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Sammanfattning 
Sociala medier är idag en mötesplats för många människor, och även en plats där information 
söks om aktuella händelser. Det är möjligt att ställa frågor och kommunicera i realtid vilket 
kan vara värdefullt vid en krissituation.  Men innehåll i sociala medier är också 
användargenererat vilket kan göra det till en plats för ryktesspridning. Syftet med 
föreliggande arbete var att undersöka sociala mediers användning, betydelse och 
begränsningar för kommunikation och informationsdelning under en kris olika faser. 
Forskningen har bedrivits i form av en fallstudie där sociala mediers användning vid 
skogsbranden i Pålgård 2018 belysts. Datainsamling har skett genom intervjuer, dokumentär 
forskning av sociala medier och bakgrundsinformation. Intervjuernas respondenter har utsetts 
genom explorativt val. Fyra respondenter representerar olika aktörer som samverkade under 
skogsbranden i Pålgård 2018. En respondent administrerar en Facebookgrupp som användes 
flitigt under händelsen. Den sista respondenten är en privatperson som också är 
stationschefens syskon. Denna respondent hjälpte i början sitt syskon att samordna 
frivilliginsatser i ovannämnda Facebookgrupp. Sociala medier har en stor potential när det 
gäller att nå ut till många på kort tid. Beträffande skogsbranden vid Pålgård har framförallt 
Facebook använts till att dela med sig av information, samordna insatser, erbjuda hjälp samt 
ställa och besvara frågor. Även traditionell media använder sina Facebookkanaler till att dela 
sina nyheter. För att undvika spekulationer och missförstånd vilket i förlängningen kan leda 
till ryktesspridning är det av stor vikt att det finns korrekt och pålitlig information tillgänglig 
för allmänheten, och att frågor blir besvarade. Detta är något sociala medier med fördel kan 
användas till. 
 
Nyckelord: Sociala medier, krisinformation, Facebook, skogsbrand, kommunikation, 
allmänhet. 

 
Abstract 
Nowadays many people get together in social networks, which is also a place where you seek 
information about current events. It’s possible to ask questions and communicate in real time 
which can be useful in case of crisis. Content in social network is generated by users which also 
could make it a place for spreading of rumors. The purpose of this work was to investigate the 
use of social networks and its importance and limitations during the different phases of a crisis. 
The research was a case study where The use of social networks during the wildfires in Pålgård 
in the summer of 2018 was investigated. Data collection was performed by interviews, 
documentary research of social networks and background information. The interviewees’ 
respondents have been appointed through exploratory selection. Four respondents represent 
different actors who collaborated during the forest fire in Pålgård 2018. One of the respondents 
administers a Facebook group that was frequently used during the event. The last respondent is 
a private person who is also the station manager’s siblings. This respondent initially helped the 
sibling to coordinate volunteer efforts in the abovementioned Facebook group. Social media 
has a great potential when it comes to reaching out to many in a short time. Regarding the forest 
fire in Pålgård, Facebook has primarily been used to share information, coordinate efforts, offer 
help and questions. Even traditional media uses their Facebook channels to share their news. In 
order to avoid speculation and misunderstanding, which can lead to rumor spread, it is of great 
importance that there is accurate and reliable information available to the public, and that their 
questions are answered. This is something social media can be used for. 
 
Keywords: Social media, crisis information, Facebook, forest fire, communication, the public.  
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1 Introduktion 
Idag finns ett stort antal sociala medier med miljontals användare över hela världen. Även fast 
alla olika sociala medier är utformade på sitt unika sätt med olika regler och funktioner, 
fungerar alla som ett forum för kommunikation mellan olika användare. Några exempel på 
vanliga sociala medier är Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och Snapchat. Vilka sociala 
medier som är populära varierar beroende på lokalisering, användarens ålder, och ibland 
också användarens intresseområde (Internetstiftelsen 2019).  
 
För många människor har det utvecklats till att sociala medier är den plats där information om 
aktuella händelser söks i första hand. I sociala medier tillhandahålls information i realtid 
(Nisar och Shafiq, 2019, 32). Detta medför snabb tillgång till den senaste och för tillfället 
mest aktuella informationen. 
 
En kris är en svår, farlig eller på annat sätt avgörande situation (NE 2019). Det kan till 
exempel handla om terrorattentat eller naturkatastrofer. Vid tidigare kriser i modern tid har 
människor använt sociala medier för att söka information, organisera sig själva och ge stöd. 
Sociala medier har fungerat som kommunikationsnav där information bearbetats och 
överförts. Där möjliggörs också snabb självorganisation av informella volontärgrupper. 
Myndigheters närvaro på sociala medier under en kris är av stor betydelse, så de kan engagera 
sig med allmänheten under den kritiska fasen, när deras deltagande kan göra störst nytta 
(Silver och Matthews 2017, 1692-1694).  
 
Kommunikationsteknikens framväxt har gjort det enklare att söka efter information, där 
andras kunskaper kan nyttjas. Detta har blivit ett viktigt verktyg när det gäller att lösa 
tidskritiska uppgifter (Chen, Rahwan och Cebrian 2016, 1). 
 
Studier om sociala mediers förmåga att sprida, samla och kommunicera krisinformation vid 
naturkatastrofer är en disciplin inom informatiken som benämns krisinformatik. Där studeras 
hur sociala medier skapar förutsättningar för allmänheten att dela med sig av sin egen 
krisinformation, och därigenom skapa kollektiva lägesbilder vilket även de krishanterande 
myndigheterna kan ha nytta av. Detta handlar om crowdsourcing och collective inteligence 
(Eriksson 2014, 14). 
 
När organisationer hamnar i krisläge visar studier att användningen av sociala medier sker 
relativt improviserat och frikopplat från de traditionella krisberedskapsarbetets planer. 
Framgångsrik kriskommunikation i sociala medier tenderar framförallt härstamma från 
skickliga kommunikatörer som anpassar efter situation (Eriksson 2014, 15).  
 
Wallström et al. (2014, 39) har tagit fram åtgärder som kommuner med fördel kan använda 
sig av vid kris. En viktig del är att arbeta aktivt med sociala medier, genom att informera, 
kommunicera och bevaka. I sociala medier förväntas svar dygnet runt, och osäkerhet, 
kommentarer och frågor bör bemötas snabbt. Det är av stor vikt att skapa förtroende och vara 
ärlig. Finns inget svar tillgängligt är det bättre att meddela detta, och återkomma när mer 
information finns att tillgå. Lyhördhet för vad som skrivs i sociala medier är viktigt för att 
undvika ryktesspridning.  
 
