kom det upp att det inte var en möjlighet för alla
yrkesgrupper att arbeta hemifrån. Vissa yrkesgrupper visade sig drabbas
särskilt hårt av smittspridning. Bland de mest utsatta var taxichaufförer, bussoch spårvagnsförare och pizzabagare (Folkhälsomyndigheten 2020). Även
tolkar och översättare, personal inom hotell- och restaurang, service samt
städbranschen var särskilt utsatta (aa). Här ser vi en eventuell koppling mellan
arbeten som begränsar möjligheten till social distansering och att ekonomiska
skäl hör till en av de fyra vanligast angivna orsakerna till att man inte ansett sig
kunna följa råden. Svaren är i linje med tidigare forskning om att
socioekonomiska faktorer är avgörande för möjligheten till social distansering
(Weill 2020).
Att kvinnor upplevt pandemin som en större förändring än män samt att
personer i riskgrupp upplevt förändringen som mer påtaglig än andra, är också
resultat som bör tas i beaktande vid framtida händelser av liknande slag. Både
utifrån hur social distansering och eventuell isolering kan inverka negativt på
den psykiska hälsan och hur ökad vistelse i hemmet kan innebära en
förstärkning av existerande utsatthet och konflikter. Här ser vi inte minst
behovet att arbeta fram arbetsmetoder för att identifiera utsatthet och erbjuda
insatser även under omständigheter som begränsar den personliga kontakten.
Avslutningsvis ser vi att myndigheternas insatser för att nå ut med
information, i kombination med nyhetsmedier och annan information som har
spridits online, har nått medborgarna och lett till förändrade vardagsrutiner
hos de flesta.
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