Normkreativ krisberedskap
– Ett forskningsprojekt med syftet att utveckla kommunikationsmetoder som
stärker allmänhetens beredskap inför och hantering av samhällskriser såsom
pandemier
Projektet "Normkreativ krisberedskap" drivs av RISE, Malmö Universitet och
Göteborgs Universitet i samarbete med Frivilliga Resursgruppen Kungälv,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Ale, Lilla Edet och
Falköpings kommuner. Syftet är att vidareutveckla en scenariobaserad
kommunikationsmetod som togs fram under hösten 2019. Metoden utvecklades då
för att skapa större krisberedskap och -medvetenhet hos allmänheten med fokus på
potentiella krissituationer i samband med strömavbrott. Detta var innan utbrottet av
Covid-19. På begäran av Vinnova som finansierar projektet kommer nu fokus även
att ligga på krishantering inför och under pandemier. Den scenariobaserade
kommunikationsmetoden kommer att omarbetas och anpassas till andra typer av
krissituationer, såsom pandemier.
Enkätundersökning
Under hösten kommer vi att genomföra en enkätundersökning och bjuda in personer som på
ett eller annat sätt professionellt jobbar med krishantering under pandemin. Syftet är att
identifiera gemensamma utmaningar och dra lärdomar från ert arbetet.
Resultatet kommer att sammanställas i en rapport som ni också kommer att få ta del av.
Rapporten kommer bl a att ligga som grund till nästa steg i projektet som går ut på att
utveckla nya metoder som kan användas under hantering av denna och framtida pandemier.
Utvecklingen kommer att ske i dialog olika målgrupper där vi tillsammans skapar lösningar
och förslag på metoder.
Datainsamling
Vi eftersträvar konfidentialitet genom att ingen obehörig får ta del av materialet som samlas
in. Alla insamlade uppgifter kommer att behandlas enligt den europeiska
dataskyddsförordningen (GDPR), förvaras på en säker plats och bara användas i denna
studie.
Projektkoordinatorer
Magnus Eriksson, Senior forskare, RISE Research Institutes of Sweden (www.ri.se)
Elisabet M. Nilsson, Universitetslektor i interaktionsdesign, Institutionen för Konst, Kultur och
Kommunikation (K3), Malmö Universitet (mau.se)
Jörgen Lundälv, Docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet
(www.gu.se)
Så här fyller du i pappersenkäten
Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ, och hur du avmarkerar ett redan gjort val.
Korrekt markerat svarsalternativ
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Jag har informerats om projektet och syftet med enkätstudien. Jag är medveten om att mitt
deltagande i enkäten är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan
avbryta mitt deltagande utan att behöva motivera anledningen därtill. Personen/-erna som
genomför enkätstudien kommer att sträva efter konfidentialitet genom att ingen obehörig får ta
del av materialet som samlas in. Insamlade uppgifter kommer att behandlas enligt den
europeiska dataskyddsförordningen (GDPR), förvaras på en säker plats och bara användas i
denna studie. Resultatet kommer att publiceras i en vetenskaplig artikel och i en rapport.
Jag har läst och förstått informationen ovan:
Ja
Nej
1. Kön:
Kvinna
Man
Ickebinär
Vill ej svara
2. Ålder:
–19 år
20–39 år
40–59 år
60 år–
3. Utbildningsbakgrund:
Lägre än gymnasie
Gymnasie eller motsvarande
Folkhögskola
Universitetsstudier men ingen examen
Kandidatexamen
Magisterexamen
Doktorsexamen
Eventuell vidareutbildning
Annat:

1

0000213A02SV

4. Organisationen där Du arbetar:

5. Ange region:

6. Din roll i organisationen:

7. Hur länge har Du arbetat i organisationen:
1–5 år
6–10 år
11–15 år
16–20 år
21– år
8. Jobbar Du med någon form av krishantering eller med stöd för medlemmarna i Din
organisation under pandemin?
Ja
Nej (gå direkt till fråga 10)
9. På vilket sätt jobbar Du med krishantering:
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10. Vad ser Du som de stora utmaningarna i arbetet med att skapa krisberedskap inom era
medlemsorganisationer? Ge gärna flera exempel:

11. Är det några av era medlemsorganisationer eller målgrupper som har varit svårare att nå ut
till eller vars behov har varit svårare att möta:

12. Finns det några etiska eller juridiska utmaningar och dilemman att jobba med dessa frågor
utifrån t ex rättighets- och funktionshindersperspektiv:

13. Har Du förslag på hur rättighets- och funktionshindersperspektivet kan stärkas i framtiden
utifrån era erfarenheter? Ange gärna förslag på konkreta lösningsalternativ om Du ser några:

14. Vilka samhällsaktörer eller myndigheter (såsom kommuner, statliga myndigheter,
sjukvården, näringslivet, företag eller andra idéburna organisationer) har Er organisation fått
stöd från?

15. Upplever Du att Din organisations kunskaper och erfarenheter har tagits till vara av det
omgivande samhället:
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16. Finns det någon annan fråga som Du anser är viktig och som inte har tagits upp i denna
enkät:

17. Övriga synpunkter:
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