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Sammanfattning 
 
Våren 2017 upplevde Sverige en kris när det terrorattentat med flest dödsfall sen 1940              
inträffade; en lastbil körde längs Drottninggatan i Stockholm, varpå flera personer blev            
påkörda varav fem personer dödades. Händelsen spred sig snabbt i sociala medier och delar              
av informationen som spreds var obekräftade uppgifter som senare visade sig vara felaktiga.  
 
Syftet med denna studie har varit att framställa rekommendationer för kriskommunikatörers           
proaktiva arbete mot falsk information och ryktesspridning på sociala medier samt utgöra en             
grund för vidare forskning inom krisinformatik. För att uppnå detta syfte har sex respondenter              
från Krisinformation.se och Polisen intervjuats och en tidslinje (Bilaga 3) upprättats för att             
förtydliga händelseförloppet på sociala medier under terrorattentatet. 
 
Analys av data från det insamlade materialet har resulterat i tio rekommendationer som kan              
appliceras för att proaktivt motverka falsk information och ryktesspridning på sociala medier.            
Rekommendationer som kan appliceras generellt hos aktörer inom krishantering. Dessa          
rekommendationer var: Öva; Bevaka; Skapa material; Var snabb; Var korrekt; Var           
närvarande; Bemöt rykten; Var tillgänglig; Utbilda; Crowdsourca. 
 
 
 
Nyckelord: Krisinformatik, sociala medier, rykten, proaktiv, krishantering 
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Abstract 
 
In the spring of 2017, Sweden experienced a crisis when the most deadly act of terrorism                
since 1940 occured; a truck drove through a crowd of people on Drottninggatan in              
Stockholm, hitting several people and killing five. The event spread rapidly in social media              
and the circulating information was in part unconfirmed data that later turned out to be               
incorrect. 
 
The purpose of this study was to generate recommendations regarding emergency           
communicators’ proactive work against false information and the spreading of rumors on            
social media, while at the same time be a foundation for future studies within crisis               
informatics. To achieve this purpose six respondents from Krisinformation.se and the           
Swedish police were interviewed and a timeline (Bilaga 3) was created in order to clarify the                
chain of events on social media during the act of terrorism. 
 
Analysis of data from the aggregated material has resulted in ten recommended measures             
applicable to proactive work against false information and spreading of rumors in social             
media. Measures that can be applied generally to actors within crisis management. These             
measures were: Practice; Monitor; Create material; Be quick, Be correct; Be present;            
Respond to rumors; Be available; Educate; Crowdsource. 
 
 
 
Keywords: Crisis informatics, social media, rumors, proactive, crisis management 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Våren 2017 upplevde Sverige en kris när det terrorattentat med flest dödsfall sen 1940              
(Johansson 2017) inträffade. Strax innan klockan 15.00 på eftermiddagen den 7 april körde             
en lastbil längs Drottninggatan i Stockholm (hädanefter benämnt “terrorattentatet”) varpå fem           
personer dödades och ett flertal skadades innan lastbilen kraschade in i varuhuset Åhléns City              
(Regeringen 2017). Terrorattentatet var definitivt en kris baserat på regeringens definition:           
”Med kris avses en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället              
och hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras              
med normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och             
vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer.” (Regeringen            
2008). Terrorattentatet påverkade samhället påtagligt, särskilt berörda var polisen,         
räddningstjänsten, kollektivtrafiken och sjukvården (Regeringen 2017).  
 
Händelsen spreds snabbt i sociala medier där delar av informationen som spreds var             
obekräftade uppgifter som senare visade sig vara felaktiga (Regeringen 2017). En retuscherad            
bild spreds på sociala medier där en inklistrad muslimsk kvinna nonchalant gick förbi platsen              
för terrorattentatet (Ahlström 2017). Flera rykten cirkulerade kring skottlossningar och rykten           
om att gärningsmän skulle ha hoppat ur lastbilen (ibid.). Ivar Arpi, ledarskribent för SvD              
spekulerade kl 15:31 på Facebook (Bilaga 3) om attacken kunde vara koordinerad. Enligt             
Fridén (2017) rapporterade även ordinarie medier som Expressen, SVT, DN och Aftonbladet            
att det var skottlossningar, vilket även dessa spreds på sociala medier. Skottlossningar vid             
Hötorget, Åhléns City, Fridhemsplan och Centralstationen rapporterades och skapade panik          
trots att de inte inträffat (Åkerman och Asplund 2017). 
 
Kommunikation via sociala medier ökar i en kris eftersom människor försöker kontakta            
familj och vänner i kriszonen och för att söka information om mat, skydd och transport               
(Velev och Zlateva 2012). Krisinformatik (på engelska “crisis informatics” eller “disaster           
informatics”) är ett forskningsområde som skapades 2006 och handlar i grunden om att             
inhämta, hantera och sprida information vid kris (Hagar 2014; Bergstrand 2016). Ett viktigt             
verktyg inom krisinformatik är sociala medier då de sprider information om kriser genom att              
tillåta människor att dela viktig information och be om hjälp (Velev och Zlateva 2012).              
Sociala medier har en stor potential för interaktion mellan allmänheten och           
krishanteringsorganisationer, detta ger krishanteringsorganisationer möjlighet att övervaka       
allmänhetens oro för att förbättra reaktioner på händelser och att bättre kunna hantera             
allmänheten (Alexander 2014). 
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1.2 Problemformulering 

Då sociala medier är öppna för alla tillåter de inte enbart media och             
krishanteringsorganisationer att lägga upp nyheter, utan även att vanliga invånare kan           
rapportera deras perspektiv och erfarenheter (Zubiaga et al. 2016). Att hindra           
spridningen av desinformation är viktigt i synnerhet vid sent inkomna nyheter då            
informationen kommer bit för bit och ofta börjar som obekräftade rykten (ibid.). Dessa rykten              
sprids sedan till ett stort antal användare och påverkar både uppfattningen och kunskapen             
kring händelsen, trots att ryktena är obekräftade (ibid.). Sanningsenliga rykten brukar redas ut             
snabbare än falska rykten, trots att sanningsenliga rykten bekräftas inom 2 timmar på Twitter              
tar falska rykten ungefär 14 timmar att dementera (ibid.). 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie har varit att framställa rekommendationer för proaktivt arbete mot             
falsk information och ryktesspridning på sociala medier samt utgöra en grund för vidare             
forskning inom krisinformatik. I studien har kommunikation i sociala medier under en kris             
diskuterats och jämförts för att identifiera och framställa rekommendationer för proaktivt           
arbete mot falsk information och ryktesspridning på sociala medier. 

1.4 Forskningsfråga 

Ett flertal forskare menar på att mer forskning kring förebyggande krisarbete behövs, inte             
enbart forskning fokuserad på förmildrande av effekt eller händelseförlopp (Horita et al.            
2013; Bergstrand 2016; Fischer et al. 2016; Lee et al. 2017). Utifrån studiens syfte              
framställdes följande forskningsfråga: 

Forskningsfråga: Vilka proaktiva åtgärder kan statliga kriskommunikatörer vidta på  
sociala medier för att motverka falsk information och ryktesspridning? 

1.5 Avgränsning 
Studien har avgränsats mot att enbart studera statlig kriskommunikation från          
Krisinformation.se och Polismyndigheten. Studien avgränsades även mot att studera deras          
arbete med informationsdelning och kommunikation i sociala medier, detta för att säkerställa            
ett perspektiv mot informatik. Studien har fokuserat på populära sociala medier bland            
internetanvändare i Sverige 2017 (IIS 2017) enligt data från Internetstiftelsen i Sverige (IIS).             
Studien avgränsades därför till att endast behandla de sociala medierna: Youtube, Facebook,            
Instagram, Twitter och Reddit. 
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I avseende av mest populära sociala medier bland internetanvändare i Sverige 2017 (IIS             
2017) avgränsades studien till att främst riktas mot följande konton som var aktiva under              
terrorattentatet:  

● Polismyndighetens Twitterkonto: @polisen_sthlm 
● Polismyndighetens Facebookkonto: @polisen 
● Krisinformation.ses Twitterkonto: @krisinformation 
● Krisinformation.ses Facebookkonto: @Krisinformation 

2. Metod 
En modell togs fram för att övergripande tydliggöra studiens metod och dess flöde (Figur 1).               
Det färgmarkerade området i modellen är vidare beskrivet i metod för analys (Figur 2). 
 

 
Figur 1: Modell för metod. 

2.1 Forskningsstrategi 
Den forskningsstrategi som använts i denna studie är fallstudie och behandlar terrorattentatet            
den 7 april 2017. “En fallstudie fokuserar på en förekomst av ett särskilt fenomen i avsikt att                 
tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller         
processer som förekommer i detta särskilda fall.” (Denscombe 2016, 91). Wallén (1996)            
anser att fallstudier studerar vad som sker under verkliga förhållanden och förklarar att             
fallstudier bevisar om fenomen finns och om processer fungerar (ibid.). Denna studie har             
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undersökt kriskommunikatörers arbetsprocesser för informationsdelning och kommunikation       
i sociala medier, både i terrorattentatet och i ordinarie arbetsprocesser. 
 
Det som huvudsakligen kännetecknar en fallstudie är enligt Denscombe (2016) att den bara             
inriktas på ett enda fall. Genom att fokusera på ett enskilt fall, istället för flera, ger det                 
forskaren större möjlighet att studera det på djupet och upptäcka saker som annars inte skulle               
hittas vid ytliga undersökningar (ibid.). Ett fall passande för en fallstudie har tydlig identitet              
och tydliga gränser vilket gör att fallet går att studeras avskilt från dess omgivning (ibid.).               
Terrorattentatet i denna studie hade en tydlig start och ett tydligt stopp. Starten var när               
Polisen 15.01 skrev på Twitter att de fått in ett samtal om att ett fordon skadat personer på                  
Norrmalm (Bilaga 3). Terrorattentatets stopp i denna studie var när Polisen 10.54 tre dagar              
senare skrev på Facebook att allmänheten skulle leva sina liv som vanligt (Bilaga 3). 
 
Användandet av fallstudier kan väcka tankar inom verksamheten och leda till förändringar            
(Wallén 1996). Förutom att ge generell kunskap kan fallstudier även vara lämpligt att             
använda som förstudier till annan forskning för att utveckla begrepp och metodik (ibid.).             
Detta lämpade sig väl för att uppnå studiens syfte som förutom att framställa             
rekommendationer för krishanteringsorganisationers proaktiva arbete mot falsk information        
och ryktesspridning även var att ge en grund för vidare forskning. 
 
Fallstudie som forskningsstrategi tillåter och uppmuntrar användandet av olika typer av data            
för att få en helhetssyn i undersökningen (Denscombe 2016). Fallstudie förknippas med            
kvalitativa data och forskningsmetoder som intervjuer och frågeformulär med svar från öppna            
frågor (ibid.). Enligt Denscombe (2016) syftar den kvalitativa ansatsen till att få en djup              
förståelse över deltagarnas prioriteringar, åsikter och idéer. I denna studie har intervjuer med             
öppna frågor, publikationsdatabasen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap         
(MSB) och en egenskapad tidslinje (Bilaga 3) använts som metod för datainsamling.            
Användandet av flera datakällor har gjort att data kunnat trianguleras. 

2.2 Datainsamling 
Kopplat till syftet har studien sökt en förståelse för vad kriskommunikatörer upplevt, inte ren              
data tillgängligt på sociala medier, utan bakomliggande personliga erfarenheter och eventuell           
dold kunskap. Därför har intervjuer varit lämpliga för studien då kvalitativa studier bygger på              
verbala formuleringar istället för siffror och tal (Backman 1998).  

2.2.1 Databaser och nyckelord 
Publikationsdatabasen på webbplatsen för MSB har försett studien med mycket facklitteratur           
utgivet av och/eller för krishanteringsorganisationer. Scopus har också använts i studien för            
att det är en stor abstract- och citationsdatabas av peer-reviewed-litteratur: vetenskapliga           
tidskrifter, böcker och konferenshandlingar (Elsevier 2017).  
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Använda nyckelord har varit: “krisinformatik”, “kriskommunikation”, “sociala medier” och         
“krishantering”. Dessa nyckelord har även kompletterats med sökorden: “ryktesspridning”         
och “falsk information”. Även motsvarande engelska ord användes vid sökning av material.  

2.2.2 Intervjuer 
Studiens intervjuer var semistrukturerade för att de intervjuade skulle kunna utveckla sina            
idéer och tala mer utförligt om de frågor som ställdes vid deras respektive intervju              
(Denscombe 2016). Då intervjuernas frågor var öppna tilläts respondenterna ge nyanserade           
svar och då intervjuerna var semistrukturerade behövde inte intervjun följa de förberedda            
frågorna utan frågor kunde anpassas efter deltagarens svar (Bryman 2012). Dock tillsågs att             
samtliga frågor besvarades och likartat språk användes gentemot de respektive          
respondenterna, detta för att säkerställa samma förutsättningar under intervjuerna (ibid.).          
Frågorna var ställda med hänsyn till att de som intervjuades inte med enkelhet kunde besvara               
dem med ett ja eller nej, detta för att tillåta respondenterna använda sina egna ord i största                 
möjliga utsträckning.  
 
Inför intervjuerna konstruerades en tidslinje över händelseförloppet på sociala medier          
kopplad till terrorattentatet (Bilaga 3). Detta ledde till en större insikt av händelseförloppet             
vilket användes vid formulering av intervjufrågorna och även vid behov under intervjuerna då             
de förberedda intervjufrågorna kunde följas upp med relevanta och intressanta följdfrågor.  
 
Förfrågan för intervju (Bilaga 1) sändes till bl. a. samordnare och kommunikatörer på MSB              
samt pressekreterare på Stockholmspolisen. Detta ledde till kontakt med webbredaktörer på           
Krisinformation.se samt webbredaktörer för sociala medier på Polisen. Tänkta intervjufrågor          
(Bilaga 2) bifogades i ett mail som skickades till de respondenter som tackat ja och gav dem                 
möjlighet att läsa frågorna och förbereda sig inför intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på            
plats på respektive arbetsplatser för att kunna träffa respondenterna ansikte mot ansikte.            
Samtliga respondenter från Krisinformation.se intervjuades 30 november 2017 och samtliga          
från Polisen den 8 december 2017. Varje intervju tog ungefär en timme att genomföra för att                
inte trötta ut respondenten. Intervjuerna spelades in med en bärbar ljudinspelare: Zoom H1.             
Intervjuerna transkriberades och skickades till respektive respondent för        
respondentvalidering, detta för att kontrollera transkriberingarnas riktighet (Denscombe        
2016). 

2.2.3 Urval 
Denna studie har använt sig av subjektivt urval och fungerar utifrån principen att få den bästa                
informationen genom att inrikta sig mot ett relativt litet antal personer (Denscombe 2016).             
Studiens respondenter har handplockats med yrkesroll, kunskap och erfarenhet om ämnet i            
åtanke. Den yrkeskompetens som respondenternas yrkesroller bidrog med tillät studien att           
nyttja ett explorativt urval som kunde representera andra aktörer som hanterar           
kriskommunikation. Ett subjektivt urval är lämpligt för att skapa ett explorativt urval (ibid.).             
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Explorativt urval förknippas med kvalitativ data och är något som ofta används inom             
småskalig forskning för att undersöka relativt outforskade ämnen och för att upptäcka nya             
idéer eller teorier (ibid.). Genom explorativt urval har denna studie framställt insikter och             
information. Ett explorativt urval behöver inte nödvändigtvis användas för att få ett exakt             
tvärsnitt av populationen och sannolikheten ökar då att få med intressanta, extrema eller             
ovanliga exempel som kan klarlägga det som studeras (ibid.). 
 
Då fallstudien behandlar terrorattentatet och dess geografiska område har enbart personer           
med koppling till Krisinformation.se och Polismyndigheten i Stockholm kontaktats. De som           
kontaktades för deltagande i studien var personer med insikt i hur kriskommunikatörer jobbar             
med sociala medier. Totalt 6 personer intervjuades.  

2.3 Metod för analys 
Innan kvalitativ data är tillgänglig för analys måste den förberedas och organiseras            
(Denscombe 2016). Det är svårt att utforska obehandlad kvalitativ data i rå form på ett               
systematiskt och meningsfullt sätt, data måste bearbetas på ett sätt som gör den tillgänglig för               
analys (ibid.). Därför har denna studie använt tematisk analys. Analysen har varit delvis             
deduktiv och delvis empiristyrd då teman identifierats genom studiens teori, vilket legat            
grund för intervjufrågorna, men även genom tematisering av resultatet (Figur 1). Nedan            
beskrivs hur analysen i studien har bedrivits. 

 

Figur 2: Analysmodell. 
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2.3.1 Databearbetning 
Samtliga intervjuer har spelats in och lagrats digitalt för att sedan transkriberas. Samtliga             
transkriberingar har utförts manuellt av studiens författare. För att kunna identifiera           
eventuella underliggande strukturer i talet eller underförstådda innebörder transkriberades         
samtliga intervjuer i sin helhet (Denscombe 2016) vilket resulterade i ungefär 70 sidor             
transkriberad text. Transkriberingen ledde till enklare hantering av den insamlade datan och            
underlättade därmed analysen av den. Svaren från deltagarna förenklades vid behov för att             
underlätta läsbarheten (ibid.). Vid förenklingen togs det hänsyn till att inte förlora personlig             
anknytning och autenticitet i svaren. Bryman (2012) rekommenderar att så tidigt som möjligt             
indexera svar med färgkodning och föra mindre anteckningar vid intressanta stycken, detta            
applicerades på den transkriberade datan. 

2.4 Forskningsetiska ställningstaganden 
Diener och Crandall (1978) belyser fyra forskningsetiska frågor: Om deltagare kan fara illa;             
om det finns samtycke hos deltagare; om det sker intrång i integriteten hos deltagare; om               
deltagare blir vilseledda. Vetenskapsrådet (2002) ställer fyra huvudkrav som ska skydda           
deltagare: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.      
Dessa krav har tillsammans med Diener och Crandalls (1978) frågor gett denna studie en              
sund etisk grund, nedan beskrivs hur respektive krav hanterats i denna studie. 