En fara med att använda sociala medier som en första referenspunkt vid sökande av 
information är att det också är en plats där det förekommer rykten, skvaller, personligt 
tyckande och egna motiveringar (Sánchez-Casado et al. 2015, 191).  
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Innehållet i sociala medier är användargenererat vilket medför en risk att användare möts av 
felaktiga uppgifter. Det är upp till användaren att bedöma trovärdigheten hos informationen 
och dess källor (Viviani och Pasi 2017, 197). Det är därför viktigt att kritiskt granska 
innehållet, och inte uteslutande använda sig av sociala medier som informationskanal. 
 

1.1 Problemområde 
Eriksson (2014, 41) har identifierat behov av framtida forskning för att nå fördjupad kunskap 
om digital kriskommunikation. Bland annat behövs studier om vilka villkor som skapas av 
olika sociala medieplattformar i krishantering och kriskommunikation, eftersom de skiljer sig 
åt gällande dess kommunikativa funktioner. Han ser också ett forskningsbehov kring sociala 
mediers betydelse för kommunikationen mellan ämnesexperter och allmänheten. Även de 
traditionella mediernas roll i de sociala medierna är av intresse för framtida forskning.  
 
En kris olika faser kan definieras på olika sätt. I denna studie används en vanlig definition 
som Jarlbo (2004) identifierat: varningsfasen, akutfasen och följdfasen.  De finns olika 
kännetecken för de olika faserna. I varningsfasen är hotet överhängande och varningar går ut. 
Varningen utlöser ofta sökande efter ytterligare information, och många vill bilda sig en 
uppfattning huruvida varningen är korrekt (Nohrstedt et al. 2000, 190). Under samhällskrisers 
akutfas är det mest centralt minska skadeverkningarna och undvika fara (Odén et al 2016, 29). 
Under följdfasen återupprättas samhällsfunktionerna. I detta skede kan förtroendet för 
samhällsinstitutionerna behöva återskapas och ansvar utkrävas (Odén et al 2016, 30). 
Eftersom de olika fasernas informationsbehov är av olika karaktär är det intressant att 
undersöka kriskommunikationen i sociala medier under de olika faserna. Även vilken 
betydelse och vilka begränsningar kriskommunikationen i sociala medier medför är intressant.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande arbete var att undersöka sociala mediers användning, betydelse och 
begränsningar för kommunikation och informationsdelning under en kris olika faser.  
 

1.3 Forskningsfrågor 
Hur används sociala medier vid de olika faserna under en kris?  
Vilken betydelse och vilka begränsningar för kommunikation och informationsdelning 
medför användningen av sociala medier under en kris? 
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2 Utökad bakgrund 
 

2.1 Sociala mediers användning och struktur 
Ett samlingsnamn för kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt 
med varandra genom text, bild eller film är sociala medier. Det är en kombination av 
användargenererat innehåll, social interaktion och teknologi, och kan förutom för socialt 
umgänge även användas till nyhetsförmedling, organisering, marknadsföring, underhållning 
och kulturellt utbyte. I sociala medier produceras innehållet av användarna. Det kan beskrivas 
som ett nätverk där flera kommunicerar med flera. Varje mottagare av ett meddelande kan 
också skicka inlägg i samma kanaler på samma villkor. Sociala medier har kritiserats för att 
makten över personuppgifter och kommunikation hamnar hos ett fåtal stora företag. Men 
samtidigt har de prisats för att tillgången till kommunikationsteknik demokratiserats, vilket 
skapat ett jämlikt samtal. Eftersom allt fler webbtjänster och hemsidor lägger till funktioner 
för snabbkommunikation och användargenererat innehåll har en allt större del av internet 
omvandlats från statiska sidor till kommunikativa, dvs sociala medier (NE 2019). 
 
Enligt Internetstiftelsen (2019) använde 83% av svenskarna sociala medier 2018, och andelen 
användare ökar årligen. 63% av Sveriges befolkning använder sociala medier dagligen 
(Internetstiftelsen 2019). Det finns ett stort antal sociala medier runt om i världen. Här nedan 
presenteras några av de vanligaste sociala medier vi använder i Sverige. 

2.1.1 Facebook 
Mark Zuckerberg tog initiativet till Facebook grundande år 2004. Han var student vid Harvard 
i Boston på den tiden, och syftet var från början att underlätta kommunikationen samt 
upprätthålla kontakter studenter emellan. Inledningsvis begränsades Facebook till användare 
med e-postadresser knutna till college i nordöstra USA. Men 2006 öppnades Facebook även 
för andra e-postadresser och blev snabbt en av världens tio största webbplatser mätt i antalet 
användare (NE 2019). 
Facebook är en webbplats för nätverksbyggande och internetbaserad gemenskap, där 
användares profiler knyts samman till olika nätverk inom vilka interaktionen sker. I 
användarprofilen kan bland annat kontaktuppgifter, personlig biografi och bilder publiceras. 
Kommunikationen sker främst genom text och bild och kan vara synlig för endast avsändare 
och mottagare, eller synligt för alla i ett nätverk (NE 2019). 
Det populäraste sociala mediet bland svenska internetanvändare är Facebook vilket används 
av 53%. Den dagliga användningen har ökat för personer som är 36 år och äldre medan den 
har minskat något bland de yngre användarna. Facebook har blivit en del av samhällets 
infrastruktur i många sammanhang. Där finns exempelvis föräldragrupper och annonsering av 
lokala evenemang (Internetstiftelsen 2019). 

2.1.2 Instagram 
2010 grundades det amerikanska företaget Instagram. Deras mobila applikation med samma 
namn är utformad för delning av fotografier inom sociala nätverk. Användare kan även dela 
bilderna på andra sociala nätverk, samt positionera sina bilder geografiskt. 700 miljoner 
aktiva användare runt om i världen laddade upp närmare 100 miljoner bilder dagligen under 
april 2017 (NE 2019). 
Svenskarnas användning av Instagram har ökat det senaste året, och är nu uppe i 60% av 
befolkningen. 38% använder Instagram dagligen, och användningen har ökat i alla 
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åldersgrupper. Det är vanligare att yngre använder Instagram, och i åldersgruppen upp till 25 
år använder fler Instagram än Facebook dagligen. (Internetstiftelsen 2019).  