2.4.1 Information 
“Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens           
syfte” (Vetenskapsrådet 2002, 7). Samtliga deltagare i studien har blivit informerade om            
studiens syfte, hur studien bedrivs, deras roll i studien och att deltagande är frivilligt.              
Deltagare har även blivit informerade om att de kan avbryta sin medverkan. Förutom detta              
har samtliga deltagare i samband med utskick av studiens preliminära resultat blivit            
informerade om de forskningsetiska ställningstaganden studien tar och att ingen finansierat           
studien. Mycket av denna information följde med förfrågan för deltagande (Bilaga 1) som             
skickades via e-post. 

2.4.2 Samtycke 
“Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”            
(Vetenskapsrådet 2002, 9). Förfrågan för deltagande gick ut som ett meddelande via e-post             
(Bilaga 1) tillsammans med planerade intervjufrågor (Bilaga 2). När utförda intervjuer           
transkriberats har den nedskrivna texten skickats via e-post till den berörda deltagaren för             
godkännande av materialet. Utöver detta har deltagarna i studien tagit del av studien i sin               
helhet vid färdigställande för att kunna styra sin medverkan innan studien gjorts tillgänglig,             
detta så att inte känslig eller felaktig information lämnats ut.  
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2.4.3 Konfidentialitet 
“Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga            
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan             
ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2002, 12). De eventuella namn och kontaktuppgifter som             
lämnats i studien har varit offentliga uppgifter och godkänts av deltagare. Samtliga            
kontaktuppgifter och annan känslig data som inte redovisas i studien och som deltagare inte              
uttryckligen gett tillåtelse för lagring har raderats vid färdigställande av studien. Om så             
önskats eller vid behov har deltagares identitet och insamlad data anpassats för att skydda              
berörda individer. För att skydda data har inspelningar enbart lagrats på fysiska minneskort.             
Transkriberingar och studiens arbetskopior har dock lagrats i molntjänsten Google Docs med            
dess inbyggda behörighetskontroll. Vilket ansågs av studiens författare vara tillräckligt säkert           
baserat på transkriberingarnas innehåll. 

2.4.4 Nyttjande 
“Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål”          
(Vetenskapsrådet 2002, 14). Studiens resultat säljs inte till tredje part och kommer således             
inte att användas för marknadsföring. Säkerhetsaspekter kan komma att finnas i studiens            
resultat då terrorister och andra fiender mot samhället kan använda information som            
belyser svagheter. Vetenskapsrådet (2002, 5) menar dock att det vore oetiskt att inte             
påpeka dessa brister då de skriver: “... det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva                
forskning kring faktorer som kan komma att t.ex. förbättra människors hälsa och            
livsvillkor ...”. 

3. Kontext  

3.1 Kriskommunikatörer 
Krisinformation.se drivs och förvaltas av MSB (Krisinformation.se 2017) som är en           
krishanteringsorganisation med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och          
hantera kriser (MSB 2017). Polismyndigheten är en huvudaktör vid ett terrorattentat och har             
flera viktiga uppgifter att lösa (Polisen 2016a). För att underlätta krishanteringen använder            
sig dessa aktörers kriskommunikatörer av olika tekniska hjälpmedel, bland annat sociala           
medier för att informera och kommunicera med allmänheten. Krisinformatik är det ämne som             
definierar samspelet mellan teknik och människor under kris (Hagar 2014; Bergstrand 2016)            
där sociala medier spelar en stor roll. 
 
Nedan följer en presentation av Krisinformation.ses samt Polismyndighetens arbete relaterat          
till sociala medier. 

14 



3.1.1 Krisinformation.se 
Krisinformation.se beskriver sitt arbete på följande vis: “Krisinformation.se är en webbplats           
som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före,           
under och efter en stor händelse eller kris.” (Krisinformation.se 2017). Förutom sin            
webbplats använder de även sociala medier för att utföra sitt arbete (ibid.). Före en kris               
förmedlar de nyheter om allvarliga händelser och informerar om förebyggande krishantering,           
de informerar även om vad medborgare har för personligt ansvar och vad de själva kan göra                
för att bättre hantera en kris (ibid.). Under en kris samlar Krisinformation.se information från              
olika krishanteringsorganisationer och andra aktörer för att sprida informationen vidare,          
samtidigt som de besvarar frågor från allmänheten (ibid.). Efter en kris sprider            
Krisinformation.se information om stöd för drabbade (ibid.).  

3.1.2 Polismyndigheten 

Vid kriser har Polismyndigheten i uppgift (Polisen 2016a) att: 

● Reglera trafiken och bereda väg för räddningsfordon 
● Utrymma, spärra av och bevaka skadeområdet 
● Söka efter försvunna, skadade och chockade personer 
● Identifiera avlidna och skadade och upprätta register 
● Underrätta anhöriga 
● Utreda brott kring händelsen 
● Söka och gripa misstänkta gärningsmän 

Idag använder polismyndigheten sociala medier för att “... dela brottsförebyggande          
information och tips för att minska brottsligheten. Genom att berätta om polisens arbete vill              
vi bidra till ökad trygghet. Sociala medier kan också användas för att polisen ska nå ut och få                  
in tips och vittnesuppgifter för att kunna lösa ett specifikt brott.” (Polisen 2016b).  

3.2 Sociala medier 
 3.2.1 Youtube 
Det största sociala mediet på internet som svenskar använder är Youtube (IIS 2017). Enligt              
Alexa (2017) är Youtube den webbplats som används mest i Sverige efter Google. På              
Youtube kan användare ladda upp videoklipp och se kommentarer på uppladdade videoklipp            
(Nätprat 2017a). Alla användare kan spela upp videoklipp och dela videoklipp men            
medlemmar kan även “gilla” uppladdade videoklipp eller kommentarer, lägga in egna           
kommentarer och spara videoklipp i spellistor (ibid.).  
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3.2.2 Facebook 

Facebook beskrivs av Nätprat (2017b) som: ett socialt nätverk där det går att följa och               
interagera med andra personer, företag och organisationer. Alla medlemmar har egna           
profiler eller sidor och skapar sina nätverk genom att skicka “vänförfrågningar” till andra             
medlemmar (ibid.). Medlemmar kan förutom att göra inlägg med egna texter, bilder och             
filmer även dela inlägg från andra medlemmar (ibid.). Beroende på inställningar för inlägg             
kan sedan andra medlemmar kommentera, dela eller “gilla” inlägg (ibid.). Nyhetsflödet för            
medlemmar består av inlägg från sidor eller aktivitet hos “vänner”, det vill säga om de               
“gillar”, kommenterar eller delar något (ibid.). 
Facebook har ett inbyggt nav för krisrespons där människor kan anmäla sig i säkerhet              
(Zorthian 2017). Navet har även gemensamhetsfunktioner där användare även kan be andra            
användare om hjälp (ibid.). Dessutom har det funktionalitet för välgörenhetsinsamling och           
kan samla länkar och artiklar knutet till krisen (ibid.). 

3.2.3 Instagram 

Instagram är ett socialt media och finns som både webbplats och som mobilapplikation             
(Nätprat 2017c). Det används främst som mobilapplikation där medlemmar kommunicerar          
via bilder och filmklipp tillsammans med bildtexter (ibid.), filmklippen måste vara mellan 3             
och 60 sekunder långa (Instagram 2017a). Medlemmar på Instagram publicerar egna bilder            
och filmklipp som kan snyggas till med mobilapplikationens filterfunktion (ibid.). Det går att             
dela livevideor för att kunna ta kontakt med sina följare i realtid (Instagram 2017b)              
Publicerade bilder och filmklipp läggs i ett så kallat “flöde” så andra medlemmar kan gilla               
och kommentera dem (ibid.). I bilderna kan medlemmar tagga andra medlemmar, platser och             
använda olika hashtags för att göra bilderna sökbara av andra medlemmar genom Instagrams             
inbyggda sökfunktion (ibid.).  
 
Medlemmar kan följa andra medlemmar och deras inlägg (ibid.). Bilder och filmklipp går             
också att publicera på en tidslinje kallad Instagram Stories (ibid.). Det som publiceras på              
Instagram Stories ligger synligt för de som följer medlemmen i 24 timmar och medlemmen              
kan se vem som tittat på det som publicerats (ibid.). Medlemmar på Instagram kan välja om                
deras konton ska vara öppna eller privata (Nätprat 2017c). Om kontot är öppet kan vem som                
helst följa medlemmen, är kontot privat får medlemmen en förfrågan om någon annan             
medlem vill följa denne (ibid.). 

3.2.4 Twitter 

Twitter är ett socialt nätverk där medlemmars inlägg kallas “tweets”. Medlemmar kan följa             
varandra för att på så sätt prenumerera på varandras “tweets” (Nätprat 2017d). En “tweet”              
består av en text som har begränsning för antal tecken men kan också innehålla bilder, videor                
eller länkar (ibid.). Tidigare var gränsen för text 140 tecken, detta då de skulle få plats i ett                  
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sms som är 160 tecken, av samma anledning begränsades användarnamnen till 20 tecken             
(Larson 2017). Antal tillåtna tecken har varit detsamma sen Twitter skapades 2006 men             
ändrades för många medlemmar till 280 tecken under 2017 (ibid.). På Twitter är “hashtags”              
mycket populärt då det kategoriserar inlägg och gör dem sökbara (Nätprat 2017d). När en              
medlem delar en annan medlems inlägg kallas detta att “retweeta” (ibid.). 

3.2.5 Reddit 

Reddit är en social nyhetssida där medlemmar kan göra inlägg med länkar till innehåll från               
externa webbplatser eller skapa inlägg med egen text (Nätprat 2017e). Medlemmar kan            
förutom kommentera inlägg även rösta upp eller ned både kommentarer och inlägg (ibid.). De              
inlägg med flest “uppröster” hamnar på Reddits startsida och kommentarer med flest            
“uppröster” hamnar högst upp bland kommentarerna i respektive inlägg (ibid.). Medlemmars           
insamlade “uppröster” omvandlas till så kallad “karma” som visas för andra användare            
(ibid.). Det går även att skicka privata meddelanden mellan användare (ibid.). 
 
Medlemmar kan skapa så kallade “subreddits” som samlar inlägg inom ämnen/kategorier. På            
så vis kan medlemmars nyhetsflöden anpassas efter intresse (Nätprat 2017e). Reddit har även             
“livetrådar” där inlägg skapas utanför “subreddits” av en medlem som sedan redigeras av             
flera (av den skapande medlemmen) valda redaktörer som också är medlemmar (Reddit            
2017). Redaktörernas bidrag läggs upp i kronologisk ordning och det är ingen begränsning på              
antal bidrag i inlägget (ibid.). Då “livetrådar” inte läggs upp i “subreddits” skapas ofta inlägg               
i relevanta “subreddits” som länkar till “livetråden” (ibid.).  

4. Teori 

4.1 Krisinformatik 

Som tidigare nämnts består krisinformatik av samspelet mellan människor och teknik under            
kris (Hagar 2014; Bergstrand 2016). Enligt Wallén (1996) är gränser mellan           
kunskapsområden inte enbart mellan ämnen utan även inom ämnen. Studien specificerar           
därför ämnet krisinformatik, detta då svensk forskning ofta använder det större begreppet            
krishantering eller krisinformation istället för krisinformatik. En sökning på det specifika           
ordet “krisinformatik” på Google visade enbart två träffar. En sökning på engelska “crisis             
informatics” visade däremot över 27000 resultat. 
 
För att visa hur krisinformatik förhåller sig till informationsteknologi (IT), krishantering och            
informationsvetenskap skapades ett venndiagram (Figur 3). För att vidare visa hur ämnena            
förhåller sig till varandra beskrivs även deras relationer: informatik, digital infrastruktur och            
kriskommunikation. 
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Figur 3: Venndiagram över krisinformatik.  

 
IT är all teknik som används för att samla in, bearbeta och sprida information (Sarosa och                
Zowghi 2003). Detta omfattar hårdvara (datorer), programvara (operativsystem) och         
telekommunikationsenheter (nätverkskort)(ibid.). Krishantering innefattar en cykel av       
aktiviteter: riskanalysering av kriser; mildrande av krisers effekt; operativa förberedelser          
inför en kris och reaktiva åtgärder som vidtas efter krisen för att återställa det drabbade               
samhället (Horita et al. 2013). Informationsvetenskap är ett område som yrkesmässigt utövas            
och undersöks vetenskapligt (Saracevic 2010). Enligt Saracevic (2010) handlar         
informationsvetenskap om effektiv kommunikation av information och informationsobjekt,        
särskilt som kunskapsregister bland människor i samband med sociala, organisatoriska och           
individuella behov av och användning av information.  
 
Informatik beskrivs av Bank och Nyström (2000, 4) som “... en sammandragning av             
informationsvetenskap och informationsteknologi”. Digital infrastruktur består exempelvis av        
servrar (Dawes et al. 2004) eller dataöverföring (Palen et al. 2009; Reilly och Atanasova              
2016). Eriksson (2009, 38) beskriver kriskommunikation som länken mellan         
informationsvetenskap och krisvetenskap; ”Kriskommunikation innebär en interaktiv process        
av utbyte av information och opinioner under pressade tidsförlopp mellan individer, grupper            
och organisationer (exempelvis medborgare, medier, myndigheter och företag), ofta         
ingripande multipla budskap avseende för de inblandade hot och överraskande moment”           
[sic].  
 
Krisinformatik behandlar informationssystems roll och design vid krishantering (Bergstrand         
2016). Det krävs både förståelse för kommunikation och organisering av människor via            
internet och sociala medier, men även en djup förståelse för kris- och responsarbete (ibid.).              
Inom krisinformatik är vanliga exempel på sociala medier Facebook, Instagram och Twitter,            
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men även andra sidor med användargenererad data går under kategorin sociala medier som             
exempelvis Youtube (Velev och Zlateva 2012). Reddit är en annan form av sociala medier              
som hanterar nyheter och samlar information (ibid.). Sociala medier har ofta en central roll i               
krisinformatik då de är en viktig källa för att snabbt förstå och lokalisera kriser (Lee et al.                 
2017). 

4.2 Användning av sociala medier 

Sociala medier kan betecknas som olika digitala former av tjänster som möjliggör interaktion             
och/eller kommunikation via internet (MSB 2016). Forskare som Austin et al. (2012)            
poängterar att även om Facebook och Twitter får mest uppmärksamhet bland sociala medier,             
inkluderar sociala medier även bloggar, forum, foto/videodelning, wikis och socialt          
nätverkande. Internetstiftelsen i Sveriges (IIS) konstaterar att princip alla i Sverige år 2017             
använder internet upp till pensionsåldern och att personer inom den äldsta åldersgruppen, 76             
år eller äldre, är mer än varannan som använder internet. (IIS 2017). Deras rapport              
“Svenskarna och Internet 2017” visar att bland de vanligaste sociala medier som            
internetanvändare i Sverige använder är Youtube, Facebook, Instagram, Twitter och Reddit           
(ibid.). 

Figur 4: Andel av internetanvändare i Sveriges användning av olika sociala medier mellan 2016 och 
2017. 
 
På senare år har sociala medier blivit allt populärare, de låter användare hålla kontakten med               
släkt och vänner, och låter användare hålla sig uppdaterade kring pågående händelser och             
nyheter medan de sker (Zubiaga et al. 2016). Sociala medier är enligt Velev och Zlateva               
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(2012) ett smidigt sätt att hålla kontakt och vidarebefordra information på och har även              
möjliggjort kommunikation mellan människor oberoende av geografisk plats. En av de           
viktigaste egenskaperna i sociala medier är att de låter användare sprida information snabbt             
(Manoj och Baker 2007). Vid en kris är kommunikation viktig, där spelar sociala medier en               
stor roll då de möjliggör att människor får sin röst hörd (Alexander 2014). Sociala medier är                
öppna för alla och tillåter vem som helst att rapportera sina perspektiv och erfarenheter              
(Tapia et al. 2014; Zubiaga et al. 2016). Sociala medier är dessutom enkla att använda, när en                 
kris väl inträffar behöver allmänheten inte sätta sig in i plattformar de inte använder till               
vardags (Austin et al. 2012; Roos et al. 2015). Enkelheten med att sprida information via               
sociala medier har dock inte inträffat utan risker menar Alexander (2014), risker associerade             
med eventuella konsekvenser av ryktesspridning och spridning av falsk och inkorrekt           
information.  
 
Vid kris vänder sig allmänheten till sociala medier för att kontakta vänner, dela foton och               
historier om vad som hänt (Velev och Zlateva 2012). Under en kris fungerar sociala medier               
som en plattform för “mun till mun-kommunikation” och är på så sätt en informell              
kommunikationskanal där organisatorisk eller personlig information delas och behandlas         
(Austin et al. 2012). Sociala medier kan förbättra kommunikationssystem och därför öka            
krishanteringsorganisationers förmåga att förbereda sig inför en kris samt deras möjlighet att            
snabbt reagera på uppkomna situationer (Dawes et al. 2004; Velev och Zlateva 2012; Reilly              
och Atanasova 2016). Genom sociala medier kan större mängd data delas mer kontinuerligt             
vilket gör att data kan kommuniceras snabbare och som i sin tur kan underlätta krishantering               
(Boulos et al. 2011). Sociala medier ger krishanteringsorganisationer möjligheten att          
publicera information åt allmänheten angående räddningsarbete samt annan livsviktig         
information (Kotsiopoulos 2014). Sociala medier kan vara ett tvåvägs-kommunikationsmedel         
med en blandning av populär och offentlig information (Alexander 2014). Med detta            
perspektiv kan allmänheten anses vara en kraftfull, självorganiserad och gemensam          
intelligent kraft (ibid.).  
 