2.1.3 Twitter 
Twitter är en webbaserad tjänst för socialt nätverkande som består av små mikrobloggar 
bestående av högst 280 tecken vilka kallas tweets. Twitter har fått en roll som snabb 
nyhetsförmedlare vid dramatiska händelser och är vida känt över hela världen.  I världen 
använder 330 miljoner användare Twitter varje månad (NE). 
I Sverige använder 22% av internetanvändarna Twitter, och antalet svenska användare har 
minskat något det senaste året. Twitters största användargrupp i Sverige är i åldrarna 16-26 år 
(Internetstiftelsen 2019). 

2.1.4 LinkedIn 
2003 lanserades LinkedIn i USA, vilket är ett socialt medie riktat mot yrkesverksamma. 
LinkedIn är en mötesplats för företag och arbetssökande. Men det fyller också syftet att knyta 
samman yrkesverksamma inom samma bransch genom diskussionsgrupper för 
branschspecifika frågor (NE 2019). 
30% av de svenska internetanvändarna är också användare av LinkedIn. Men endast 4% 
använder det dagligen. Användningen av LinkedIn har legat på den nivån sedan några år 
tillbaka. De vanligaste användarna är män mitt i karriären, framförallt inom IT och 
kommunikationsbranschen (Internetstiftelsen 2019). 

2.1.5 Snapchat 
Snapchat lanserades 2011 och är en mobilapplikation där användare delar med sig av bilder 
och filmklipp till andra användare genom snappar. Det är användaren som bestämmer hur 
länge en snap ska synas på mottagarens skärm. Snapchat hade närmare 180 miljoner 
användare dagligen i början av 2018, och fanns på ca 20 språk (NE 2019).  
I Sverige använder 38% av de svenska internetanvändarna Snapchat, och användningen 
fortsätter öka. Bland unga är Snapchat mycket vanligt och 97% av flickorna på högstadiet är 
användare. I åldersgruppen upp till 25 år använder fler Snapchat än Facebook dagligen 
(Internetstiftelsen 2019).  

2.1.6 YouTube 
2005 grundades YouTube i USA. Avsikten var inledningsvis att ge privatpersoner möjlighet 
att dela med sig av sina hemmaproducerade videoklipp samtidigt som internetanvändare fick 
tillgång till material som inte är professionellt producerat. Den typen av videoklipp finns 
fortfarande, men idag domineras YouTube av professionellt inspelat material såsom 
sekvenser från filmer eller musikvideos som delats av fans. Detta har orsakat upphovsrättsliga 
diskussioner, och flera stora medieföretag har tidigare krävt att YouTube skulle ta bort 
upphovsrättsskyddat material. Men alltfler organisationer och företag har sett fördelar med att 
använda YouTube som annonsplats. Det används idag som verktyg för informationsspridning, 
bland annat av olika politiska partier. Sedan 2006 ägs YouTube av Google (NE 2019).  
Av Sveriges internetanvändare ser 87% på YouTube, och 28% gör det dagligen. Det gör 
Youtube till den största videotjänsten bland svenskarna (Internetstiftelsen 2019). 
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2.2 Sociala medier vid kris 
För över femton år sedan hittades det första dokumenterade fallet av katastrofstöd i sociala 
medier. Detta var i samband med terrorattentatet i New York 11/9 2001, då sociala medier 
användes för att samla information om saknade personer. Sedan dess har den utvecklingen 
fortsatt, och de senaste 10 åren har användningen av sociala medier lyfts fram i rapporter efter 
nästan varje kris (Reuter och Kaufford 2017, 51).  
 
Vid kris används sociala medier av myndigheter för att förmedla information, bemöta rykten, 
koordinera volontärer och frivilliga hjälpinsatser, eller efterfråga hjälp eller information från 
sina följare. Sociala medier används för att nå ut med information som även förmedlats i 
traditionella kanaler, och för att etablera dialog med medborgare. Sociala medier kan också 
avlasta organisationen något, då det minskar antalet telefonsamtal. I vissa händelser kan 
sociala medier också användas som en informationskälla för beslutsfattande. När användare 
av sociala medier bidrar till tidig upptäckt och lokalisering av händelser kan insatser snabbt 
sättas in som avvärjer större kriser. Många privatpersoner använder sociala medier för att 
kommunicera, organisera sig, hjälpa andra eller hantera den utsatthet man befinner sig i. 
Eftersom tekniken är bekant och redan används faller det sig naturligt att göra detta även vid 
en kris (Borglund, Öberg och Magnusson 2017, 24-26).  
 
Ett värde för medborgarna med att myndigheter använder sociala medier kan vara att det finns 
möjlighet att få snabb information från många källor sammantaget, vilket bidrar till att ge en 
rikare lägesbild (Borglund, Öberg och Magnusson 2017, 25).   
 

2.3 Erfarenheter av tidigare skogsbränder 
Vid skogsbranden i Västmanland 2014 bidrog frivilliga i stor omfattning till att begränsa 
branden och avlasta räddningstjänsten genom egna initiativ. Privatpersoner, entreprenörer och 
lokala bönder avverkade längst vägar, kapade skog, vattnade längst vägarna, röjde brandgator, 
grävde ner rör under vägar till brandslangar, och försökte skydda bebyggelsen. Dessa 
personer arbetade helt självständigt och styrdes inte av räddningsledningen (MSB 2015).     
 
Det var ett enormt medietryck under skogsbranden, och på länsstyrelsen i Västmanland fanns 
en anställd kommunikationsansvarig på heltid den första veckan. Sedan utökades resurserna, 
och som mest arbetade 60 personer från 26 olika organisationer med informationsfunktionen 
under branden. Därifrån hanterades bland annat hemsidor och sociala medier, där lägesbilden 
uppdaterades samt frågor och svar hanterades. Även lägesrapporter och informationsstöd till 
Sala kommuns kontaktcenter och senare 11313 vilket är Sveriges nationella 
informationsnummer. Dessutom hanterades presskonferenser och andra konferenser samt 
omvärldsbevakning. En erfarenhet efter detta är att inte ta in kommunikatörer från så många 
organisationer då det kan försvåra kontinuitet och överlämning. Det kan också vara 
fördelaktigt att samla alla kommunikatörer på ett ställe. Under utvärderingen av branden har 
det framkommit idéer om hur kommunikationen kan skötas effektivare vid liknande händelser 
i framtiden. Ett exempel är att upprätta en egen redaktion som kan skriva artiklar till hemsidor 
och i sociala medier. Att informera mer på olika språk är också ett förbättringsområde 
(Länsstyrelsen 2014).  
 
2014 uppstod en stor skogsbrand i närheten av staden Carlton som ligger i delstaten 
Washington, USA. Skogsbranden som blev den största i Washingtons historia, började 
egentligen som fyra mindre skogsbränder. 322 hem, 149 andra strukturella byggnader och 
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sammanlagt 1036𝑘𝑘𝑘𝑘2 gick upp i rök. I samband med den händelsen har det uppmärksammats 
att lokal media spelar en viktig roll för distribuerandet av officiell krisinformation online. Det 
visade sig att det är svårt för allmänheten att sortera igenom det enorma flödet av tillgänglig 
onlineinformation och bilda sig en uppfattning om vad som är relevant och till hjälp (Chauhan 
och Lee Hughes 2017). 
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3 Teoretiskt ramverk 
 

”Viktiga framgångsfaktorer för effektiv kommunikation och samverkan i 
kris är att ha rätt bild, rätt metod och rätt stöd” (Wallström et al. 2014, 25). 

 

3.1 Krishanteringens faser 
En kris olika faser kan definieras på olika sätt enligt Jarlbo (2004). I denna studie används en 
vanlig definition som består av tre faser: varningsfasen, akutfasen och följdfasen.   
 
 

 
Figur 1 Krisens faser 
 

3.1.1 Varningsfasen  
Denna fas infaller när varningar går ut och hotet är överhängande. Det är vanligt att varningen 
utlöser sökande efter ytterligare information, och att många vill bilda sig en uppfattning 
huruvida varningen är korrekt. Detta beteende har ofta förbisetts i beredskapsplaneringar 
vilket medfört exempelvis överbelastade telefonväxlar (Nohrstedt et al. 2000, 190).    
 

3.1.2 Akutfasen 
Det som är mest centralt under samhällskrisers akutfas är att minska skadeverkningarna och 
undvika fara (Odén et al 2016, 29). Det är i denna fas den akuta krisen hanteras. 
De allra flesta individer reagerar rationellt i denna fas, även om det i vissa fall kan förekomma 
panik. Ett vanligt fenomen i denna fas är ryktesspridning eftersom uppfattningar om krisens 
fara och brist på information om krisens orsak kan bidra till antaganden och spekulationer 
(Nohrstedt et al. 2000, 190).  
 

Varningsfasen

AkutfasenFöljdfasen
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3.1.3 Följdfasen 
Under en samhällskris följdfas återupprättas samhällsfunktionerna. Förtroendet för 
samhällsinstitutionerna kan behöva återskapas och ansvar utkrävas (Odén et al 2016, 30). 
Denna fas kallar Nohrstedt et al. (2000, 191) för återhämtningsfasen. I detta skede är det 
vanligt att skaffa sig mer kunskap om vad som utlöste katastrofen, och att utveckla beredskap 
om händelsen skulle utspela sig igen. Ofta söks orsaker till det inträffade vilket ibland också 
resulterar i att ansvariga söks och syndabockar utses.  
 

3.2 Crowdsourcing 
Crowdsourcing innebär att många samlar information tillsammans. Vid flera tillfällen har 
myndigheter och medborgare samarbetat i olika kriser för att överblicka situationen och dess 
följder. Det är vanligt att använda sociala medier vid crowdsourcing, där myndigheter både 
kan nå ut med viktig information till allmänheten och samla in viktig information. 
Informationsinsamlingen kan ha olika utformningar, men det är vanligt att använda sig av 
kartor där allmänheten kan placera in sina observationer (Krisinformation.se).   
 

3.3 SMCC-modellen 
En modell som beskriver förhållandet mellan en organisation, sociala medier, traditionell 
media och muntlig offline-kommunikation utvecklades 2012 av Jin, Liu och Austin. Modellen 
kallas SMCC, vilket är en förkortning av “Social-Meditated Crisis Communication-model”. 
SMCC-modellen identifierar tre viktiga grupper som söker, producerar eller delar 
information. Detta avser både före, under och efter krisen (Austin och Jin 2016, 171).   
 

 
Figur 2 Social-mediated crisis communication model. (Jin Liu och Austin 2012, 192).   

 
De tre grupperna som identifierats i SMCC-modellen är: 

1) Inflytelserika skapare i sociala medier som också skapar krisinformation som andra kan 
ta del av. 

2) Följare av sociala medier som tar del av den information inflytelserika skapare i sociala 
medier skapat.  
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3) Inaktiva i sociala medier som indirekt tar del av information från inflytelserika skapare 
i sociala medier genom mun-till-munkommunikation med följare av sociala medier eller 
traditionell medias bevakning av sociala medier. 

 
Modellen beskriver också hur information distribueras direkt och indirekt i sociala medier (Jin, 
Liu och Austin 2012, 192).  
 
I modellen är den centrala källan för krisinformation den ansvariga organisationen. SMCC-
modellen beskriver alltså krishantering med en enskild organisation (Austin och Jin 2016, 
171). Men då kriser sällan påverkar endast en organisation ser forskaren ett behov av att 
vidareutveckla modellen.   
 
 

3.4 Modell 
Utifrån SMCC-modellen har KKSM-modellen utvecklats av författaren, vilket är en 
förkortning av “Kris-Kommunikation i Sociala Medier”. Skillnaden mellan SMCC och 
KKSM består främst av att det i den senare modellen inte är en enda organisation som ensam 
genomför all kriskommunikation, utan flera inblandade aktörer.  
 

 
Figur 3 KKSM-modellen: Kris-Kommunikation i Sociala Medier. En modell som utgår från 
Social-Mediated Crisis Communication Model (Jin, Liu och Austin 2012). 
 