Sociala medier har förutom sin potential för interaktion med allmänheten även potential för             
övervakning av allmänhetens oro (Alexander 2014). Under en kris kan sociala medier fungera             
som ett verktyg för att samla in åsikter och upptäcka vissa perspektiv av det mentala och                
emotionella tillståndet i landet (Alexander 2014). Textanalys är användbart när allmänhetens           
synvinklar ska förstås (Ruggiero och Vos 2014), Reilly och Atanasova (2016) menar på att              
krishanteringsorganisationer under en kris kan bygga situationsmedvetenhet genom att         
analysera vad allmänheten säger om en händelse. Reilly och Atanasova (2016) menar även på              
att sökningar på nyckelord och övervakning av “hashtags” kan ge lika mycket insikt i en kris                
som meddelanden mottagna via krishanteringsorganisationers officiella konton för sociala         
medier. Data från sociala medier kan analyseras och ge värdefull kännedom för att förbättra              
chansen att övervaka och identifiera hot samt behov och möjligheter att lösa problem vid en               
kris (Oh et al. 2013). Enligt Alexander (2014) genomförs övervakning av sociala medier för              
att förbättra reaktioner på händelser och för att bättre kunna hantera allmänheten genom att              
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lära sig vad människor tänker och gör. Vid en kris är allmänheten oftast först på plats och kan                  
samla information om en händelse medan den händer (Boulos et al. 2011).            
Krishanteringsorganisationer får bättre situationsmedvetenhet genom sociala medier (Boulos        
et al. 2011; Kotsiopoulos 2014). Detta kan ske genom att krishanteringsorganisationer blir            
bättre på att använda sociala medier för informationsdelning och utnyttjar allmänhetens           
kunskap (Boulos et al. 2011). Övervakning i realtid kräver dock specialister med expertis             
inom kommunikation som jobbar dygnet runt och kan tolka resultaten (Ruggiero och Vos             
2014).  
 
Mängden information i sociala medier i samband med anonymitet och brist på kontext gör att               
sociala medier kan vara svåra att lita på och källor svåra att spåra (Boulos et al. 2011; Austin                  
et al. 2012). Kontexten och att tillhörande referenser till andra medier verifieras är därför av               
stor vikt vid hantering av sociala medier (Boulos et al. 2011; Reilly och Atanasova 2016; Lee                
et al. 2017). Om källor är osäkra med dålig transparens kring vem som lagt upp vad kan                 
sociala medier till och med vara farliga (Lee et al. 2017). Sociala medier kan då förvärra                
kriser genom att skapa oordning och oreda (Reilly och Atanasova 2016). Om            
krishanteringsorganisationer tilldelar resurser för att sprida verifierad information menar Oh          
et al. (2013) att de kan kontrollera oron hos allmänheten och därmed dämpa eventuell              
ryktesspridning. Information som inte kommer fram under en kris stärker allmänhetens           
känslor i form av bl.a. rädsla och stress, det är därför viktigt med kontinuerliga uppdateringar               
från krishanteringsorganisationer (Manoj och Baker 2007). Även Reilly och Atanasova          
(2016) menar på att kontinuerlig uppdatering är en viktig aspekt i sociala medier då detta kan                
minska rykten och desinformation genom att dela korrekt information i realtid till            
allmänheten (Reilly och Atanasova 2016).  
 
Överbelastning av information är dock ett problem som blir allt vanligare i sociala medier,              
detta då allt fler officiella och inofficiella kanaler skapas av både krishanteringsorganisationer            
och allmänheten (Hagar 2014). Enligt Hagar (2014) är en huvudutmaning att integrera och             
koordinera all information. Om det finns många rapporter med osäkra eller obefintliga källor             
under en kris menar Oh et al. (2013) och Fischer et al. (2016) att det är troligt att en                   
“rykteskvarn” skapas. Detta kan vara en stark signal att allmänheten desperat söker och delar              
information via sociala medier men utan någon pålitlig information från          
krishanteringsorganisationerna.  
 
Tvetydigheter i krissituationer kan leda till rykten och spekulationer; det är därför nödvändigt             
att övervaka löpande kommunikation och dementera falsk information med korrekt data eller            
be om lugn och tålamod ifall informationen inte hunnit bli tillgänglig (Belfo et al. 2015). Det                
är med andra ord viktigt att proaktivt ta tag i rykten i sociala medier som annars kan få rykten                   
att växa exponentiellt (ibid.). Brist på information skapar spekulationer, därför måste           
krishanteringsorganisationer vara öppna med information samtidigt som de väger         
konsekvenserna gentemot att hålla inne information (ibid.). Om exempelvis en          
krishanteringsorganisation säger “Det finns ingen anledning att vara orolig” eller “Det verkar            
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inte vara relaterat till terrorism” bör de om möjligt motivera varför de anser detta (ibid.).               
Terroristattentat sprider mycket oro bland människor då upprepning känns troligt, sökandet           
av gärningsmän blir av högsta prioritet och då blir information kring gärningsmän än             
viktigare att dela med allmänheten, speciellt om informationen går emot tidigare rykten            
(ibid.). 
 
Spridningen av rykten och falsk information drabbar enskilda men kan även minska            
förtroendet för krishanteringsorganisationer (Odén et al. 2016). Därför måste         
krishanteringsorganisationer kunna arbeta proaktivt med kommunikation genom att ha en          
löpande närvaro i sociala medier, detta kräver tydliga rutiner och resurser (ibid.). En studie              
utförd av Austin et al. (2012) visar tydligt att traditionella medier som webbplatser ger mer               
förtroende än sociala medier vid förmedling av krisinformation och att sociala medier            
används när traditionella medier ännu inte hunnit rapportera om kriser. Sociala medier bör             
därför inte helt ersätta befintliga strategier för krishanteringsorganisationers kommunikation         
utan istället vara ett verktyg för att komplettera befintliga system (Velev och Zlateva 2012).              
Krishanteringsorganisationers förtroende ökar när de ger vänliga och snabba svar till           
allmänheten på sociala medier, detta innebär att allmänheten troligtvis kommer tillbaka till            
dem vid kriser (Reilly och Atanasova 2016). Odén et al. (2016) skriver att Polisen upplever               
sitt eget kommunikationsarbete mer proaktivt än tidigare, detta då de insett att deras närvaro i               
sociala medier påverkar allmänhetens bild av verksamheten. 
 
Sociala medier har skapat förutsättningar för crowdsourcing genom att allmänheten kan dela            
med sig av sin egen krisinformation och bidra till den kollektiva lägesbilden vilket             
krishanterande myndigheter kan ha användning av (Eriksson 2014). Crowdsourcing är en           
företeelse där stora grupper av människor används som källa av data (Boulos et al. 2011;               
Roos et al. 2015; Qadir et al. 2016). Crowdsourcing medför en “kollektiv intelligens” som              
krishanteringsorganisationer kan använda (Reilly och Atanasova 2016). Det finns olika          
varianter av crowdsourcing men samtliga behandlar principen av att nyttja styrkan av            
allmänheten (Boulos et al. 2011; Roos et al. 2015; Qadir et al. 2016). Crowdsourcing låter               
människor dela material och hjälpa varandra, allmänheten delar mer material snabbare och            
oftare med fler människor (Boulos et al. 2011; Kotsiopoulos 2014). Även människor som inte              
kan hjälpa till på plats kan med crowdsourcing bidra med datainsamling och analyser vid en               
kris (Palen et al. 2009).  

5. Resultat 
Den transkriberade datan från intervjuerna färgkodades och mönster och teman identifierades.           
Utvalda mönster och teman gavs egna rubriker i resultatet. Nedan följer några detaljer om              
respondenterna, var de jobbar, deras befattning och deras bakgrund.  
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5.1 Respondenter 

Respondent Arbetsplats Befattning Bakgrund 

Anna Toss Krisinformation.se Webbredaktör Journalist 

Amanda Lägervik Krisinformation.se Webbredaktör 
Kandidatexamen i medie- och 
kommunikationsvetenskap 

Emma Sillman Polisen 
Kommunikatör och 
webbredaktör 

Kandidatexamen i strategisk 
kommunikation 

Hansi Elsbacher Krisinformation.se Webbredaktör Journalist och kommunikatör 

Jeanna Ullén Krisinformation.se Webbredaktör Journalist 

Pär Lindroos Polisen 
Kommunikations- 
strateg 

Master i strategisk 
kommunikation  

Figur 5: Tabell över respondenternas namn, arbetsplats, befattning och bakgrund. 
 
Respondenterna Emma Sillman och Pär Lindroos har samordningsansvar för Polisen. Emma           
Sillman är redaktör och Pär Lindroos är strateg. De äger processerna för sociala medier inom               
Polisen vilket innebär att de bestämmer riktlinjer för hur de ska användas. 

 
“Jag jobbar som redaktör för Polisens sociala medier, jag och Pär           
tillsammans har ett samordningsansvar för Polisens alla sociala medier i          
Sverige.” (Emma Sillman)  
 
“(...) jag är strateg. Vi på produktionsenheten har ett processägaransvar.          
Vi äger processerna för sociala medier. Det är våra chefer som ska            
bestämma hur vi använder sociala medier och det är vi som ansvarar för             
riktlinjer och styrning och ledning.” (Pär Lindroos)  

 
Alla andra respondenter jobbar som webbredaktörer på Krisinformation.se, där de          
omvärldsbevakar och lägger upp samlad information från myndigheter på sin webbplats och            
sociala medier.  
 

“(...) vi publicerar information på sajten och i sociala medier och vi turas             
om hela tiden så att alla gör i princip allt” (Jeanna Ullén) 

 
De deltagande respondenternas yrkesroller gör dem väl insatta i krishantering i sociala            
medier. Samtliga jobbar i Stockholm och har således god kunskap genom närhet till             
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terrorattentatet. Studien poängterar dock att åsikter uttryckta i denna studie är           
respondenternas egna, de motsvarar inte nödvändigtvis respektive arbetsplats åsikter. 

5.2 Användning av sociala medier 
Samtliga respondenter använde sina webbplatser som informationsnav i sitt arbete, arbetet i            
sociala medierna skiljde sig dock. Polisen hade ca 200 konton totalt på sociala medier varav               
120 på Facebook. 

 
“Vi har väl 200 konton ungefär (...)” (Emma Sillman) 
 
“(...) 120 på Facebook. (Pär Lindroos) 

 
Utöver konton på Facebook hade Polisen även ett 20-tal på Instagram, där antalet             
konton ökar. Resterande konton hade de på Twitter. 
 

”(...) ett 20-tal på Instagram ungefär och sen så har vi resten på Twitter.              
Det har ökat lite på Instagram. Så vi har väldigt många sidor.” (Emma             
Sillman) 
 

Enligt Pär Lindroos var det skillnad hur de använder Facebook där innehållet anpassas efter              
räckvidden. 

 
“Det är en väldigt stor skillnad på Facebook och Facebook. Ett inlägg            
kan ha hundratusen i räckvidd och ett annat en och en halv miljon.             
Räckvidden är en väldigt stor del i hur mycket vi anpassar innehållet för             
målgruppen.” 
 

Emma Sillman nämnde att det på Instagram inte i samma grad går, som på              
Facebook, att se vilken spridning ett inlägg får. Hon nämnde också att det blir allt               
svårare att sprida inlägg på Facebook och att det är något som de måste jobba allt                
hårdare med.  

 
“På Instagram går det inte att se spridning. Med de verktyg vi har idag              
kan man inte se reach på Instagram. Då är det jättesvårt att väga det med               
Facebook, om man bara utgår från dem. Det man kan se är likes på              
Instagram, det kan vara många som sett en bild, men vi vet inte hur många               
som sett den. (...) det kan bli att vi använder Instagram eller något annat              
framöver. Det beror på hur allting rör sig. Facebook drar ner allt mer på              
spridningen, man får jobba hårdare. Vi får se vart vi landar till sist.” 
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Emma Sillman betonade att det var Facebook som Polisen använde mest. Hon            
beskrev att Facebook till största del användes för att sprida brottsförebyggande           
information och att det var det viktigaste. Instagram användes inte lika mycket för             
kommunikation och spridning av brottsförebyggande information. Instagram       
användes istället för att synas och för en varumärkesbyggande kommunikation. 

 
“(...) vi använder mest Facebook, det gör vi. Det är mest           
brottsförebyggande information där och det är den vi vill nå ut med, det är              
ju det viktiga. (...) på Instagram tänker man kanske mer visa synlighet, lite             
mer varumärkesbyggande kommunikation. Det är inte lika mycket        
brottsförebyggande information som vi har på Facebook och det är inte           
lika mycket dialog som vi har på Facebook.” 
 

Pär Lindroos hade samma åsikt om Instagram och beskrev Polisens användning av Instagram             
som: 
 

“Bilden av Polisen genom bilder på Polisen.” 
 
Polisen hade även en närvaro på Youtube. De använde Youtube som deras primära             
videokanal, vilket samtliga videoklippen på deras webbsida länkades till. Dock hade de            
inaktiverat funktionen för användare att skriva kommentarer till videor. 

 
“(...) vi använder Youtube. Youtube har vi som den primära videokanalen.           
Så alla filmer som körs på polisen.se finns på Youtube. Vi har inte             
kommentarer påslagna på det (...) Vi har inga filmer på polisen.se som            
inte finns på Youtube, ligger den där så är den inlänkad från Youtube.”             
(Pär Lindroos) 
 

Anna Toss beskrev att webbsidan på Krisinformation.se inte längre används som deras            
främsta kanal och ansåg den “ligga i lä” jämfört med sociala medier: 
 

“(...) hemsidan ligger i lä jämfört med de andra medierna. Idag ser vi inte              
hemsidan som vår främsta kanal, det har vi nog inte gjort sen 2010, men              
den måste ändå finnas.“ 
 

Polisen däremot använde sin webbplats som främsta kommunikationskanal: 
 
“(...) det är polisen.se som är det främsta, det är som navet i hela vår               
kommunikation.” (Pär Lindroos) 
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Krisinformation.se har använt ett flertal olika sociala medier bland annat: Twitter, Facebook            
och Instagram. Twitter och Facebook har använts för akuta varningar. Instagram har inte             
använts lika mycket, utan har varit ett medium för att dela grafiskt innehåll.  
 

“Vi finns på Google+ som "vi finns någon annanstans", som fungerar som            
en hänvisningssida. Vi finns på LinkedIn där vi har en grupp, eller vad             
man nu kallar det där, där vi egentligen inte är aktiva utan lägger ut saker               
lite spontant om det händer något som vi tror kollegor kan vara            
intresserade av. Sen så är det Twitter och Facebook vi använder som har             
målgruppen: Akuta varningar. Sen så har vi Instagram där vi är mer            
feature.” (Jeanna Ullén) 
 

Enligt Jeanna Ullén var det Facebook som Krisinformation.se var störst på och nådde allra              
flest med:  
 

“Vår statistik visar att det är Facebook, helt utan tvekan, som vi når allra              
flest med.” 
 

Vidare beskrev hon att de inte använder Instagram för att sprida varningar, utan             
bara till att sprida förberedande material om exempelvis krisberedskap. 
 

“Vi har Instagram också där vi lägger "feature-material", mer         
krisberedskap och sånt, inte varningar.” 

 
På frågan om de använder Reddit svarade Jeanna Ullén att de använt det för              
omvärldsbevakning: 
 

“Ja, vi tittar på det i omvärldsbevakningssyfte när någonting händer. Sen           
är det ju inte lika stort på svenska men det kanske börjar bli det i och för                 
sig.” 

 
Något som var återkommande bland respondenternas svar i vilka fördelar de ansåg fanns i              
användandet av sociala medier var snabbheten, och den spridning och räckvidd information            
kunde få. Detta då Twitter spred information snabbt genom inflytelserika personer medan            
Facebook gav spridning genom direktkontakt med allmänheten. 
 

“Fördelen med Twitter är att om man lägger ut något snabbt kan det få              
oerhört stor spridning och nå jättemånga "viktiga personer" i den          
bemärkelsen att det kan vara journalister, makthavare så att man får en            
jättestor spridningseffekt. (...) den totala räckvidden är bättre på Twitter,          
om man säger "ringar på vattnet-effekten" tror jag blir bättre. På Twitter            
når man fler personer som har väldigt många följare. Facebook är också            
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väldigt bra, det är som ett modernt callcenter, "kundtjänst".” (Amanda          
Lägervik). 
 
“Facebook har väl störst potential i form av räckvidd. Twitter är ju lite             
snabbare medium och det är kanske fler informationsknutpunkter där;         
alltså många journalister och informatörer som jobbar med att sprida          
information och som sitter och scannar dagliga flöden.” (Hansi         
Elsbacher). 
 
“(...) Twitter är snabbt, det är väldigt många journalister som är på            
Twitter. Man når ut på ett speciellt sätt.” (Anna Toss). 
 

Jeanna Ullén betonade att den stora fördelen med Twitter och Facebook var möjligheten att              
dela vidare information, vilket kan ge en enorm spridning. 
 

“Det är en stor fördel med Twitter och Facebook att man kan retweeta             
och man kan dela, och så plötsligt har man nått hur många som helst.” 
 

Hon nämnde att Instagram inte är lika fördelaktigt som Twitter och Facebook till att sprida               
information. Hon menade att detta berodde på att väldigt få delade informationen vidare på              
Instagram: 

 
“ (...) Instagram är inte lika fördelaktigt som de andra två just på grund              
av att man inte kan dela... eller kan kan man ju men det är väldigt få som                 
delar vidare information.  

 
Något som varit positivt med användandet av Facebook enligt Amanda Lägervik var att det              
känns mer personligt: 

 
“Det positiva med Facebook är att där känns det som att man når alla              
vrår av Sverige och kan prata med allmänheten mer direkt.” 
 

Jeanna Ullén menade även att Twitter och Facebook skapat mycket dialog: 
 

(...) de stora fördelarna med Twitter och Facebook är att det blir väldigt             
mycket dialog” 
 

Anna Toss hade liknande åsikt men menade att Facebook till skillnad från Twitter har mer               
dialog med bättre tonfall. Hon menar att detta öppnar upp och tillåter Krisinformation.se att              
prova olika metoder där på annat sätt än på Twitter: 
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“På Facebook kan man ha mycket mer dialog, det är mycket schysstare            
tonfall. Även om det finns troll där också så är det inte alls på samma sätt,                
det blir mer personligt. Man har liksom vidare ramar på Facebook, man            
kan testa olika saker på annat sätt än på Twitter.” (Anna Toss)  

 
Hansi Elsbacher var också av åsikten att dialogen var större på Facebook men menade att               
hanteringen av den dialog som kunnat uppstå på Facebook varit ett bestyr när det gäller               
sökning: 

 
“På Facebook är det trådar, där det är svårare att söka. Ur användarens             
perspektiv är det helt annorlunda, det är lättare att ställa frågor och det             
är öppnare med kommentarer. Det blir ju bökigare att kommunicera med           
dialogen på Facebook, det blir mer av en dialog på Facebook.” 