3.4.1 Modellens koppling till det teoretiska ramverket 
SMCC-modellen tillämpas före, under och efter en kris (Austin och Jin 2016, 171). På samma 
sätt tillämpas KKSM-modellen under krisens olika faser, dvs varningsfasen, akutfasen och 
följdfasen. Nedan följer en beskrivning av KKSM-modellen. 
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3.4.1.1 Aktör 
I sociala medier skapas krisinformation av olika aktörer. Krisinformationen förmedlas vidare 
till medborgare, av vilka en stor del är användare av sociala medier.  

3.4.1.2 Passiv användare av sociala medier 
Vissa personer söker information och nöjer sig med att finna denna, för att hålla sig själv och 
sina närmaste informerade. Dessa kallas passiva användare av sociala medier.  

3.4.1.3 Aktiv användare av sociala medier 
Andra personer söker information, men bidrar också till dialogen om krisen i sociala medier 
på olika sätt. Dessa kallas aktiva användare av sociala medier. Dessa personer är också 
benägna att fråga efter information, sprida information vidare i sociala medier och bidra med 
egen kunskap. Eftersom sociala medier skapar förutsättningar att dela med sig av egen 
krisinformation kan kollektiva lägesbilder skapas, vilket även krishanterande aktörer kan ha 
nytta av. De aktiva användarna bidrar på så vis till crowdsourcing. 

3.4.1.4 Icke-användare av sociala medier 
Den tredje gruppen är icke-användare av sociala medier. De går miste om en stor del av den 
information som förmedlas i sociala medier, liksom den kommunikation som sker i anslutning 
till informationen. Dessa personer erhåller information genom traditionell media, men ibland 
också genom andra kanaler. Dessutom erhåller de sannolikt en del information som 
kommunicerats i sociala medier antingen muntligt genom personer som använder sociala 
medier, eller genom att det kommuniceras i traditionella medier. 

3.4.1.5 Övrig kommunikation 
De två första användargrupperna är förutom användare av sociala medier sannolikt också 
konsumenter av traditionella medier. Förutom att traditionella medier oftast finns 
representerade i sociala medier, finns de oftast också på webben. Detta gäller såväl tidningar 
som radio och tv.  
Samtliga användargrupper erhåller också kommunikation genom andra kanaler, exempelvis 
VMA vid en kris där detta tillämpas. 
Förutom kommunikationen i sociala medier och traditionella medier, förmedlas också 
kommunikation muntligt, människor emellan. Personer mottager krisinformation som 
andrahandsinformation också.   
I modellen inryms alltså tre former av kriskommunikation: sociala medier, traditionella 
medier och muntlig. 
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4 Metod  
  

4.1 Forskningsstrategi   
För att undersöka hur information om en specifik händelse kommunicerats i olika 
sammanhang i sociala medier har en fallstudie genomförts. I en fallstudie uppmärksammas 
hur relationer och sociala processer fungerar i detalj i sociala sammanhang. Forskningen 
intresserar sig inte bara för vad som händer, utan också varför (Denscombe 2017, 92-93). 
 
Avsikten är att studera händelseförloppet, kommunikationen i sociala medier och de olika 
reaktionerna som följts av händelsens rapportering. Studiens syfte var att undersöka sociala 
mediers användning, betydelse och begränsningar för kommunikation och 
informationsdelning under en kris olika faser. Anledningen till att valet föll på fallstudie är att 
denna strategi är lämplig för att ”förstå det komplexa förhållandet mellan faktorer när de är 
verksamma inom en viss social inramning” (Denscombe 2017, 23). Fallstudie är också en 
forskningsstrategi som inte i detalj styr hur själva inhämtandet av data ska ske.  Däremot 
uppmuntras att använda flera forskningsmetoder och datakällor för att fånga in och noggrant 
undersöka den komplexa verkligheten (Denscombe 2017, 103).  
 
Det faktum att detta är en fallstudie kan väcka frågor kring hur representativt fallet är, och om 
det är möjligt att generalisera studiens resultat.  
Poängen med en fallstudie är att analysera situationen och komma fram till vissa hypoteser, 
påståenden eller begrepp som kan förklara vad som händer, och varför det händer, i sin 
inramade situation (Denscombe 2017, 100). 
 

4.2 Datainsamling 
I denna studie tillämpas datatriangulering genom att olika informationskällor används. Detta 
är också ett sätt att öka validiteten då den bidrar till ökad träffsäkerhet och tillförlitlighet 
(Denscombe 2017, 222-223).   
 

4.2.1 Bakgrundsmaterial 
En källa, där information inhämtas från dokumentation om liknande händelser och tidigare 
erfarenheter är bakgrundsmaterial. Här innefattas också utgivet material och rapporter från 
skogsbränderna 2018. Tidigare erfarenheter utgår således från tidigare krisers följdfaser och 
har kunnat tillämpas vid denna kris varningsfas och akutfas. Utgivet material och rapporter 
om skogsbränderna 2018 tillhör följdfasen för denna kris. Det som har varit av störst intresse 
från materialet för denna studie är hur kommunikationen i sociala medier använts i samband 
med krisen. De dokument som använts som bakgrundsmaterial i studien presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1 Bakgrundsmaterial 
Titel Referens 
Fifteen years of social media in emergencies: A 
retrospective review and future directions for 
crisis Informatics. 

Reuter, Christian och Kaufford, Marc-
Andre. 2017 

Kunskapsöversikt: Hur kan informations och 
kommunikationsteknologi skapa värde? 

Borglund, Erik., Öberg, Lena-Maria 
och Magnusson, Monika. 2017 

Skogsbranden i Västmanland 2014 Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 2015 

Skogsbranden i Västmanland 2014 – En 
dokumentation utgiven av Länsstyrelsen i 
Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
2014 

Providing Online Crisis Information: An Analysis 
of Official Sources during the 2014 Carlton 
Complex Wildfire 

Lee Hughes, Amanda och Chauhan, 
Apoorva. 2017 

WIS – webbaserat informationssystem Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 2019 

Kriskommunikation 2.0 – Allmänhet, medier och 
myndigheter i det digitala medielandskapet 

Odén, Thomas., Djerf Pierre, Monika., 
Ghersetti, Marina och Johansson, 
Bengt. 2016 

Om krisen eller kriget kommer Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 2018 

Svenskarna och internet 2018 – En årlig studie av 
svenska folkets internetvanor 

Internetstiftelsen. 2019 

 
 

4.2.2 Dokumentär forskning av digitala dokument 
En metod som använts är dokumentär forskning, vilket hanterar digitala dokument som en 
primär datakälla (Denscombe 2017, 319). Processen i sociala medier under krisen undersöks i 
studien, med fokus på kommunikationen, informationsutbytet, eventuell desinformation samt 
eventuella risker. I denna del av studien har fokus framförallt riktats mot kommunikationen 
mellan aktör och allmänhet samt kommunikationen allmänheten emellan i KKSM-modellen. 
Även eventuell crowdsourcing samt kommunikationens karaktär i de olika faserna. 
Det material som ingår i denna del av studien är dels de huvudsakliga kanaler i sociala medier 
som de respondenter som ingår i studien använt sig av. Men också lokala mediers 
huvudsakliga kanal på sociala medier.   
 