 
Amanda Lägervik ansåg att det fanns en väldigt hård jargong på Twitter och stämningen var               
inte lika välkomnande för myndigheter. 
 

“(...) det är väldigt hård jargong, det är ju ingen mysig stämning. Man              
drar sig alltid lite för man märker att det är ganska mycket            
anti-myndighet-stämning.” 

5.3 Rykten 
Graden av ryktets allvar, hur farligt det är, och rädsla gör ryktet svårare att bemöta. Anna                
Toss menade på att rykten som har rädsla inblandat producerar i sin tur hat och får fäste                 
snabbt.  

 
“Rykten som göder rädsla får fäste jättelätt, rädsla är typ det klibbigaste            
man kan tänka sig.” 
 

Amanda Lägervik antydde också att ryktets allvar relaterat till rädsla påverkar hur svårt det är               
att bemöta. 

 
“Desto farligare kanske det blir svårare, för då är det mer rädsla            
inblandad hos allmänheten (...) Då kan det vara inblandat mer ilska           
"varför gör ni ingenting?!" det kanske blir mer reaktioner ju mer           
skrämmande det är.” 
 

Hansi Elsbacher menade på att det blir allt mer allmänhetens ansvar och deras kunskap som               
påverkar hur rykten sprids: 
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Detta blir mer och mer var mans kunskap, så vill man busa och vill sätta               
igång ett rykte så kan man spela på rätt strängar och få väldigt stora              
återverkningar.” 
 

Anna Toss framhävde dock hur viktigt det är att inflytelserika människor är tydliga och              
försiktiga i vad som skrivs så inte rykten skapas: 
 

“(...) ledarskribenter eller kändisar som folk har förtroende för. Om en           
sån person börjar sprida ett rykte eller legitimerar det genom att ta upp             
det på ett lite casual sätt som “kan det verkligen vara så… ” eller “om det                
är så att…”, när det händer är det jättesvårt att få bukt med dem, de går                
rätt in.” 

5.3.1 Under terrorattentatet 
Fem av sex respondenter hade tydliga minnen av rykten gällande skottlossning främst på             
Fridhemsplan. Hansi Elsbacher observerade även flera andra ställen där det ryktades om            
skottlossning och nämnde: 
 

“Skottlossning och explosion på flera ställen. Det var Fridhemsplan,         
Globen, Mall of Scandinavia, Åhléns City, Drottninggatan med flera.“ 

 
Emma Sillman nämnde även andra platser där det ryktades om skottlossning och nämnde att              
detta stod på Twitter, Aftonbladet och Expressen: 
 

“Det var många som skrev på Twitter. Det var någon som skrev: “Nu har              
det hänt någonting igen på T-centralen, nu skjuter de där”, det var väldigt             
mycket sånt. (...) Över hela stan var det skottlossningsrykten:         
Gullmarsplan, Fridhemsplan, Norrmalmstorg, Östermalmstorg,    
Odenplan, de sköt överallt enligt Twitter, Aftonbladet och Expressen.” 
 

Amanda Lägervik hade också sett ett rykte i sociala medier om att två personer ska ha                
sprungit ut från lastbilen och skjutit: 
 

“Sen såg jag någonting om att det ska ha sprungit ut två personer från              
lastbilen och skjutit, men den såg jag bara på något ställe. Det var nog i               
sociala medier jag såg det ryktet.” 

 
De rykten om skottlossning som uppstod under terrorattentatet var svåra att hantera då             
informationen kring dem var bristfällig: 
 

“Jag tror att det är jättesvårt med den där typen av rykten om             
skottlossning t.ex. Dels hur ska man veta, för Polisen vet ju inte heller             
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förmodligen förrän dom har åkt dit och kollat, typ om det stämmer eller             
inte.” (Jeanna Ullén)  
 
“(...) rykten om skottlossning satt i bakhuvudet, för vi måste vänta med            
information och få den bekräftad innan vi tar ställning till den.” (Hansi            
Elsbacher) 
 

Pär Lindroos anser dock att rykten om skottlossning var hanterbara i fallet förhållande till              
rykten som kunde ha varit och menade på att det varit värre med rykten som uppmanat                
allmänheten till att göra något felaktigt. 
 

“Så länge det är såna rykten så är det ingen större fara, för det är               
egentligen bara; “var försiktig”. (...) Det är värre om de gör något            
felaktigt med fara för sig själv. Det skulle nog bli svårare för oss. Då              
måste vi gå ut och dementera det, då har vi nog ingen riktig strategi för               
hur vi ska bemöta det.” 
 

Hansi Elsbacher var av liknande åsikt; att de rykten som uppstod om skottlossning var              
hanterbara då de inte tog över bilden av händelsen. 

 
“(...) tar de över bilden av händelsen, nej, det tyckte inte vi. De orsakade              
inte någon skada, det var som förväntat.” 
 

Emma Sillman menade att vissa aspekter av rädsla i samband med rykten om skottlossningar              
kan vara positiva då människor håller sig inomhus: 

 
“Det som händer är att folk går in och det är bra. (...) Okej, folk kan bli                 
rädda och det är alltid jobbigt. Det är en sjuk stress om man tror att               
någon skjuter, det går inte att sätta sig in i. Men det är det som händer,                
det är inget annat.” 
 

Hansi Elsbacher belyste ett annat problem inom ryktesspridningen; de slutna chattgrupper på            
olika sociala medier som har använts av yngre användare: 

 
“I sociala medier kände vi att vi fortfarande inte har insyn i vissa chattar              
och rykten. (...) Problemet är de slutna chattverktygen: WhatsApp,         
Snapchat, Messenger och så vidare. Det är en hypotes vi har haft sen             
tidigare att det är där rykten om skottlossning spreds. Speciellt med tanke            
på tidpunkten. Det här var klockan tre, en eftermiddag, många barn och            
ungdomar har gått hem. Inga vuxna finns närvarande, de är på väg hem             
från jobbet. Det sprids ofiltrerat. ” 
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Jeanna Ullén belyste också problematiken med stängda forum, men poängterade vikten av            
yngres integritet: 

 
“(...) de håller sig i sina stängda forum, vilket jag tycker är bra att de gör,                
att de har integritet. Men det är väldigt svårt för föräldrar och andra att              
se vad de faktiskt håller på med då, det är lite klurigt. Det blir klurigare               
att se ryktesspridning bland de yngre än vad det är bland de äldre.” 

5.3.2 Bemötande 
Enligt Emma Sillman har det varit svårt att undvika rykten då de alltid funnits i sociala                
medier. För att motverka rykten ansåg hon det viktigt att Polisen endast går ut med bekräftad                
information. De dementerar inte enskilda rykten då detta oavsiktligt kan bekräfta andra,            
istället hänvisar de till deras webbplats. 
 

“Det är väldigt svårt att komma undan rykten i sociala medier, det            
kommer alltid. Därför är det viktigt att vi kommer ut med bekräftad            
information. Det är vårt sätt att motverka rykten. Vi kan ju inte gå ut och               
svara på enskilda rykten, utan vi måste gå ut med vår information på vår              
sida; här finns det rätt information och korrekt information. (...) jag tycker            
inte att vi ska gå ut och bemöta enskilda rykten, för då blir det att man                
bekräftar vissa. Det är för mycket mängd. Det vi måste fokusera på är att              
få ut vårt.” (Emma Sillman) 
 

Även Pär Lindroos förklarade att rykten oavsiktligt kan bekräftas då bemötande av enskilda             
rykten om skottlossning kan leda till tyst bekräftning, även om tystnad i sig inte är bra. Han                 
menade även på att det är lättare att bekräfta än att dementera. 

 
“(...) om de säger att det inte är bekräftat med skjutning vid            
Fridhemsplan, men Odenplan då? Då blir det en form av tyst bekräftning.            
Men samtidigt är det inte bra med tystnad heller. (...) Det är alltid svårt              
att gå ut och dementera, det är lättare att gå ut och bekräfta.” (Pär              
Lindroos) 

 
Utan bekräftad information kunde inte Krisinformation.se dementera rykten om         
skottlossningar, de kunde enbart se till att inte sprida vidare de rykten som uppstått. 

 
“Så vitt jag minns gjorde ingen någonting. Det är som vanligt hos oss att              
vi väntar och ser vad som är sant och inte. Vi har den "sköna rollen" om                
man kanske jämför med media att vi i ett sådant fall måste vänta på att få                
reda på om det är sant eller inte. (...) Vi väntade på bekräftelse.” (Jeanna              
Ullén) 
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“(...) [Krisinformation.se] spred ju inte vidare det här om skottlossning          
utan höll stenhårt fast vid bara bekräftad information. (...) bemöta med           
fakta och fakta och återigen fakta, vad som är bekräftat.” (Amanda           
Lägervik) 
 

Jeanna Ullén ansåg att Polisen bidrog till viss förvirring i ryktesspridningen genom att             
publicera information om obekräftade skottlossningar vid Åhléns City. 

 
“De skrev att det finns uppgifter om skottlossning men att de inte är             
bekräftade "det ska ha skett vid Åhléns City". Åhléns City var ju ingenting             
vi pratade om utan det var Fridhemsplan vi pratade om. De rörde till det              
lite genom att publicera uppgifterna och sen säga att det inte ska ha             
bekräftats. Det blev varken bu eller bä. Jag tycker att när man bemöter             
rykten ska man vara väldigt, väldigt noggrann i hur man gör det. Vi             
pratar jättemycket om att inte upprepa ryktet igen, utan att istället säga            
t.ex. att "så vitt vi vet har inget annat hänt" då har man ju dementerat det                
utan att upprepa ryktet. Nu med Polisen blev det lite "var det någonting             
vid Åhléns City ändå?"  
 

Hansi Ensbacher poängterade vikten av att aktörerna kommunicerar sinsemellan för att kunna            
motverka rykten: 
 

“För att motverka rykten så gäller det för ansvariga aktörer att de är             
medvetna om vad som är rykten, att vi pratar med varann.” 
 

Även snabbheten i bemötandet av rykten spelar roll, men där menar flera respondenter att              
informationen kan bli inkorrekt om den går ut för snabbt. 

 
“Så snabbt som möjligt, men det viktigaste är att det är rätt. (...) det går               
inte att vara hur snabb som helst. Det är det man lär sig jämt på               
kriskommunikation; “man ska vara snabb och korrekt”. Ja, men kan man           
vara snabb och korrekt? Jag tror inte det.” (Emma Sillman) 
 
“Sen återigen hur kommunicerar man det operativt, det ska gå jäkligt fort,            
man vill nå så många som möjligt och man vill ju inte heller att någon ska                
råka illa ut om man säger att det är lugnt. Det är jättesvårt med just den                
typen av rykten.” (Jeanna Ullén)  
 

Pär Lindroos menade att informationen noggrant vägs innan den kommuniceras; speciellt då            
den kan försätta människor i fara eller förhindra deras arbete. 
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“Man måste värdera informationen om man säger; “vi har en misstänkt”,           
hur påverkar det läget? Den misstänkte börjar kanske bli orolig och           
desperat och agera utifrån det, det kanske är fel person, vi kanske har fel              
misstänkt och den börjar göra dumma saker bara för att den tror vi är på               
gång. Det är mycket saker som kan påverka. Det är sånt som staben måste              
tänka på när de går ut med information.” 
 

Hansi Elsbacher förklarade den tvekan som rådde kring ett budskap om “faran över”. Han              
påpekade även att terrorattentatet var inom ramen för vad som ansågs kunna hända i den               
terrorhotsnivå som rådde. 
 

“Det värsta som skulle kunna hända är att man gör en felbedömning på             
någonting, om människor kommer till skada då. Om man blåser faran           
över och sen smäller en copycat en bomb som egentligen inte har med det              
att göra, då har vi gjort fel kanske, jag vet inte. (...) att någon gång säga                
att “faran är över” men när kan man göra det? Aldrig… då händer väl              
typiskt något som ställer allt på ända. Det skulle vara ett misstag om vi              
gick ut med sådan information som visade sig inte stämma. (...)           
Terrorhotnivån, den påverkades inte av den här händelsen. Som de sa igår            
på samhällssäkerhetsmässan “det här är inom ramen för vad som kan           
inträffa”.” 

5.3.3 Övning och utbildning 
Krisinformation.se har övat rykteshantering genom scenarion där fiktiva sociala medier          
används. Under dessa övningar tränas kommunikation, stresstålighet och uthållighet. 
 

“Vi har faktiskt precis avslutat en kärnkraftsövning 2017 och det är typ            
den största på sju år, det är länsstyrelsen i Kalmar som äger den övningen              
och det är Oskarshamns kärnkraftverk som är i centrum. Det är en massa             
olika myndigheter och länsstyrelser som är med i övningen. Jag tror vi var             
ett 1000-tal personer. Där har vi en låssas-övningswebb med xBook där           
det är en massa allmänhet som också är motspel och journalister. Där            
förekommer det en massa rykten som t.ex att det skulle ha skett ett utsläpp.              
Då hjälptes alla myndigheter åt att sprida "nej det är inte bekräftad            
information" så det var lite spännande övning!” (Amanda Lägervik) 
 
“Nu har vi just precis haft en stor övning. Övningen handlade om ett             
kärnkraftscenario då handlade det om att det var ett utsläpp vid           
Oskarshamns kärnkraftverk eftersom det varit en jordbävning där utanför         
kusten. Då var det att hantera allmänhetens oro framför allt (...) att testa             
stresståligheten, vad är det jag själv glömmer bort att göra, eller börjar            
fibbla med något, humöret, hur klarar man sig på redaktionen. Det finns            
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jättemånga olika skäl som inte handlar om själva kommunikationen utan          
mer om det sociala eller arbetsmässiga. Men när det gäller          
kommunikationen så är det ju såklart att: Hur formulerar vi oss? Når det             
fram? Sätta upp sidor snabbt, lämna ut information snabbt.” (Jeanna          
Ullén) 
 

Amanda Lägervik framhäver vikten av förberett material för att utbilda allmänheten vid            
eventuella framtida händelser. 

 
“(...) förberedd information på vår webb om råd om sociala medier vid            
kriser (...) Det är jättebra att det finns förberedd info.” 
 

Flera respondenter menar även att det proaktiva arbetet bland annat bör finnas i skolan där               
barn kan lära sig om ryktesspridning och källkritik.  

 
“(...) att vi utbildar, alltså myndigheter, att man utbildar "kidsen" i skolan,            
och det verkar man vara väldigt bra på. Jag tror att den yngre             
generationen är mer källkritisk än vad vi har varit.” (Jeanna Ullén) 
 
“(...) att man är ute och träffar folk, skolklasser och föreningar. Att man             
pratar om det tillsammans, som skolans uppgift som fortsätter att prata           
om ryktesspridning.” (Hansi Elsbacher) 
 
“Jag tror man utbildar mer nu i skolor än när vi var yngre, för då sa man                 
ingenting om källkritik. Eller när man gick i åttan kanske de sa “läs inte              
på Wikipedia”, men sen fanns det inget annat om källkritik. För det            
problemet fanns inte på samma sätt då.” (Emma Sillman) 

5.4 Validitet 
Respondenterna gav flera exempel på sätt att öka validiteten på sina konton. Polisen har              
försökt hålla kontinuerlig, bra och riktig kommunikation med allmänheten: 
 

“Genom att ha kontinuerligt bra och riktig kommunikation över tiden. Så           
att folk går in och kollar våra konton “det här är Polisens konto - det               
känner man ju till”.” (Pär Lindroos). 

 
Enligt Emma Sillman har de arbetat med enhetlighet; att deras logotyper, namn och             
kontonamn ska se ut och heta lika. De har också arbetat med att bekräfta sina konton och har                  
jobbat hårt med att stänga ner falska konton. Emma Sillman nämner även att de anstränger               
sig för att inte skriva felaktigheter, hon menar att om de gör det kan det leda till att folk                   
tappar förtroendet för dem.  
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“Enhetlighet, lika logotyper, lika namn, försöka få konton att heta ungefär           
lika.(...) Allmänheten måste veta vart de får rätt information. Och inte           
tabba oss och skriva felaktigheter, för då tappar vi många. (...) Om vi             
skulle ha låg trovärdighet, om folk inte hade något förtroende för Polisen            
alls, då skulle de skita i vår kommunikation, det skulle inte vara någon             
som bryr sig vad vi skriver. ” 

 
Amanda Lägervik nämnde också fenomenet med falska profiler och ansåg att det fanns mer              
av dessa på Twitter än på andra sociala medier. 
 

“Där kan det nog också spridas en del rykten, känns det som, och det finns               
mycket mer fejkade profiler på Twitter.” 
 

Emma Sillman menade även att validiteten skulle kunna ökas genom att sprida information             
genom trovärdiga människor. 

 
(...) någon som har trovärdighet hos andra människor; att de får hjälpa            
till att sprida information. Det finns det studier på, men det är ingenting             
som vi har jobbat med. Men det är också ett sätt; att man kanske skulle               
kunna tänka mer i de banorna. 

 
Krisinformation.se har ansett sig hålla hög validitet genom att ha använt bekräftad            
information från källor de känner till. 

 
“Vi använder källor som vi känner till sen tidigare och vet är verifierade             
(...)” (Jeanna Ullén). 

 
Problemet med att enbart använda vissa bekräftade källor är om den hanterande myndigheten             
inte lagt ut någon information kan inte heller Krisinformation.se göra det. 

 
“Då är problemet om den hanterade myndigheten inte lägger ut någon           
information på sin webbplats. Till exempel Räddningstjänsten gör ju typ          
aldrig det, däremot så tar de gärna en lång intervju med Aftonbladet i             
telefon, vilket betyder att händelsen kunde vara välbeskriven i Aftonbladet.          
Men det står inte ett ord på Krisinformation.se, för ingen hade pratat med             
oss och det gick inte att få någon information från dem då de var              
upptagna med att släcka eldar och prata med Aftonbladet. Det blir           
jättekonstigt, för folk undrar varför vi inte skriver om vissa saker.” (Anna            
Toss). 
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Enligt Amanda Lägervik har Krisinformation.se, de gånger bekräftad information saknats,          
varit snabba med att lägga ut att de har noterat medieuppgifter och följer läget. Ibland har de                 
även behövt “ligga på” för att få någonting att skriva om. 