Vid dokumentär forskning är det av stor vikt att fastställa källornas validitet. Därför 
undersöktes dokumentens autenticitet för att fastställa att de inte var förfalskningar eller 
omskrivningar. Detta kan vara en utmaning då det gäller digitala dokument, eftersom det 
finns få restriktioner för vad som placeras på internet. Trovärdigheten behöver övervägas 
noggrant. Denscombe (2017, 326-328) föreslår att bedömningen av trovärdigheten görs 
utifrån följande fyra kriterier:  Webbplatsens auktoritet, webbplatsens trovärdighet, 
webbplatsens uppdatering och webbsidans popularitet. Detta har legat till grund för 
bedömningen av dokumentens autenticitet.  
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4.2.3 Intervjuer 
En metod är intervjuer, där människors upplevelser av kommunikationen kring händelsen i 
sociala medier undersökts. Avsikten var att respondenterna skulle ha varit involverad i 
händelsen och dess kommunikation. Frågorna var utformade för att få syn på hur 
respondenterna använder sociala medier i sina roller i vanliga fall, och för att undersöka hur 
sociala medier används i kriskommunikation. KKSM-modellen har använts som utgångspunkt 
vid utformning av frågorna, då olika former av kommunikation i sociala medier var intressant. 
Frågorna har också behandlat crowdsourcing och även till viss del krisens olika faser. 
 
Intervjuerna har varit semistrukturerade med förberedda frågor som behandlades under 
intervjun. Men ordningsföljden var flexibel, och respondentens vidareutvecklingar av 
synpunkter och tankegångar är av intresse. Intervjuerna inleddes genom att fråga 
respondenterna lite allmänt om dem själva, och om deras förhållande till händelsen. Eftersom 
författaren har ett geografiskt avstånd till platserna där respondenterna befunnit sig har 
intervjuerna skett genom telefon den 24-26/4 2019 (Denscombe 2017, 266-277).   
 
 

4.3 Val av material och respondenter 
Det utvalda fallet att studera i forskningen är skogsbranden i Pålgård, Ragunda sommaren 
2018. Digital kommunikation har sökts kring den specifika händelsen på internet och i sociala 
medier.  
 
Vid intervjuerna har ett explorativt val gjorts, där respondenterna valts utifrån erfarenheter 
och expertis (Denscombe 2017, 63-90). Studiens respondenter är personer som haft 
anknytning till organisationen kring branden i Pålgård, och dessutom varit involverade i den 
kommunikation som skett kring händelsen i sociala medier. Eftersom valet är explorativt i en 
specifik kontext, kompletterades detta med ett snöbollsurval där vissa respondenter tipsade 
om andra respondenter som hade kunskaper och erfarenheter om det studerade fallet, i de 
organisationer och sammanhang som var av intresse.  
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Tabell 2 Respondenter 
Respondent Roll Sammanhang Relation till branden i 

Pålgård 
#1 Styrelseledarmot Ragunda 

Hembygdsförening 
Från början beslutade 
hembygdsföreningens styrelse 
om att vara behjälpliga med 
fika och vatten till frivilliga. 
Det ledde snabbt till ansvar 
för hanteringen av mat och 
andra förnödenheter som 
frivilliga skänkte. 

#2 Privatperson och 
administratör 

Ragunda 
Anslagstavla på 
Facebook 

Många använde anslagstavlan 
under branden för att ställa 
frågor och försöka finna 
information. Det blev ett 
enormt tryck, och därför 
krävdes mycket 
administration av 
Facebookgruppen.  

#3 Kommunikatör Räddningstjänsten 
Jämtland 

Kommunikatör för 
räddningstjänsten Jämtland. 
Fanns stationerad i Östersund, 
och samordnade information 
kring samtliga skogsbränder i 
närområdet sommaren 2018. 

#4 Kommunikatör Ragunda kommun Kommunikatör för Ragunda 
kommun. En av tre som 
turades om med detta under 
skogsbranden i Pålgård. 

#5 Logistiksamordnare 
och ställföreträdande 
ledningsplutonchef 

Hemvärnet 
Jämtlands 
Fältjägarbataljon 

Kommunikationsansvar i 
insatsen i Pålgård för 
Hemvärnet, Jämtlands 
Fältjägarbataljon. 

#6 Privatperson Syskon till 
Stationschefen på 
Räddningstjänsten 

Hjälpte i början sin bror att 
informera allmänheten i en 
Facebookgrupp, innan andra 
aktörer tog vid.  

 
Avseende den dokumentära forskningen av digitala dokument har valet till en början skett 
genom sökning om den aktuella händelsen på Google. Kommunikation om händelsen i lokala 
medier valdes ut eftersom de funnits i närområdet och förmodligen haft bäst förutsättningar 
att mediebevaka på plats. Händelsen har också kommunicerats i olika forum på sociala 
medier. Eftersom samtliga respondenter angav att Facebook var det sociala media som 
användes i huvudsak inhämtades digital kommunikation om den aktuella händelsen på de 
Facebooksidor respondenterna använt under perioden. Tidsintervallet sträcker sig från den 2:a 
juni 2018 då det första eldningsförbudet för sommaren gick ut, och sträcker sig till den 21:a 
augusti 2018 då regeringen initierat en utredning av sommarens skogsbränder. I det 
tidsspannet innefattas varningsfasen, akutfasen och följdfasen.   
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Information som inhämtats om händelsen från sociala medier har sparats i dokument, och 
sorterats in i mappar på Google Drive. Förutom själva inläggen har även användares 
kommunikation kring händelsen på sociala medier sparats. Det är viktigt att allt material finns 
tillgängligt under hela studien. Materialet hanteras konfidentiellt av forskningsetiska skäl. 
 