 
“I brist på information är vi snabba med att lägga ut något att vi har               
noterat medieuppgifter och följer läget, men sen ibland kan det dröja rätt            
länge innan nästa inlägg. Vi kan ju inte bara skriva någonting utan att ha              
någon att länka till. Då måste vi ringa och trycka på att vi vill ha ut                
någonting, vi måste ha någon form av bekräftad information i vår nyhet.” 
 

Hansi Elsbacher påpekade att myndigheter genom hög transparens kan minska antalet samtal            
och menade på att resurserna då kan läggas på att hantera händelsen. 
 

“Det är allt fler som lägger ut och är medvetna om att de i händelser bör                
regelbundet lägga ut information om vad som händer. För då slipper de            
bli nedringda, det är det som är själva dynamiken i operativ           
kriskommunikation; ju mer transparent och öppen du är med information          
och publicering av den desto mindre samtal får du till telefonväxeln, desto            
mer kan du avdela resurser till att hantera händelsen istället för           
kommunikationen. (...) att vara transparent och öppen om det man kan           
vara transparent och öppen med.” 
 

Även Anna Toss ansåg att transparens är av stor vikt och påpekade att det är något som har                  
en humaniserande effekt. 

 
“(...) att vi blir allt mer transparenta och visar oss allt mer mänskliga. Att              
vi visar oss mer ödmjuka och ställer mer frågor när vi gör såna initiativ.              
(...) myndigheterna [säger] att “såhär är det”, det finns någon ovilja att            
visa några blotter eller sprickor eller osäkerhet. För det krävs av svenska            
myndigheter att de ska vara så korrekta. Men där tycker jag vi måste             
släppa taget (...)” 
 

Pär Lindroos beskrev en annan form av transparens där registrerade konton inte behövs för att               
komma åt Polisens information på sociala medier. Detta innebär även att de kan användas till               
högre grad som kommunikationsväg om deras webbplats mot förmodan skulle fallera. 

 
“Skulle vår hemsida gå ner totalt, så skulle vi kunna använda sociala            
medier. För all vår kommunikation på sociala medier kan du nå utan att             
ha ett konto. Vi har lagt upp det så att du kan gå in och läsa                
informationen. Går du in på facebook.com/polisen när du är oinloggad så           
kan du se alla våra inlägg. Du kommer inte kunna kommentera någonting,            
men du kommer kunna läsa dem.” 
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Hansi Elsbacher efterlyste mer närvaro från andra myndigheter och snabb respons           
på sociala medier. Detta då personer som vill samhället illa skulle kunna dra nytta              
av situationen om de reagerar snabbare än aktörer och myndigheter. 
 

“Jag skulle vilja att fler aktörer och myndigheter kom med annat än            
fototävlingar och halabaloo-grejer på Instagram och andra medier, för att          
visa att man kan finnas där också. (...) Att väldigt snart stämma i bäcken              
och säga att “myndigheterna tittar på det här, det kommer komma           
information”. För då kan man sen hellre skriva “nej, det var inget”. Det             
där är väldigt viktigt; att väldigt tidigt tala om att “vi kommer att besvara              
era frågor” (...) Det är väldigt viktigt, för om vi leker med tanken att vi               
skulle ha en angripare som vill oss illa eller någon som vill dra nytta av               
situationen. Om de är tidigare ute än oss, då kan det bli svårare.”  

5.5 Allmänhetens roll 
Anna Toss såg medborgare som jobbar tillsammans med crowdsourcing som en resurs vid             
krishantering. Hon menade att sociala medier och crowdsourcing skulle förbättra systemet för            
krishantering i akuta lägen och på lång sikt genom att medborgarna inkluderas att hjälpa till.               
Hon såg ett direkt samband mellan inkluderingen av medborgare och deras inställning att             
hjälpa till. 

 
“(...) vi ser medborgarna som resurser i krishanteringen. (...) Twitter och           
Facebook blir lite grann som ett omvänt Flashback vid kris. Folk jobbar            
tillsammans och crowdsourcar fram fakta. (...) samhällskrisberedskap där        
medborgarna känner att “jag är en resurs, jag är inte bara ett problem             
som ska lösas, jag har min lilla roll som jag varit med och tagit fram, jag                
kan det här, jag har idéer som tas emot, jag är en viktig kugge i               
maskineriet”. Då tror jag att man får ett väldigt flexibelt och smidigt            
krishanteringssystem som kan funka mycket bättre i både akuta lägen och           
i längden. Jag tror att sociala medier och crowdsourcing är en möjlighet            
att börja glänta på de här fönstren, för att försöka förmedla de här             
sakerna. (...) Jag tror att en grej vi kan göra härifrån är crowdsourcade             
kriskartor i realtid. (...) Wikipedia, det är ett jättebra exempel. Folk säger            
att det är så skört och att det hittas på mycket. Det må vara sant, men för                 
varje falskt rykte som nån lägger ut på Wikipedia så är det hundra             
sanningsjägare som rättar. Så det är väldigt sällan något får stå orättat            
någon längre stund. Det systemet blir bara bättre och bättre. (...) Ju mer             
man känner sig inkluderad desto mer vill man hjälpa till.” 
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Hansi Elsbacher ansåg att medborgarna vill hjälpa till och kan göra det genom att förhålla sig                
till sociala medier på ett visst sätt; dela det som myndigheterna uppmanar till och inte sprida                
rykten.  

 
“(...) svenska medborgare kan hjälpa genom att förhålla sig på vissa sätt            
till sociala medier och inte sprida rykten. Att dela det som myndigheterna            
uppmanar till, när polisen väl har exakta uppgifter och uppmanar att dela            
dem. (...) allmänheten gör sig uppmärksamma på att man kan hjälpa till            
och i längden är det nästan en del av vårt psykologiska försvar. Ni vet det               
här med gamla kriget; “vi ger aldrig upp, varje meddelande om motstånd            
ska upphöra är falskt”. I den nya tiden är frågan om vad som görs i               
sociala medier och om folk hjälper till där, som är en del av det. (...) Den                
förändring som jag tycker man ser är om folk inte kan göra någonting vill              
man åtminstone hjälpa till på något sätt, just i sociala medier.” (Hansi            
Elsbacher) 
 

Jeanna Ullén menade också att allmänheten vill hjälpa till och kan göra det genom att granska                
källor på det som sägs i sociala medier. 

 
“(...) folk är intresserade och vill påminna andra om att "så här beter man              
sig för att det ska bli bästa möjliga utfall" och det är ju jättepositivt, så det                
är jätte-jätteviktigt att vanliga människor håller varandra nere lite och          
kanske säger att "det där du skriver nu på Facebook det är inte sant eller               
det är inte bekräftat eller vart har du hört det?" så att allt är på               
individnivå superviktigt tycker jag. (...) Alla tar ansvar, att man vågar ha            
civilkurage i sina egna flöden. Det handlar inte bara om att säga till och              
säga ifrån, utan också att dubbelkolla "vart har du fått det här ifrån?".” 
 

Flera respondenter underströk vikten av att vara källkritisk, att allmänheten är kritisk mot vad              
som läggs upp i sociala medier: 
 

“Det är ju jättebra att [allmänheten] följer medier också men att de har             
kännedom om att det kan vara rätt mycket rykten.” (Amanda Lägervik) 
 
“(...) om fler uppmärksammar och fortsätter prata om källkritik och          
fortsätter hålla sig kritiska och förmedlar den information som kommer          
från en ansvarig aktör. (...) Att försöka folkbilda kring att inte sprida            
rykten och ställa sig tveksam till det som sägs i sociala medier ifall man              
inte kan lita på källan eller om de är lite tveksamma. Det där har vi märkt                
att många aktörer gör; medier, statens medieråd och skolor utbildar          
ungar i att vara källkritiska. Det ser vi också om någon sprider ett rykte i               
någon tråd så ställer andra upp och säger “är du säker på det här?”, så               
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det finns en viss självsanering av det här. (...) Det är inte mycket man kan               
göra om ett rykte sprids någonstans där du inte har insyn, men man kan              
börja ge folk tips som “tänk på att börja titta på SVT”. Det är också bra                
att känna till lite om olika sorters medier, vem eller vilka som ligger             
bakom en nättidning, ett Twitterkonto eller en blogg exempelvis och vilken           
agenda de driver. ” (Hansi Elsbacher) 
 

Förutom att vara självkritisk ansåg Amanda Lägervik att allmänheten bör följa olika            
myndigheter och medier för att få fler källor. 
 

“(...) uppmuntra till att följa en mix av myndigheter och medier för att             
kunna ställa dem lite mot varandra. Läsa på om hur sociala medier            
fungerar. Få förståelse hur man själv agerar vid en krishändelse att man            
kanske blir mer benägen att själv sprida rykten. Att man är självkritisk.” 
 

Sammanfattningsvis finns det gott om verktyg och tillvägagångssätt som låter medborgare           
vara delaktiga i det proaktiva arbetet och ju mer de involveras i arbetet desto mer vill de                 
också hjälpa till. 

5.6 Lärdomar 
Amanda Lägervik menade att en egen hashtag hade varit bra att ha och använda sig av under                 
attentatet. Hon menade även att alla fick lärdomar kring effekter av ryktesspridning: 
 

“(...) det användes ingen speciell hashtag. Det är något man tänker på i             
efterhand, att man skulle varit med och satt en hashtag direkt. (...) Det             
kändes som att alla fick upp ögonen lite för vad som kan hända när rykten               
sprids.” 

 
Lärdomar enligt Hansi Elsbacher var att rutiner saknades för snabb information på andra             
språk. Vid en eventuell kommande händelse ska de tillsammans med andra myndigheter gå ut              
snabbare med information till allmänheten om att hålla sig inne. Ännu en lärdom är att de                
insett att det kan ta lång tid för de som arbetar på Krisinformation.se att ta sig till jobbet och                   
börja rapportera om händelsen. 
 

“Vi vet att vi inte hade rutiner för snabb information på andra språk vid              
en väldigt snabb händelse. Men vi la ut de viktigaste budskapen på            
engelska. (...) Det hade varit värre om det var på en söndagsmorgon för             
då hade inte alla varit på jobbet så fort. (...) Händer det någonting nu så               
kommer vi och andra myndigheter att gå ut snabbare med att be folk hålla              
inne med att dela och skriva i affekt och dela bilder och sånt.”  
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Jeanna Ullén nämnde hur bra det var att ha förberett material för att ha något att                
kommunicera då fakta saknas. 

 
(...) det var ganska fiffigt att vi hade en del förberett material (...) Det blev               
enkelt då vi hade något att kommunicera även om vi inte hade så mycket              
fakta. Det gjorde det lätt för oss att "hålla oss på banan".” 
 

Även Hansi Elsbacher menade att kommunikationen från Polisen kunde ha förtydligats och            
förstärkts med ett så kallat “Viktigt Meddelande till Allmänheten”: 

 
“Visst hade man önskat kanske lite klarare besked om exakt vilka delar av             
centrala Stockholm som var avspärrade lite tidigare då det var många           
frågor om det (...) Man saknade också lite i [Polisens] kommunikation           
varför centrala delar av Stockholm var avspärrade; var det av          
utredningstekniska eller av säkerhetsskäl? (...) Det var fortfarande        
avspärrningar på grund av utredningstekniska skäl medan man hade         
manifestationer strax intill området. Just där hade det klargjort saken att           
säga “respektera avspärrningar, de behövs för polisens arbete” och att          
man hade kunnat kommunicera lite mer öppet kring bedömningen av faran           
för allmänheten. (...) Det jag saknade var ett Viktigt Meddelande till           
Allmänheten, för det hade vi räknat med att även Polisen kan dra. Inte             
nödvändigtvis med en tuta, men det finns en officiell larmkanal.” 
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6. Analys 
Vissa teman som identifierats och använts i resultatet slogs samman till mer övergripande             
teman, vilka har fått egna rubriker i analysen. Detta enligt modell nedan. 
 

 
Figur 6: Sammanslagning av teman från resultat till analys 

6.1 Användning av sociala medier 
Facebook har setts som en kanal för att direkt nå ut till allmänheten i Sverige. Twitter har                 
ansetts vara snabbt och inriktat mot inflytelserika personer som i sin tur sprider informationen              
vidare. Detta stämmer överens med forskning av Austin et al. (2012) som menar att Facebook               
och Twitter är mest uppmärksammade bland sociala medier. Detta trots att Instagram har             
ungefär tre gånger fler användare än Twitter i Sverige (IIS 2017). Både Polisen och              
Krisinformation.se använder de sociala medier som har flest användare i Sverige (enligt IIS             
statistik). Vissa sociala medier har använts lite mindre för dialog. Exempelvis har            
Krisinformation.se enbart använt Reddit för omvärldsbevakning, vilket enligt Reilly och          
Atanasova (2016) är en viktig del av vad sociala medier kan bidra med vid en kris. 
 
Samtliga respondenter har ansett att sociala medier har möjliggjort snabb          
informationsspridning, som enligt Manoj och Baker (2007) är en av de viktigaste            
egenskaperna hos sociala medier. Den förbättringen av kommunikation som sociala medier           
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har möjliggjort gör att kriser kan hanteras bättre (Dawes et al. 2004; Velev och Zlateva 2012;                
Reilly och Atanasova 2016), detta har tydligt återspeglats i respondenternas svar. 
 
Polisens arbete med brottsförebyggande åtgärder på sociala medier, där de bland annat            
bygger en positiv bild av sin verksamhet i allmänhetens ögon, stämmer överens med den              
forskning av Odén et al. (2016) som menar att Polisen upplever kommunikationsarbetet mer             
proaktivt. 
 
En stor fördel med Twitter och Facebook var enligt respondenterna den spridning ett inlägg              
kunde få genom att det delades vidare. Detta är något som framhävs i Velev och Zlatevas                
(2012) studie där de nämner att sociala medier är ett smidigt sätt att hålla kontakt och                
vidarebefordra information på. Eftersom sociala medier möjliggör ett smidigt sätt att sprida            
information på är det också många som gör det, vilket bidrar till att information som läggs ut                 
får stor spridning. 
 
Polisen har använt sin webbplats som en central punkt för kommunikation och            
Krisinformation.se har använt sin webbplats som ett komplement för sina sociala medier.            
Oavsett om deras webbplatser är centrala för kommunikation så kompletterar sociala medier            
webbplatserna väl, detta går i linje med forskning av Velev och Zlateva (2012) som menar att                
sociala medier inte bör helt ersätta befintliga strategier för kommunikation. 

6.2 Rykten och dess bemötande 
Flertalet respondenter mindes rykten om skottlossningar och två respondenter nämnde att           
media gått ut med detta i deras sociala medier, bl.a Expressen. Expressen gick ut i sociala                
medier med att de hade bekräftad information från Polisen om skottlossning (16.33 i Bilaga              
3). Respondenterna ansåg att det var väldigt viktigt att vara källkritisk och att använda              
bekräftade källor. Att kontexten och tillhörande referenser till andra medier på sociala medier             
verifieras är något flera forskare betonar vikten av (Boulos et al. 2011; Reilly och Atanasova               
2016; Lee et al. 2017). 
 
Flera respondenter menade att rykten med rädsla inblandat lättare fäste och blir svårare att              
bemöta. Detta är något som Manoj och Baker (2007) nämner; att när korrekt information inte               
kommer fram så skräms och stressas allmänheten. Oh et al. (2013) menar att om rädslan hos                
allmänheten inte kontrolleras minskar inte ryktesspridningen. Informationen var enligt         
respondenterna bristfällig under terrorattentatet, vilket gjorde de rykten som uppstod          
svårhanterade. 
 
Ryktesspridning på grund av rädsla blir särskilt svårt under ett terrorattentat då risken för              
upprepning känns troligt (Belfo et al. 2015). Flera respondenter såg dock inte de rykten som               
uppstod som allvarliga eller skadliga. En anledning till detta var att folk höll sig inomhus på                
grund av rädsla. Detta stämmer överens med vissa journalister i traditionella medias            
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inställning; att sprida ett rykte som kan vara falskt är bättre än att inte sprida någonting i de                  
fall då brist på information kan riskera människors liv (Virtanen 2017). 
 
Problemet med att bemöta rykten om skottlossningar var enligt flera respondenter på            
Krisinformation.se att någon bekräftad information från Polisen aldrig kom.         
Krisinformation.se väntade med att sprida information till det att de fått bekräftad            
information från Polisen, detta för att inte sprida eventuell falsk information. Detta arbetssätt             
går att härleda till Reilly och Atanasova (2016) som menar att sociala medier förvärrar kriser               
genom att skapa oordning och oreda när falsk information sprids. Flera respondenter menade             
att information bör komma snabbt men prioritet ligger på att informationen är korrekt. Detta              
återkommer även hos Belfo et al. (2015) som menar att krishanteringsorganisationer måste            
vara öppna med information samtidigt som de väger konsekvenserna gentemot att hålla inne             
information. 
 
Enligt respondenterna använder Krisinformation.se enbart bekräftade källor som exempelvis         
Polisen. Polisens respondenter berättade att de enbart går ut med korrekt information, detta             
menade vissa respondenter på Krisinformation.se kan leda till brist på bekräftad information.            
Oh et al. (2013) och Fischer et al. (2016) beskriver hur sådan brist på bekräftad information                
blir ett problem då eventuella “rykteskvarnar“ kan skapas om det under en kris finns många               
rapporter med osäkra eller obefintliga källor. 
 
Respondenten Jeanna Ullén menade att Polisens information kring uppgifter om skottlossning           
inte hjälpte att bemöta ryktet om skottlossning vid Fridhemsplan. Kontot Yttre Befäl (YB)             
Södermalm på Twitter la upp en skärmdump av Polisens hemsida (17.01 i Bilaga 3) eftersom               
Polisens hemsida hade tekniska problem. På denna skärmdump syns Polisens webbplats med            
en uppdatering 15.25 där de skriver “Det har förekommit uppgifter om skottlossning men det              
är inte bekräftat i nuläget. Detta ska ha skett i närheten av/vid Åhléns centralt.”. Flera               
respondenter beskrev att om vissa enskilda rykten dementeras, blir det per automatik att de              
som inte bemöts bekräftas. Tvetydighet som denna menar Belfo et al. (2015) kan leda till               
rykten och spekulationer. Det är bättre att dementera falsk information eller be allmänheten             
om lugn och tålamod ifall korrekt information inte hunnit bli tillgänglig (ibid.).  
 
Respondenten Hansi Elsbacher sa att rykten kan få väldigt stora återverkningar eftersom            
sociala mediers enkelhet gör möjligheten att sprida rykten tillgänglig till allt fler människor.             
Detta resonemang återspeglas i Alexanders (2014) forskning som menar att sociala mediers            
enkelhet vid spridning av information kan utgöra risker. 
 
Enligt Hagar (2014) är en huvudutmaning att integrera och koordinera all information.            
Respondenter från Krisinformation.se berättade hur de övat rykteshantering och stresstålighet          
genom scenarion som speglar en större krishändelse. Detta har utförts tillsammans med andra             
myndigheter för att lära sig hur denna typ av utmaning kan bemötas. Ännu en anledning till                
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att öva scenarion är för att kunna hantera överbelastning av information som blir allt              
vanligare i sociala medier (Hagar 2014). 

6.3 Förtroende 
Enligt respondenten Emma Sillman bygger Polisen förtroende hos allmänheten genom          
enhetlighet, stänga ner falska konton som liknar Polisens och att de anstränger sig för att inte                
skriva felaktigheter. Detta förebyggande arbete kan leda till att färre felaktigheter delas till             
allmänheten och att allmänhetens förtroende kan behållas, vilket är i enlighet med påstående             
från Odén et al. (2016); att spridningen av rykten och falsk information drabbar enskilda men               
kan även minska förtroendet för krishanteringsorganisationer, därför måste        
krishanteringsorganisationer arbeta proaktivt med kommunikation. 
 
Flera respondenter framhöll att snabb kommunikation är viktig, men att samtidigt hålla            
informationen korrekt är väldigt svårt. Reilly och Atanasova (2016) framhäver att snabba och             
vänliga svar är nyckeln till att allmänhetens förtroende ökar och får dem att komma tillbaka.               
Detta stärks av respondenten Anna Toss åsikt; att kommunikationen bör visa mer            
mänsklighet, även om det kan visa osäkerhet eller sprickor.  
 
Förberett material ansåg flera respondenter vara viktigt för att ha något att kommunicera i de               
fall då fakta saknas. Detta tillåter att mer frekvent information delas, vilket går i linje med                
forskning av Odén et al. (2016) som menar att krishanteringsorganisationer behöver ha en             
löpande närvaro i sociala medier för att bibehålla sitt förtroende. 
 
Flera respondenter från Krisinformation.se betonade vikten av att deras information kom           
från, och kunde härleda till bekräftade källor, ofta från myndigheters webbplatser. Detta är i              
linje med en studie utförd av Austin et al. (2012) som tydligt visar att webbplatser ger mer                 
förtroende än sociala medier när krisinformation ska förmedlas. 

6.4 Allmänhetens roll 
Flera respondenter ansåg att då allmänheten jobbar tillsammans kan de ses som en resurs vid               
krishantering. Detta skildrar även Alexander (2014) som framför att allmänheten kan anses            
vara en kraftfull, självorganiserad och gemensam intelligent kraft. Flera respondenter styrker           
detta påstående då de menar att allmänheten har en tendens att kunna rätta sig själv på sociala                 
medier och begära källor på information som läggs ut.  
 
Flera respondenter menade att allmänheten hjälper till vid kriser och kan göra detta via              
sociala medier. Sociala medier låter allmänheten dela material och hjälpa varandra (Boulos et             
al. 2011; Kotsiopoulos 2014). Respondenten Anna Toss menade att allmänheten blir som en             
omvänd rykteskvarn och crowdsourcar fram fakta vilket kan tolkas som att allmänheten            
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bemöter rykten. Detta stämmer överens med Reilly och Atanasova (2016) som menar att             
crowdsourcing medför en “kollektiv intelligens”. 
 
Respondent Hansi Elsbacher hade uppmärksammat att folk som tidigare inte kunnat göra            
någonting under en kris, åtminstone vill hjälpa till på något sätt i sociala medier. Detta kan                
förklaras genom vad Eriksson (2014) antyder; att förutsättningar numera finns för           
allmänheten, att genom sociala medier bidra till den kollektiva lägesbilden. Människor som            
inte finns på plats vid en kris kan idag med crowdsourcing hjälpa till med datainsamling och                
analys (Palen et al. 2009). 

6.5 Rekommendationer 

Nr Rekommendation Förklaring Tema 

1 Öva 
Träna scenarion med rykteshantering och överbelastning av 
information 

Rykten och dess 
bemötande 

2 Bevaka 
Omvärldsbevaka vilka sociala medier som finns och används. De 
är verktyg och en resurs för krishantering om de hanteras rätt  

Användning av 
sociala medier 

3 Skapa material 
Skapa material för olika situationer så det finns något att lägga ut 
vid respektive situation 

Rykten och dess 
bemötande, 
Förtroende 

4 Var snabb 
Möt tveksamheter direkt med information om att myndigheten 
tittar på detta och mer information kommer 

Rykten och dess 
bemötande, 
Förtroende 

5 Var korrekt 
Ge enbart ut tydlig information, gärna med länk till källa. 
Uppbyggt förtroende tar tid att bygga men går fort att riva ned 

Rykten och dess 
bemötande 

6 Var närvarande 
Aktiv närvaro i sociala medier gör att allmänheten vet var 
informationen finns när något händer 

Förtroende 

7 Bemöt rykten 
Om möjligt, bemöt rykten på ett brett sätt, inte för specifikt då 
detta kan ge tyst bekräftelse till andra liknande rykten 

Rykten och dess 
bemötande 

8 Var tillgänglig 
Låt allmänheten komma åt information på sociala medier utan att 
behöva skapa konton, detta är även bra ifall webbplatsen går ned 

Förtroende 

9 Utbilda 
Utbilda allmänheten i källkritik och hjälpsamt beteende i sociala 
medier 

Rykten och dess 
bemötande 

10 Crowdsourca 
Ge medborgare möjligheter att engagera sig genom att hjälpa till, 
de vill och kan vara en resurs.  

Allmänhetens 
roll 

 

Figur 7: Rekommendationer för proaktiva åtgärder mot falsk information och ryktesspridning på sociala medier 
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7. Diskussion 

7.1 Resultat 

7.1.1 Snabb och korrekt 
Studien har ett genomgående tydligt dilemma angående publicering av information; att vara            
snabb men ändå korrekt. Att vara korrekt prioriteras men kan ta lång tid, samtidigt bör någon                
form av information gå ut för att minska ryktesspridning. Ett rykte kan dementeras men              
senare visa sig vara korrekt, osäkerhet kring vad som är korrekt försenade i detta fall både                
“faran över” och bemötande av rykten kring skottlossningar vid terrorattentatet. Flera av            
respondenterna menade att rykten kring skottlossning inte var alltför negativa eftersom de            
gjorde att folk stannade hemma. Hade inställningen varit densamma om någon människa            
blivit allvarligt skadad på grund av panik skapad av rykten? Polisen har väldigt många              
variabler att ta hänsyn till när de publicerar information och där ansvarig stab måste ta dessa                
svåra beslut; “ska vi verkligen säga att så inte är fallet när flera personer säger att det är så                   
och ryktet håller folk hemma?”. Det kan ofta vara svåra beslut att ta. Allmänheten borde               
kanske få ta större del av det bakomliggande arbetet i staber för att få en högre förståelse och                  
insikt om den information som kommer ut.  
 
Krisinformation.se var delvis utan bekräftad information och försökte hantera detta genom att            
sprida förberett material till allmänheten och uppmana dem att hålla sig lugna. Att ha              
förberett material gör att det alltid finns någon form av information att ge ut. En bra                
kompromiss för att uppnå både snabbhet och korrekthet när information inte finns tillgänglig             
är att tidigt gå ut med information i sociala medier att: “myndigheter tittar på det som skrivs                 
och mer information kommer snart”. Under tiden det som skrevs undersöks, eller i väntan på               
mer information, kan förberett material läggas upp. Detta gör att kriskommunikatörer visar            
närvaro och samtidigt kan be om lugn för att vid ett senare tillfälle ge ut korrekt information.                 
Detta utan att oavsiktligt sprida rykten genom upprepning av obekräftad information eller            
oavsiktligt ge tyst bekräftelse till eventuella liknande rykten.  

7.1.2 Faran över 
Det tog mer än två dygn innan Polisen sa att folk kunde leva sitt liv som vanligt (se inlägg                   
10/4 10.54 i Bilaga 3). Kunde kanske Polisen ha gått ut tidigare med information om faran                
över? Som respondenten Hansi Elsbacher påpekade så fanns även avspärrningarna kvar men            
anledningen var otydlig; var det för att mer väntades hända eller för att inte hindra den                
tekniska utredningen? Under terrorattentatet gick inget VMA ut, trots möjlighet att använda            
den kanalen för att sprida information till allmänheten i vissa områden, en fördel att använda               
denna kanal hade möjligtvis varit att när meddelandet sedan tas bort eller löper ut så kan det                 
tekniskt sett ses som ett “faran över”. 
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Det kom dock signaler redan efter ett dygn att allmänheten inte behövde undvika centrala              
Stockholm, Polisen skrev på Twitter: “De avspärrningar som Polisen haft i Stockholms            
innerstad är nu hävda...” (se inlägg 11.08 9/4 i Bilaga 3). I en länk till webbplatsen som                 
inlägget hänvisade till stod det: “Det gör att Polisen inte längre avråder allmänheten från att               
besöka Stockholm city.” (ibid.). Kan vara så att Krisinformation.se missat det inlägget            
eftersom det inte lades ut i något av deras sociala medier. Polisen spred dock inte detta via                 
Facebook, trots att det borde ha gjorts på samtliga kanaler för att få större spridning till                
allmänheten. Om inte allmänheten får informationen kan rykten eventuellt fortsätta att spridas            
om att centrala Stockholm inte är säkert då senaste rekommendationen i flera            
informationskanaler är att undvika centrala delar av Stockholm. 
 
Terrorhotnivån var oförändrad under hela händelsen, den nivå som varit konstant under 2017             
har varit 3 (av 5) som benämns “förhöjt hot”, vilket innebär att ett attentat kan ske                
(Säkerhetspolisen 2017a). På så vis är det extra svårt att säga faran över kring ett               
terrorattentat; då det enligt terrorhotnivån från Nationellt centrum för terrorhotbedömning          
(NCT) när som helst kan ske fler. I förhållande till “faran över” hanterades terrorattentatet i               
det närmaste som en trafikolycka, det var något som kunde förväntas hända. Att signalera att               
faran är över är därför mycket svårt för inblandade kommunikatörer, det beslutet behöver             
komma uppifrån eller från ansvarig på plats och det kan ta tid att få fram beroende på                 
händelsens karaktär.  

7.1.3 Övning 
I dagarna innan terrorattentatet genomförde Polisen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen en          
gemensam övning där syftet var att öva samverkan mellan myndigheterna vid ett            
terroristattentat i Sverige (Säkerhetspolisen 2017b). Det är troligt men otydligt om de övade             
kommunikation och samverkan på sociala medier; oavsett är övning av detta viktigt, precis             
som respondenter från Krisinformation.se påpekat. Genom att öva olika scenarion kan           
kriskommunikatörer komma mer förberedda och bättre hantera rykten vid en kris. 

7.1.4 Källkritik 
Flera respondenter ansåg att allmänheten kan ses som en resurs på sociala medier vid              
krishantering, detta då de kan bidra med information samt rätta varandra genom att vara              
källkritiska. Enligt Mokhtari et al. (2017) säger Anna Nyman, chef på enheten för             
samordning och operativa avdelning på MSB om terrorattentatet: “Vi såg en ökning till ett              
beteende som man har i ryggmärgen där man påminner varandra om att inte sprida              
felaktigheter.”. Detta är bra; att allmänheten utbildar varandra. Precis som Viralgranskaren           
och MSB (Mokhtari et al. 2107) skriver kan terrorattentatet möjligen ha varit starten för en               
bredare kunskap om källkritisk i samhället. Vilket går att hoppas på, men det är även viktigt                
att myndigheter också utbildar allmänheten genom att sprida mer material om källkritik. 
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7.1.5 Crowdsourcing 
Tidigare har inte folk på andra geografiska platser aktivt kunnat hjälpa till vid händelser, med               
sociala medier ändras detta och allmänheten kan engagera sig genom att leta fakta kring              
felaktig information. Detta kan allmänheten göra genom datainsamling och analys.          
Exempelvis skulle allmänheten kunna stå emot genom att säga “vi har här flera vittnesmål om               
att absolut ingenting händer på Fridhemsplan och här är en livesändning”. I kombination med              
ett verktyg som Reddit där information röstas upp eller ned i flödet, kan relevant information               
ges mer utrymme då det hamnar längst upp och irrelevant och felaktig information begravs              
längst ned. Detta skulle kunna bemöta falsk information och rykten på ett positivt sätt, men               
likt alla crowdsourcinginsatser är insatsen effektivare med erfaren ledning och styrning av            
experter. Kriskommunikation.se skulle exempelvis kunna äga en livetråd på Reddit vid en            
händelse där folk kan rapportera in och andra användare kan lyfta fram eller trycka undan               
material och på så vis underlätta informationsinhämtningen. 

7.2 Sociala medier 
Youtube är ett mycket populärt verktyg i Sverige, tack vare sin besöksstatistik räknas det som               
Sveriges mest populära sociala medie (IIS 2017), detta tror dock författarna av denna studie              
är missvisande statistik då antal konton inte behöver representera antal socialt aktiva            
medlemmar. Det står dock klart att Polisen använder denna webbplats mycket flitigt då             
samtliga videoklipp på deras webbplats är upplagda på Youtube och inbäddade i            
webbplatsen. Anmärkningsvärt är att kommentarer på Polisens upplagda filmer är          
avaktiverade, detta innebär att i princip alla sociala aspekter med Youtube tas bort och              
därmed även dialogen med användarna. Krisinformation.se använder sig idag av MSBs           
Youtubekanal för att publicera videoklipp, här finns möjligheter att skapa egna kanaler för             
dialog med allmänheten. 
 
Trots att Instagram har tre gånger mer svenska användare än Twitter (IIS 2017) används              
mediet idag främst som en reklampelare av kriskommunikatörerna. Det är många som            
använder Instagram och därför finns en potential för mer kommunikation mellan           
kriskommunikatörer och allmänheten. Den största potentialen för kommunikation och dialog          
kan tänkas vara funktionen för att sända livevideor då detta låter allmänheten kommentera             
sändningen i realtid. 
 
Twitter som socialt medium är överrepresenterat i förhållande till andra sociala medier inom             
forskning, detta då det är förhållandevis enkelt att få ut data i forskningssyfte (Lee et al.                
2017). Av samma anledning, att det är lätt för forskare att ta del av data, är det troligtvis även                   
så för de kriskommunikatörer som administrerar sina Twitterkonton. Att se statistik verkar            
vara något som eventuellt bidrar till att kriskommunikatörer föredrar att använda Twitter            
framför andra sociala medier. Flera respondenter hyllar dock Twitter för att det är snabbt,              
sökbart och kan tydligt presentera spridning av information. Många inflytelserika personer           
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använder Twitter aktivt vilket kan bidra till att informationen sprids snabbare, även om den              
sprids till färre så har de många följare som kan “retweeta”. Tillgången till data bör dock inte                 
styra valet av sociala medier. Speciellt då de sociala medierna Youtube, Instagram eller             
Facebook har tre gånger fler användare (IIS 2017). 
 
Att Reddit används i omvärldsbevakning av Krisinformation.se kan anses vara mycket klokt            
då det visar material som kollektivt anses vara mest relevant i stunden, oavsett källa              
(Bergstrand 2016). De “livetrådar” som skapas vid händelser kan anses vara ett mycket bra              
exempel på informationssammanställning via crowdsourcing i sociala medier. Reddits         
funktionalitet för att rösta upp eller ned kommentarer gör att både kommentarer och inlägg              
till viss del kan anses självsanerande. 
 
Respondenten Pär Lindroos påpekade att allmänheten kommer åt samtliga av Polisens konto            
på sociala medier. Det är bra ur den synpunkten att om telefonväxlar och webbplatsen skulle               
gå ned kan ändå dialoger med allmänheten upprättas via sociala medier. På så vis är sociala                
medier en viktig alternativ kommunikationsväg. Dock kan inte allmänheten skriva          
kommentarer eller ta kontakt om de inte har ett registrerat konto, men de kan ta del av den                  
information som läggs ut; exempelvis kan Polisen skriva: “webbsidan är tillfälligt nere på             
grund av ett tekniskt fel, detta beräknas åtgärdas inom kort och vi återkommer med mer               
information”. Detta skulle kunna lugna allmänheten som slipper spekulera i vad som har hänt              
och på så vis kan eventuell ryktesspridning antas minska. 

7.2.1 Nackdelar med sociala medier 
Sociala medier har skapat förutsättningar för kriskommunikatörer och allmänheten att söka           
och sprida information vid en händelse av en kris. Detta har dock inte bara fört med sig                 
positiva sidor, utan även negativa. En stor nackdel med sociala medier är hur lätt rykten kan                
skapas och spridas då dessa inte dementeras i samma takt som de sprids. Eftersom rykten               
snabbt och lätt kan spridas via sociala medier kan det existera många rapporter med osäkra               
eller obefintliga källor under en kris. Detta var tydligt under terrorattentatet då rykten om              
skottlossningar spreds i det närmaste okontrollerat. När allmänheten sökte information via           
sociala medier kanske ryktet spreds oavsiktligt, allmänheten kanske skrev i stil med “har             
någon hört något om skottlossning på Fridhemsplan” när de sökte information kring ryktet,             
vilket i sin tur kan ha gjort att fler och fler hört talas om ryktet. 
 
En annan nackdel är att det krävs resurser för att hantera all information som löpande               
kommer in. Dessa resurser är det inte säkert att krishanteringsorganisationerna kan avvara till             
sociala medier. Det bör dock nämnas att det finns vissa synergieffekter som nämnts av Hansi               
Elsbacher; ju mer som besvaras på sociala medier, desto mindre samtal kommer in till              
telefonväxlar. Därför kan det ses som en investering att lägga resurser på sociala medier; för               
att kunna hålla telefonlinjerna mindre belastade och samtidigt få en dialog med allmänheten.             
Beroende på hur krishanteringsorganisationen ser ut är det inte säkert att investeringen känns             
lönsam, ny utrustning eller mer personal på plats kan verka mer relevant än att också hantera                
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sociala medier. Sociala medier skulle därför kunna anses vara en ytterligare arbetsbörda på             
redan hårt belastade organisationer. Detta kan dock sägas om många teknologiska framsteg;            
“vad ska vi med datorer till, de tar bara en massa tid från vårt riktiga arbete”. 