4.4 Analysmetod 
Innan analys av materialet påbörjades gjordes säkerhetskopior. Detta för att skydda det 
ursprungliga datat och säkerställa att inga oavsiktliga skador eller förvanskningar sker 
(Denscombe 2017, 384).  
 
En tematisk analys av det insamlade materialet har genomförts i 7 steg enligt nedan. De första 
6 stegen utgår från guiden ”How to use thematic analys” (Google). 
 

 
Figur 4 Processen vid tematisk analys. 
 

1. Först har forskaren bekantat sig med insamlat material. Intervjuerna har 
transkriberats. Allt material har granskats, betydelser och mönster har 
identifierats.  

2. I andra steget kodades allt material. Detta gjordes genom att markera texten i 
dokumenten, och notera kodningen. Därefter sammanställdes data inom de 
olika kodgrupperna.  

3. I tredje steget söktes gemensamma nämnare utifrån de olika koderna, för att 
identifiera teman. Detta visualiserades i en tankekarta för att ge en bra översikt. 

4. I fjärde steget granskades det insamlade kodade materialet, och prövades för 
om de verkligen passade in i sina teman.  

5. I det femte stegen fastställdes varje temas innehållsdefinitioner, och varje tema 
fick sitt slutgiltiga namn.  

6. I det sjätte steget presenterades det insamlade materialet i uppsatsen. Valda 
delar av det insamlade materialet används som exempel.  

1. Bli bekant med materialet

2. Koda materialet

3. Sök gemensam nämnare

4. Granskning och prövning

5. Fastställa namn och 
innehållsdefinitioner

6. Presentera i uppsats

7. Slutför analys med hjälp av 
modell och teoretisk bakgrund.
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7. I sjunde steget slutförs analysen genom att dessa teman knyts till KKSM-
modellen och den teoretiska bakgrunden. 

 
Valda delar av materialet har också genomgått en textanalys i ordbehandlingsprogrammet 
WortItOut. De vanligaste förekommande orden i texten presenteras i störst text i ett ordmoln, 
och sedan i nedåtgående storleksordning (worditout.com).   
 

4.5 Etiska överväganden 
Eftersom studien innefattar människor omfattas den av de forskningsetiska principer som 
fastställts av Vetenskapsrådet (2009).  
 

4.5.1 Informationskravet 
Forskaren ska alltid informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om vilka villkor 
som gäller för deras deltagande och deras uppgift i projektet. De ska upplysas om att de har 
rätt att avbryta sin medverkan och att deltagandet är frivilligt.  
I förhandsinformation inför forskning ska den forskningsansvariges namn och anknytning till 
institution ingå. Dessutom ska forskningens syfte presenteras, och en beskrivning av 
undersökningen i stora drag ska presenteras. Det är också viktigt att informera om att 
deltagandet är frivilligt och att insamlade uppgifter endast kommer användas till forskning. 
Förutom detta är det önskvärt att presentera hur forskningsresultaten offentliggörs.  
Hur informationskravet tillgodoses beror på vilken typ av undersökning som genomförs. 
Denna studie kan ses som en blandad undersökning, och olika delar i studien fordrar därför 
olika informationskrav (Vetenskapsrådet 2009).  
Vid intervjuerna är förhandsinformation nödvändig. Detta delgavs innan intervjuerna 
genomfördes. För att respondenterna skulle få tid på sig att reflektera kring frågorna skickades 
de ut minst en dag innan intervjun genomfördes.    
När det kommer till den dokumentära forskningen medverkar inte deltagarna aktivt. Vid den 
typen av forskning genomförs en bedömning från fall till fall om och i så fall hur uppgifter 
ska lämnas. Den olägenhet det kan medföra för berörda vid indirekt eller utebliven 
information ska visas hänsyn.  I detta fall är de uppgifter som inhämtas redan offentliggjorda, 
och bedöms därför inte medföra olägenhet. 
 

4.5.2 Samtyckeskravet 
Eftersom deltagare i en studie har rätt att bestämma över sin medverkan ska samtycke i regel 
inhämtas. Hur detta tillämpas beror på undersökningens karaktär. I undersökningar med aktivt 
deltagande ska alltid samtycke inhämtas (Vetenskapsrådet 2009). Vid inledningen av 
intervjuerna i denna studie inhämtades samtycke av varje respondent.  
Respondenterna har också rätt att avbryta sin medverkan utan att ange någon orsak, och utan 
att riskera att detta får negativa följder (Vetenskapsrådet 2009).  
I vissa fall behöver samtycke ej efterfrågas, till exempel vid inhämtande av uppgifter från 
register (Vetenskapsrådet 2009). Vid denna studie är det inte praktiskt möjligt att erhålla 
samtycke från alla som kommenterat den undersökta händelsen i sociala medier. Däremot har 
personer som använder sociala medier offentliggjort sina åsikter, och därmed gjort dessa 
möjliga att studera. Försiktighet har ändå iakttagits, och namn på personer i sociala medier har 
inte inkluderats i forskningsrapporten.  
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Övrigt material som används i den dokumentära forskningen har inhämtats från medier och 
myndigheter, och är därmed redan offentliggjort.  

”Om materialet är avsett för offentlig användning och är tänkt att nå en 
bred publik, krävs det vanligtvis inte något samtycke innan det används som 

data i ett forskningsprojekt” (Denscombe 2017, 443). 

Om en person som förekommer i forskningsmaterialet begär att få strykas kommer detta 
tillgodoses så långt som möjligt. En avvägning kommer då göras mellan den olägenhet det 
kan innebära för individerna att kvarstå i materialet och den skada detta orsakar 
forskningsmaterialet. Ett sätt är att stryka personen helt ur undersökningen. Men ett annat 
vanligt sätt att tillgodose detta är att anonymisera, dvs undanröja alla möjligheter till 
identifikation men låta datat kvarstå (Vetenskapsrådet 2009).  
 