7.3 Krisinformatik 
Krisinformatik är samspelet mellan människor och teknik under kris, detta har beskrivits            
under rubrik 4.1 och visats i Figur 3 hur ämnet förhåller sig till andra ämnen. I studiens                 
analys framställdes tio rekommendationer för proaktiva åtgärder mot falsk information och           
ryktesspridning på sociala medier, där alla rekommendationerna kan kopplas till          
krisinformatik. Sociala medier gör att samtliga rekommendationer kan kopplas till informatik           
då de behandlar arbete på och med sociala medier. Informatik är en sammandragning av              
informationsvetenskap och IT (Bank och Nyström 2000). När sociala medier i sin tur används              
vid krishantering är kopplingen mot krisinformatik tydlig (Figur 3). Två rekommendationer           
har tydligare koppling mot informatik än de andra; rekommendationerna “bevaka” och           
“utbilda”. Detta då rekommendationen “bevaka” belyser vikten av sociala medier som           
IT-verktyg för krishantering och rekommendationen “utbilda” belyser att allmänheten bör          
utbildas i källkritik och hjälpsamt beteende i sociala medier. 
 
Rekommendationen “var tillgänglig” kan anses vara relaterad till den del av krisinformatik            
som behandlar digital infrastruktur (Figur 3) då det ger en redundans vid de eventuella              
tillfällen ordinarie webbplatser går ned.  
 
Rekommendationen “Crowdsourca” kan däremot falla under samtliga delar av krisinformatik          
(Figur 3), eller vissa delar mer än andra, då allmänheten kan hjälpa till på flera olika sätt                 
beroende på sammanhang. Exempelvis kan information delas genom allmänheten även när           
den digitala infrastrukturen är dålig genom att centrala informationspunkter skapas och           
underhålls av allmänheten. Crowdsourcing kan även användas för interaktiva “kriskartor”          
och “livetrådar” där användare uppdaterar information vilket behandlar både informatik och           
kriskommunikation. 
 
Till största del faller dock de flesta rekommendationer under kriskommunikation (Figur 3),            
även om denna kommunikation sker med hjälp av sociala medier.  

7.4 Metod 

7.4.1 Forskningsstrategi 
Det finns ett flertal olika forskningsstrategier som kan användas, dessa underlättar att studier             
når sina mål (Denscombe 2016). Denna studie har genomförts genom en kvalitativ ansats och              
har använt sig av fallstudie med semistrukturerade intervjuer. I en fallstudie väljer forskaren             
hur många som intervjuas. Detta skulle kunna leda till eventuella brister i studien på grund av                
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osäkerhet hur många som går med på att bli intervjuade, samt vilken kvalitet den insamlade               
datan har. Förvånansvärt var antalet personer som tackade ja till att bli intervjuade, vilket              
respondenterna förklarade berodde på studiens ämnes betydelse. I denna studie har sex            
respondenter intervjuats som data bearbetats från. Under intervjutillfällena märktes tydligt att           
valet att använda semistrukturerade intervjuer var rätt då intressanta svar framkom genom            
kompletterande följdfrågor anpassade efter respondentens svar. Antalet respondenter som         
intervjuats kunde ha ökats för att eventuellt uppnå högre empirisk mättnad. Kvaliteten på det              
insamlade empiriska materialet kan dock anses minska ett eventuellt glapp för empirisk            
mättnad. Detta eftersom de respondenter som handplockats för intervjuerna hade relevanta           
yrkesroller inom det studerade området och därmed bidrog till data av hög kvalitet. Det som               
var mest mödosamt i samband med att behandla intervjumaterialet var att transkribera det, då              
tidigare erfarenhet av transkribering saknades tog processen oväntat lång tid. Det var dock             
utan tvekan värt mödan då datan blev mycket lättare att jämföra och sammanställa i resultatet. 
 
Fallstudien har behandlat terrorattentatet på Drottninggatan, och som tidigare nämnt ska en            
fallstudie ha en tydlig identitet med tydliga gränser (Denscombe 2016). Fallets startpunkt i             
studien var lättidentifierad då det var det första inlägget av kriskommunikatörerna på sociala             
medier som relaterar till terrorattentatet. Fallstudiens slutpunkt skulle eventuellt kunna bytas           
ut till en annan, närmare startpunkten, då ingen större mängd data har använts i studien från                
de nästkommande dagarna efter den 7 april. Fallets slutpunkt bestämdes vara då Polisen skrev              
att allmänheten skulle leva sina liv som vanligt (Bilaga 3), detta då det var ett tydligt                
utlåtande av samma kriskommunikatör som vid fallets startpunkt. 
 
Tanken bakom att intervjua respondenter från två olika organisationer var att samla in             
information om olika perspektiv och rutiner. En bakomliggande anledning till detta var rädsla             
att svaren inte skulle vara diversifierade nog och inte leda till intressanta resultat. Med facit i                
hand skulle det gått utmärkt att enbart gå till en organisation, så länge det funnits nog med                 
respondenter som varit väl insatta i ämnet. Både Polisen och Krisinformation.se har            
tillräckligt stora organisationer (med många webbredaktörer) för att kunna utföra tillräckligt           
med intervjuer. Så länge frågorna hade hållits tillräckligt personliga och öppna hade resultatet             
troligtvis ändå varit bra med enbart en organisation som intervjuats. Studien kan dock anses              
ha fått ett intressant perspektiv då “båda sidor av myntet” representerades. Den ena sidan som               
tar ställning till och publicerar ny information och den andra sidan som hanterar väntan på ny                
information att förmedla. 

7.4.2 Respondenternas påverkan 
Studiens forskningsetiska ställningstaganden gjorde att respondenterna hade möjlighet att ge          
synpunkter på det transkriberade materialet och de citat som använts i studiens resultat. Detta              
kunde ha lett till att respondenterna till viss del kunnat styra och påverka studiens resultat.               
Fåtal förslag på ändringar kom in från respondenterna och samtliga förslag infördes på den              
transkriberade datan. Den ändrade datan var dock inte av relevans och användes inte i              
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studien. Samtliga forskningsetiska ställningstaganden följdes och studiens legitimitet i         
förhållande till resultatet kan anses vara opåverkat av respondenternas redigering. 

7.4.3 Presentation av resultat 
Enligt Bryman (2012) är ordagranna citat från intervjuer lämpliga för att ge studier legitimitet              
och fördjupa läsarens kunskaper. Ofta används tabeller med citat som ger studien en mer              
formell stil och kan ge citaten en bild av att verka mindre handplockade, vilket annars kan                
vara fallet i de studier där få citat används. I denna studie presenterades resultatet genom               
introducerande löpande text med ordagranna citat från intervjuer. Likt de studier som            
använder tabeller med citat, användes i denna studie en större volym med citat för att               
fördjupa läsaren och ge en bättre helhetsbild. Detta bör även underlätta framtida forskning då              
mer relaterat resultat presenteras utan att läsaren behöver ta del av hela transkriberingar. 
 
Det var väldigt positivt att samtliga intervjuade godkänt användande av sina namn i studien.              
Detta har gett studien mer legitimitet och gör att studien känns mer verklig och personlig i                
samband med den ordagranna transkriberingen.  

8. Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att framställa rekommendationer för proaktivt arbete mot             
falsk information och ryktesspridning på sociala medier samt utgöra en grund för vidare             
forskning inom krisinformatik. Studiens forskningsfråga var: Vilka proaktiva åtgärder kan          
statliga kriskommunikatörer vidta på sociala medier för att motverka falsk information och            
ryktesspridning? Forskningsfrågan anses vara besvarad genom framställningen av tio         
rekommendationer för proaktiva åtgärder mot falsk information och ryktesspridning på          
sociala medier för kriskommunikatörer (Figur 7). Dessa rekommendationer var: Öva;          
Bevaka; Skapa material; Var snabb; Var korrekt; Var närvarande; Bemöt rykten; Var            
tillgänglig; Utbilda; Crowdsourca. I kombination med råd kring vidare forskning anses även            
studiens syfte vara uppfyllt.  

8.1 Vidare forskning 
Användandet av fallstudier kan väcka tankar inom verksamheten och leda till förändringar            
(Wallén 1996). Förutom att ge generell kunskap kan fallstudier även vara lämpligt att             
använda som förstudier till annan forskning för att utveckla begrepp och metodik (ibid.).             
Denna fallstudie kan utgöra en grund för spännande vidare forskning, förutom att testa             
studiens rekommendationer på olika aktörer kan djupare forskning bedrivas. Tidslinjen (se           
Bilaga 3) kan även vara till nytta för andra forskare i framtiden. Nedan följer exempel på                
forskningsfrågor, med kortare förslag på implementering, som kan ställas vid framtida           
forskning: 
 

52 



● Vilka verktyg finns för hantering av innehåll på sociala medier och hur kan dessa              
underlätta krishantering? 

I förhållande till krisinformatik (Figur 3) och studiens rekommendationer (Figur 7) skulle mer             
forskning inriktat mot den tekniska sidan vara intressant i förhållande till sociala medier och              
proaktivt arbete mot ryktesspridning. Exempelvis kan det finnas eller utvecklas verktyg för            
att sammanställa sociala medier så att krishanterare kan få en mer samlad bild av              
händelseförlopp och dess rykten. Här skulle flera verktyg kunna jämföras i en            
tvärsnittsstudie. Vilka verktyg kan sammanställa information från flera sociala medier          
samtidigt? Vilka verktyg kan lägga upp information på flera sociala medier samtidigt? Vilka             
verktyg ger statistik på spridning och på vilket sätt?  
 

● Hur kan crowdsourcing appliceras för krishantering via sociala medier? 
Det finns många verktyg och exempel där det går att nyttja crowdsourcing. Här skulle              
exempelvis wikis, mobila sensorer, kriskartor och dess implementering kunna studeras hos           
olika aktörer.  
 

● Hur kan artificiell intelligens (AI) vara ett verktyg för att underlätta krishantering? 
Studier kan experimentera kring användande av AI för att tidigt bemöta rykten. AI skulle              
kanske kunna lära sig att känna igen mönster för rykten och på så vis skulle rykten kunna                 
bemötas innan de sprids för mycket. På samma sätt skulle de kanske kunna användas för att                
känna igen manipulerade bilder genom bildigenkännelse. 
 

● Hur kan rykteshantering på sociala medier övas? 
En studie kan genomföras där det jämförs och analyseras vilka verktyg och plattformar som              
finns för att öva rykteshantering. Hur de olika verktygen fungerar och vilka sociala medier              
som simuleras. 
 

● Hur påverkar snabbhet kontra korrekthet organisationers förtroende från        
allmänheten vid spridning av information på sociala medier vid en kris? 

Som diskuterat i denna studie är det ett ständigt dilemma för kriskommunikatörer att väga              
snabbhet mot korrekthet. En fördjupande studie skulle kunna göras inom detta område för att              
visa vart olika gränser går. Detta skulle kunna göras genom intervjuer med beslutsfattare             
kring informationsspridning som skulle kunna på djupet beskriva hur avvägningar görs. 
 

● Hur sårbar är krishanteringen på sociala medier ur säkerhetssynpunkt? 
Studier kan exempelvis visa hur stor spridning falsk information kan få genom falska konton              
och hur källkritisk allmänheten är till informationen.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuförfrågan 
Hej, 
Vi heter Daniel Edvinsson och Daniel von Koppy. Vi studerar vår sista termin på programmet               
Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet. För närvarande skriver vi vårt           
examensarbete på kandidatnivå vilket berör sociala medier i kris och vi behöver din hjälp! 
 
Vi utför en fallstudie kring hur rykten spreds under terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm              
under april 2017. Under tidigare litteraturstudier har vi sett att forskning behövs kring förebyggande              
arbete med sociala medier. Syftet med vår studie är att framställa rekommendationer för proaktivt              
arbete mot falsk information och ryktesspridning på sociala medier.  
 
Studien kommer genomföras genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer, vilka kommer         
transkriberas och analyseras. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst (innan studien              
färdigställts) avbrytas, utan att en förklaring behöver delges. Intervjun spelas in, i syfte att transkribera               
det som tas upp under intervjun. Transkriberingen kommer skickas tillbaka till dig för ditt              
godkännande så fort den är klar. Om så önskas går intervjun att utföra via Skype, även om vi föredrar                   
att ses på plats. Vi beräknar att intervjun tar ungefär en timme att genomföra. 
 
Om du så önskar går det bra att vara anonym, detta beslut går även att ändra fram till dess att arbetet                     
examineras. Vi kan även censurera eller ändra data ifall ni önskar det eller om något visar sig vara                  
felaktigt i transkriberingen. Naturligtvis ger det vår studie ökad legitimitet ifall vi får beskriva dig och                
din yrkesroll, men det slutgiltiga beslutet om vilken information vi får använda ligger hos dig.  
 
Intervjuerna ligger till grund för att vår studien ska bli möjlig. Därför är just din intervju av stor vikt                   
för att säkerställa studiens trovärdighet och kvalitet. Studien kan vid intresse skickas till dig efter den                
examinerats, så du kan få ta del av resultatet. Vi bifogar i detta brev de frågor som kommer ställas                   
under intervjun vi utför, finner vi något svar intressant att utforska kan följdfrågor dyka upp. Alla                
frågor behöver inte besvaras, det kan vara minst lika intressant ifall ett svar inte finns. Vid frågor eller                  
funderingar får du väldigt gärna höra av dig. Vi är väldigt tacksamma om du kan hjälpa oss, vi tror att                    
studien kan leda till betydelsefulla resultat med din hjälp! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Daniel Edvinsson Daniel von Koppy 
073-8477097 070-4770433 
daed1500@student.miun.se davo1500@student.miun.se 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
● Vilket media använder ni främst för att sprida information till allmänheten? 
● Vilka rapporterar information på er hemsida? 

○ Hur skiljer rapporteringen sig från sociala medier? 
● Vilka sociala medier använder ni som informationskanal? 

○ Varför dessa? Vem tar beslutet att öppna och hantera ett konto? 
○ Fördelar och nackdelar med de olika informationskanalerna? 
○ Vilket socialt media anser du ger bäst spridning av information? 

● Vilka rykten har du sett om terrorattentatet på sociala medier (både sanna och falska)? 
○ Detaljer? 

- Vilka sociala medier? 
- Vem? Vad? När? 

○ Hur visste du att ryktet var sant eller falskt? 
● Hur bemötte organisationen dessa rykten? 

○ På vilka sociala medier lades informationen upp om att ryktet är falskt? 
○ Hur ger ni er information legitimitet kontra de rykten som dementeras? 

● Vad anser du kunde ha gjorts annorlunda i bemötandet av falsk information och             
rykten? 

● Hur utvärderas händelseförloppet på sociala medier i efterhand? 
○ Hur följs dessa utvärderingar upp? 

● Var får ni information om händelserna som ni i er tur rapporterar om? 
○ Hur tar ni reda på om informationen stämmer? 
○ Vem gör bedömningen om ett rykte ska bemötas eller inte? 

● Vilka rykten anser du vara svårare att bemöta än andra? 
○ Varför? 

● Hur kan samhället spela en roll i ryktesbekämpning? 
● Hur kan allmänheten informera er om rykten och falsk information som sprids på             

sociala medier? 
● Hur övar ni krisscenarion på sociala medier? 

○ Hur kan ett scenario se ut? 
● Vilka proaktiva åtgärder har er organisation för att motarbeta rykten på sociala            

medier? 
○ Hur anser du att rykten kan minskas på sociala media? 

● Hur anser du att rykten kan förebyggas i sociala medier? 
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Bilaga 3: Tidslinje i sociala medier om terrorattentatet 2017-04-07 
(Samtliga länkar hämtade 2017-12-27) 
 
15.01 - Twitter - Polisen Stockholm 
2017-04-07 14:53, Kontroll person/fordon, Stockholm Samtal om fordon skadat persoenr på 
Norrmalm 
https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850332711466266625 
 

15.12 - Twitter - Krisinformation.se 
Polisen om händelserna i centrala Stockholm. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850335513513009152 

 
15.12 - Twitter - YB Södermalm (Polisen) 
Det finns bara preliminära uppgifter om vad som händer på Drottninggatan ännu. Officiell 
info kommer så gott det går 
https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/850335379874074624 
 
15.18 - Facebook - Krisinformation.se 
Krisinformation.se följer rapporteringen om händelserna i centrala Stockholm. 
https://www.krisinformation.se/ 
https://www.facebook.com/Krisinformation/posts/1551151934897174 
 
15.25 - Twitter - Krisinformation.se 
Råd om hur du beter dig i sociala medier vid större händelser. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850338683974823936 
 

15.27 - Facebook - Krisinformation.se 
De viktigaste råden: sprid inte rykten och lägg inte ut bilder på drabbade. 
https://www.facebook.com/Krisinformation/posts/1551161104896257 

 
15.31 - Facebook - Ivar Arpi (ledarskribent på SvD) 
Enligt vittnen på plats gick brandlarmet inne på Åhléns innan lastbilen körde in i folkmassan. 
Kan vara koordinerat för att få ut så många som möjligt på gatan. Sagt till SvD, dock inte 
bekräftat på annat vis ännu. 
https://www.facebook.com/ivar.arpi/posts/10154315684411218 

 
15.32 - Twitter - Ivar Arpi (ledarskribent på SvD) 
Enligt vittnen på plats gick brandlarmet inne på Åhléns innan lastbilen körde i 
folkmassan. Kan vara koordinerat… fb.me/6z3pApg9r  
https://twitter.com/Ivarpi/status/850340416042016768 
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15.40 - Twitter - Krisinformation.se 
Var eftertänksam när du använder telenätet i Stockholm city just nu. Tänk på att många 
försöker nå sina anhöriga. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850342556588269568 
 
15.42 - Twitter - Säkerhetspolisen 
Attentat på Drottninggatan, stort antal skadade 
sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2017-04-07-attentat-pa-drottninggatan-i-
stockholm.html 
https://twitter.com/SAPOsverige/status/850342912374255624 
 
15.44 - Twitter - Krisinformation.se 
Om du inte når fram via telenätet kan du testa Skype, FaceTime eller en app med 
chattfunktion. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850343600303034368 
 
15.46 - Youtube - Underbara Videoklipp Från Sverige 
Drottninggatan just nu terrorattack stockholm 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=Ccul1ubHn8E 
 
15.48 - Twitter - Polisen Stockholm 
Eventuellt oroliga anhöriga kan ringa 11414 och direktval 9 för kontakt med polisen. 
#Stockholm 
https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850359591137357825 
 

17.07 - Twitter - Krisinformation.se 
Polisen meddelar att oroliga anhöriga kan ringa 114 14, direktval 9. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850364450871881732 

 
15.50 - Twitter - Svenska Dagbladet 
All tunnebanetrafik har stängts av, enligt TT. 
https://twitter.com/SvD/status/850345139130257409 
 
15.51 - Twitter - Krisinformation.se 
Polisen uppmanar allmänheten att undvika Sergels torg och området omkring i centrala 
Stockholm. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850345189059244033 
 

15.52 - Facebook - Krisinformation.se 
Polisen uppmanar allmänheten att undvika Sergels torg och området omkring i 
centrala Stockholm. 
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https://www.facebook.com/Krisinformation/posts/1551182804894087 
 
15.53 - Twitter - Krisinformation.se 
Trafikverket har stoppat tågtrafiken förbi Stockholms central, på uppmaning av polisen. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850345761573306369 
 

15.54 - Facebook Krisinformation.se 
Trafikverket har stoppat tågtrafiken förbi Stockholms central, på uppmaning av 
polisen. 
https://www.facebook.com/Krisinformation/posts/1551184881560546 

 
15.53 - Reddit 
En “livetråd” skapas på Reddit. 
https://www.reddit.com/live/yq4z3by5pden 
 
15.54 - Twitter - Expressen 
Vittnesuppgifter: En person har gripits i centrala Stockholm, uppger Aftonbladet. 
expressen.se/nyheter/stockholm/lastbil-har-kort-in-i-folkmassa-i-stockholm/ 
https://twitter.com/Expressen/status/850346111789387776 
 
15.56 - Twitter - YB Södermalm (Polisen) 
Många olika uppgifter cirkulerar nu. Om skottlossningar bland annat. Finns inga sådana 
bekräftade uppgifter ännu. Tänk på vad ni sprider. 
https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/850346453742440448 
 
16.00 - Twitter - Daniel Alling (Programledare P1-morgon) 
Lugnt vid Sergels Torg. Alla affärer stänger centralt. Folk lugna 
https://twitter.com/DanielAlling/status/850347668421443585 
 
16.00 - Facebook 
Facebook aktiverar sitt krisresponsverktyg. 
https://www.facebook.com/crisisresponse/stockholm-sweden-attack-apr07-2017/about/ 
 

16.05 - Twitter - Krisinformation.se 
Du kan nu meddela anhöriga att du är i säkerhet med hjälp av Facebooks "safety 
check". 
https://twitter.com/krisinformation/status/850348878180364293 

 
17.10 - Facebook - Krisinformation.se 
Du kan använda Facebooks säkerhetskoll för att meddela dina anhöriga att du är i  
säkerhet. 
https://www.facebook.com/Krisinformation/posts/1551260751552959 
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16.03 - Twitter - Krisinformation.se 
Det bästa du kan göra nu är att hålla dig lugn, respektera avspärrningar och följa information 
från bekräftade källor, som polisen. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850348342769057793 
 
16:03 - Twitter - Polisen Stockholm 
Polisen uppmanar människor att stanna hemma och undvika city. Sprid detta till de ni känner. 
#stockholm 
https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850348379783778305 
 

16.05 - Twitter - Krisinformation.se 
Följ Polisens uppmaningar: Undvik Stockholm city. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850348834341478400 

 
16.05 - Reddit - u/methoman 
It seems the Swedish police website (polisen.se) is down right now, probably overloaded. 
If you have any relevant information regarding the event, please contact the Swedish police 
on number 114 14. 
https://www.reddit.com/live/yq4z3by5pden/updates/304798be-1b9b-11e7-875d-0efe7960d14
6 
 
16:11 - Youtube - 23 ABC | Kero 
BREAKING: Possible terror attack in Sweden 
https://www.youtube.com/watch?v=eKRAMyqqtpI 
 
16:12 - Facebook - Polisen 
Polisen uppmanar att man ska undvika city-kärnan i Stockholm runt Sergels torg och de 
centrala delarna där omkring. Uppdateras kontinuerligt: 
https://polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Handelser/Stockholms-lan/2017-04-07-1453-Kont
roll-personfordon-Stockholm/ 
https://www.facebook.com/polisen/posts/1367200276674790 
 
16.17 - Twitter - Linda Eriksson (Sportreporter för Wosozone) 
Stockholm Central Station now being evacuated with speakers announcing there is a 
suspected shooter in the building. 
https://twitter.com/Wosozone_Linda/status/850351844190806017 
 
16.25 - Twitter - Expressen 
Här grips en misstänkt person av polis i Stockholm. 
https://twitter.com/Expressen/status/850353951404949505 
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16.52 - Twitter - Sky News 
Footage appears to show an individual being arrested in #Stockholm 
https://twitter.com/SkyNews/status/850360530451615744 

 
16.28 - Twitter - CBS Evening News 
NEW: Confirmation from Spendrups company that their truck was hijacked in Stockholm; 
driver was not injured. 
https://twitter.com/CBSEveningNews/status/850354619960242177 
 
16.30 - Twitter - Polisen Stockholm 
Det finns skadade personer men vi har för tillfället inga detaljer om skadeläget och antalet 
skadade. #stockholm 
https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850355215954046976 
 
16.31 - Twitter - Sky News Break 
Swedish police have ordered the evacuation of the central train station in Stockholm 
https://twitter.com/SkyNewsBreak/status/850355461492703232 
 
16.33 - Twitter - Expressen 
Polisen bekräftar skottlossning vid Hötorget och vid Åhlens, enligt uppgifter till Expressen. 
https://twitter.com/Expressen/status/850355831812042753 
 
16.36 - Twitter - Emma Bouvin (Reporter på Dagens Nyheter) 
Polis med megafon kör runt utanför centralen och säger till folk att omedelbart lämna stan. 
Till fots då, ingen kollektivtrafik går. 
https://twitter.com/emmlof/status/850356570080858112 
 
16.42 - Twitter - Polisen Stockholm 
Tunnelbanetrafiken är stoppad. Pendeltågen går ut från stan och lämnar av resenärer för att 
sedan vända tillbaka tomma. se sl.se #Stockholm 
https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850358135281901568 
 
17.01 - Twitter - YB Södermalm (Polisen) 
Svårt komma in på sidan. Här är skärmdump med info 
https://twitter.com/YB_Sodermalm/status/850362791634620416 
 
17.04 - Twitter - ITV News 
Video filmed after a lorry crashed into a department store in Stockholm shows smoke rising 
from the scene http://bit.ly/2nLDuL3 
https://twitter.com/itvnews/status/850363715585277952 
 
17.06 - Twitter - Polisen Stockholm 
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Tunnelbanan och pendeltågstrafiken är avstängd. För kollektivtrafik - se sl.se. 
Centralstationen/hallen är tömd. #stockholm 
https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850364150807244800 
 

17:30 - Facebook - Krisinformation.se 
Local transport in Stockholm is closed at the moment. More information will follow. 
https://www.facebook.com/Krisinformation/posts/1551281254884242 

 
17.17 - Youtube - Lokaltidningarna Mitt i Stockholm 
Vittne till misstänkta terrordådet 
https://www.youtube.com/watch?v=Phea_zs38Gs 
 
17.18 - Youtube - Lokaltidningarna Mitt i Stockholm 
Terrorattack i Stockholm 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJe0MHvpcY4 
 
17.20 - Twitter - Krisinformation.se 
Vi samlar myndigheternas information om händelserna I Stockholm på 
krisinformation.se/handelser-och-storningar/2017/handelserna-i-centrala-stockholm-den-7-ap
ril-2017 
https://twitter.com/krisinformation/status/850367669954109441 
 
17.23 - Facebook - Krisinformation.se 
Telenäten kan för tillfället vara överbelastade på grund av händelserna i Stockholm. Använd 
gärna sociala medier för er kommunikation. 
https://www.facebook.com/Krisinformation/posts/1551275994884768 
 

17.46 - Twitter - Krisinformation.se 
Phone lines in Stockholm may be overloaded at times. Use social media. Do not 
spread unfounded rumours. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850374307129819136 

 
17.28 - Twitter - Sky News Break 
Sky Sources: manhunt under way for Stockholm truck attack suspect who is thought to have 
run away towards subway station 
https://twitter.com/SkyNewsBreak/status/850369724588404736 
 
17.37 - Facebook - Polisen 
Presskonferens (förf anm: här visas bild på den person som söks) 
https://www.facebook.com/polisen/videos/1367268983334586/ 
 
17.41 - Twitter - Krisinformation.se 
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https://twitter.com/SkyNewsBreak/status/850369724588404736
https://www.facebook.com/polisen/videos/1367268983334586/


Use the translation tools in Facebook, Twitter, Google etc for non-Swedish versions of our 
news. Official info in English etc is scarce. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850373076546138112 
 
17.42 - Twitter - Polisen Stockholm 
Händelsen i Stockholm city En lastbil har kört på personer på Drottninggatan i närheten av 
Klarabergsgatan. Fler... 
polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/NY---april-juni/Handelsen-i-Stockho
lm-city1/ 
https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850373214635274242 
 
17.42 - Twitter - Krisinformation.se 
Swedish Police: Stay away from central parts of Stockholm. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850373222222704641 
 
17.46 - Twitter - Krisinformation.se 
Phone lines in Stockholm may be overloaded at times. Use social media. Do not spread 
unfounded rumours. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850374307129819136 
 
18.20 - Facebook - Polisen 
Polisen vill komma i kontakt med personen på bilden - ring och tipsa på 11414.  
Klicka på länken för att se bilden. 
https://polisen.se/Stockholms_lan/Kontakta-oss/Tipsa-polisen/Hjalp-polisen/Stockholm/Polis
en-vill-komma-i-kontakt-med-personen-pa-bilden-/ 
https://www.facebook.com/polisen/posts/1367307863330698 
 

18.44 - Twitter - Krisinformation.se 
Polisen söker kontakt med personen på bilden. Ring 114 14. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850388791948980224 

 
19.47 - Twitter - Krisinformation.se 
Förtydligande: Mannen på bilden är i nuläget inte misstänkt för brott, enligt polisen. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850404728794222592 

 
18.20 - Youtube - Dagbladet 
The moment a truck drives through a crowd in Stockholm, Sweden 
https://www.youtube.com/watch?v=j66unvLpqnA 
 
18.50 - Twitter - Krisinformation.se 
At the moment, there is little specific information about the transport situation in Stockholm. 
Please be patient. 
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https://twitter.com/krisinformation/status/850390315659915265 
 
18.50 - Twitter - Krisinformation.se 
Just nu finns inte svar på alla frågor om trafiksituationen i Stockholm. Ha tålamod. 
Försök att hitta egna transportlösningar så länge. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850390430273482754 

 
19.13 - Twitter - Krisinformation.se 
Det är ännu inte klart hur länge avspärrningarna i centrala Stockholm kommer att vara kvar, 
uppger polisen. 
https://www.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2017/handelserna-i-centrala-stockh
olm-den-7-april-2017 
https://twitter.com/krisinformation/status/850396211714678785 
 

19.21 - Twitter - Polisen Stockholm 
Omfattande avspärrningar i city - oklart hur länge. För senaste trafikinformation se 
ansvarigt trafikbolag. 
https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850398091849211904 

 
19.51 - Twitter - Krisinformation.se 
Information in English from the City of Stockholm about the attack: 
krisinformation.se/nyheter/2017/april/the-city-of-stockholm-about-the-attack 
https://twitter.com/krisinformation/status/850403158694264832 
 
19.51 - Twitter - Krisinformation.se 
Vi vet att vår app inte håller måttet just nu. Följ oss här, på 
http://Facebook.com/krisinformation och på http://www.krisinformation.se för uppdaterad 
info. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850405683841441798 
 
20.05 - Twitter - Polisen Stockholm 
Tunnelbanan i gång på samtliga linjer men med störningar. För senaste trafikinformation se 
ansvarigt trafikbolag. 
https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850409187058253824 
 

19.51 - Twitter - Krisinformation.se 
Polisen om trafikläget i Stockholm. Förseningar förekommer. Följ info på 
http://www.sl.se . https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850409187058253824 
https://twitter.com/krisinformation/status/850409877298176002 

 
20.09 - Twitter - Expressen 
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Filmen visar när fredagslugnet i centrala Stockholm förbyts mot panik – när lastbilen 
vansinneskör på Drottninggatan. 
https://twitter.com/Expressen/status/850410157527977984 
 
20.16 - Twitter - Aftonbladet 
JUST NU: Man gripen i Märsta – ska ha sagt att han är skyldig till attentatet i Stockholm. 
https://twitter.com/Aftonbladet/status/850412100828749825 
 

20.36 - Twitter - Sveriges Radio Ekot 
- Vi bekräftar. En person är gripen för nån form av inblandning i det hela, säger Lars 
Byström, presstalesperson vid polisen, vid 20.30 
https://twitter.com/sr_ekot/status/850417009183653888 
 
20.43 - Twitter - Polisen Stockholm 
En person har gripits som kan ha kopplingar till händelsen i centrala Stockholm. Mer 
om det gripandet kan vi inte säga i nuläget. 
https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850418672149688320 

 
20:20 - Twitter - Ola Nordstrand 
@krisinformation Hej! På er förstasida står det "attentaten i Stockholm". Pluralis? Fler än ett? 
Bekräftat? 
https://twitter.com/Phaber83/status/850413000741851137 
 

22:37 - Twitter - Krisinformation.se 
Nej, bara ett attentat. Redaktör som slant med fingrarna. Tack för påpekandet. Ändrat 
nu. 
https://twitter.com/krisinformation/status/850447405875113984 

 
20.50 - Twitter - Polisen Stockholm 
Den preliminära uppgiften om skadeläget är fyra avlidna och 15 skadade personer. 
https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850420653647966212 
 
20.50 - Twitter - Krisinformation.se 
Om du behöver stöd med anledning av atttentatet i Stockholm, kontakta Vårdguiden 1177. 
http://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2017/04/Pressmeddelande-Bekraftade-u
ppgifter-om-drabbade-av-handelsen-i-centrala-Stockholm/ 
https://twitter.com/krisinformation/status/850420452669501441 
 

20.56 - Twitter - Krisinformation.se 
If you need assistance from healthcare following the events in Stockholm today, call 
1177. 
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21.20 - Twitter - Sveriges Radio Ekot 
Personen som är gripen stämmer överens med signalementet. Polisen fortsätter jobba på bred 
front. 
https://twitter.com/sr_ekot/status/850428121895645189 
 
22.07 - Twitter - Stefan Nilsson 
Appen @krisinformation från #MSB fungerar för tillfället inte. Generella problem, 
överbelastad, eller riktad IT-attack? #terrorattack #itsec 
https://twitter.com/stefannilsson/status/850439850683756549 

 
22.26 - Twitter - Krisinformation.se 
Kass app. Vare sig mer eller mindre än så. Vi får jobba en del på att få den att 
fungera. Rolf/red 

 
22.45 - Twitter - Polisen Stockholm 
Den information vi kan ge och bekräfta angående händelsen i Stockholms city idag 7 april 
finns här. Uppdateras så fort mer info finns: 
https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850332711466266625 
https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850449502024736768 
 
10.31 (8/4) - Twitter - Polisen Stockholm 
Undvik att besöka centrala Stockholm Polisen uppmanar allmänheten att undvika att besöka 
centrala Stockholm till... 
polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/NY---april-juni/Undvik-att-besoka-c
entrala-Stockholm-/ 
https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850627045151432704 
 

11.07 (8/4) - Facebook - Polisen 
Undvik att besöka centrala Stockholm 
Polisen uppmanar allmänheten att undvika att besöka centrala Stockholm till följd av            
trafikstörningar, avspärrningar och att efterarbete från fredagens händelse pågår. 
Polisen fortsätter arbetet med oförminskad kraft. Förundersökning pågår. 
Följ händelsen här: 
https://polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Handelser/Stockholms-lan/2017-04-07-14
53-Kontroll-personfordon-Stockholm/ 
https://www.facebook.com/polisen/posts/1368069719921179 

 
11.08 (9/4) - Twitter - Polisen Stockholm 
Avspärrningarna i centrala Stockholm hävda De avspärrningar som Polisen haft i Stockholms            
innerstad är nu hävda…  
polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/NY---april-juni/Avsparrningarna-i-c
entrala-Stockholm-havda/ 
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https://twitter.com/polisen_sthlm/status/850998735085744128 
 
10.54 (10/4) - Facebook - Polisen 
”Lev era liv som vanligt” 
Det befarade terrorattentatet har inte förändrat säkerheten i Sverige. Polisen är väl förberedd             
och fortsätter tillsvidare med säkerhets- och trygghetshöjande insatser i samhället. 
Sedan 2010 har det varit ett förhöjt terrorhot mot Sverige. Nationellt centrum för             
terrorbedömning bedömer att denna händelse inte har förändrat detta, den ryms inom ramen             
för denna hotnivå. 
Läs mer på länken. 
https://polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Gemensam-2017/April/Lev-era-liv-som-
vanligt/ 
https://www.facebook.com/polisen/posts/1370114219716729 
 

13.08 (10/4) - Facebook - Krisinformation.se 
Det befarade terrorattentatet har inte förändrat säkerheten i Sverige och det finns inga             
generella råd om att undvika särskilda platser. Vi ska leva våra liv som vanligt. Det               
skriver Polisen på sin webbsida efter attacken mot Stockholm. 
https://www.facebook.com/Krisinformation/posts/1554857384526629 

 
15.07 (10/4) - Twitter - Krisinformation.se 
Polisen: Vi ska fortsätta leva våra liv som vanligt. 
https://www.krisinformation.se/nyheter/2017/april/polisen-efter-attacken 
https://twitter.com/krisinformation/status/851391103668547584 
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