4.5.3 Konfidentialitetskravet 
Personuppgifterna gällande individer som ingår i en studie ska förvaras oåtkomligt för 
obehöriga. Grundregeln är att avrapportering ska ske på ett sätt som inte möjliggör 
identifiering av enskilda personer. Det finns dock undantag, och i vissa fall kan det vara 
befogat att publicera uppgifter av privat natur. Detta ska i så fall ske i samråd med berörda 
personer, innan publicering (Vetenskapsrådet 2009). I studien presenteras intervjuernas 
respondenter med yrkesroll, arbetsplats och relation till branden efter att de samtyckt till detta. 
Vid den dokumentära forskningen av digitala dokument presenteras materialet på ett sådant 
sätt att identifiering av individer försvåras. Även om inte namn presenteras kan detaljer göra 
att det är möjligt att identifiera personer (Vetenskapsrådet 2009). Detta kommer beaktas vid 
studien.    
 

4.5.4 Nyttjandekravet 
Alla uppgifter som samlats in till studien kommer endast användas i forskningsändamål, och 
inte på något vis förmedlas vidare. Detta i enighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 
2009). 
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5 Resultat 
 

5.1 Sociala mediers betydelse och begränsningar för kommunikation 
och informationsdelning 

 
Att använda sig av sociala medier har blivit mycket vanligt både bland allmänheten och bland 
olika myndigheter och företag. Hur sociala medier används, i vilket syfte, och vilka sociala 
medier som används påverkas av flera olika faktorer.  
 

5.1.1 Användning av sociala medier 
Respondent #3 berättar att sociala medier används en hel del av räddningstjänsten, och då 
framförallt Facebook. Det huvudsakliga syftet är att berätta om verksamheten. Genom sociala 
medier informeras det i förebyggande syfte för att minska mängden bränder och olyckor. 
Utgångspunkten är ett kampanjhjul som under året innefattar olika informationskampanjer 
som sprids i olika kanaler. I Sverige finns också Kriskommunikation.se som är en del av det 
som delas när det uppstår någon risk eller kris. Det kan handla om allt från stormar till risk för 
gräsbränder. Youtube används också en hel del. Där läggs filmklipp ut både avsett för internt 
bruk för utbildningssyfte, men även information om preparandutbildningar i rekryteringssyfte. 
LinkedIn har nyligen börjat användas också, och där är avsikten i första hand 
rekryteringssyfte. Men även att berätta om verksamheten och kanske lite om vad som pågår i 
branschen. Tanken är också att skaffa konto på både Instagram och Twitter. När det gäller 
Instagram är det inte riktigt bestämt vad det ska användas till ännu, men antagligen berätta om 
verksamheten och lite om vad som händer här och nu på en lite djupare nivå. Facebook 
används lite mer förbundsövergripande. Twitter kommer framförallt användas för 
kriskommunikation berättar respondent #3.  

”Jag tänker att när vi är i kris att vi kanske kommer använda både Twitter 
och Instagram för att säga: Hej! Om du vill läsa mer om den här händelsen 
så kan du titta på våran hemsida och på våran Facebook.” (Respondent #3) 

Det sociala media som hemvärnets Fältjägarbataljon använder sig av är Facebook berättar 
respondent #5. Hemsidan används mer för informations och rekryteringssyfte, och den är 
försvarsmakten ansvarig för. Facebook används för att informera om olika insatser som görs 
och vad själva bataljonen gör. Inom hemvärnet används något som kallas för larmkedja, där 
kontakt upprättas genom sms eller telefonsamtal. Cheferna informerar sedan mer detaljerat till 
soldatnivå genom email. Det som gått ut på email läggs därefer ibland ut på Facebook. Men 
då är det väldigt maskerat och på generell nivå, eftersom det är en offentlig sida med många 
följare. På Facebook länkas det också till artiklar och händelser.    
 
Ragunda Kommun använder sig mycket av två sociala medier berättar respondent #4, 
Facebook och Instagram. De används i syfte att nå ut till fler, och att sprida budskap och 
information om verksamheten.  

”Där man är på nätet, där kanske man bör också synas som en offentlig 
organisation” (Respondent #4) 
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Just nu publiceras ungefär samma saker på både Facebook och Instagram. Men en yngre 
målgrupp har identifierats på Instagram, och därför skulle information kunna riktas mot den 
målgruppen där. Ragunda kommun har också en hemsida. Ett medvetet val har gjorts att 
försöka hålla användningen av sociala medier ganska simpelt. Respondent #4 berättar att 
kommunen inte vill använda sig av Twitter till exempel. Det känns som ett betydligare 
snabbare medie, med kortare vägar. Och det finns inte bemanning för att sitta och bevaka 
detta.  

”För man måste ju ha då så man kan bevaka det här. För annars kan man 
ju råka ut för allt möjligt.” (Respondent #4) 

 
Respondent #1 berättar att Ragunda Hembygdsförening använder sig av sociala medier för att 
uppmärksamma om sin verksamhet och göra reklam för sina olika evenemang. Framförallt 
används Facebook, men även Instagram. Dessutom finns en hemsida som också innefattar en 
evenemangskalender. Där finns presentation av föreningen, organisationens uppbyggnad och 
verksamheten i stort.   
 
Respondent #2 berättar att Ragunda Anslagstavla är en grupp på Facebook där många delar 
information, evenemang, efterlysningar, anslag och liknande som berör Ragunda med 
närområde. Gruppens medlemmar ska ha någon form av koppling till Ragunda. Men eftersom 
det är en offentlig grupp kan vem som helst kan gå in och söka information.  
I Ragunda Anslagstavla Facebookflöde finns mängder av olika evenemang, där både 
föreningar, företag och privatpersoner står som avsändare. Även inlägg från kommun och 
räddningstjänst återfinns i gruppens Facebookflöde. Dessutom finns olika efterlysningar, 
erbjudanden från lokala företag och förfrågningar. Facebookgruppen ger intryck av att vara en 
viktig knutpunkt för personer i Ragundatrakten.  
 

5.2 Sociala mediers användning vid en kris olika faser 
Här framgår hur sociala medier använts i samband med skogsbranden i Pålgård under 
sommaren 2018.   
 

5.2.1 Användning av sociala medier i samband med skogsbranden i 
Pålgård 

Under skogsbränderna 2018 använde Räddningstjänsten Jämtland sin Facebooksida till att 
dela information som fanns på hemsidan berättar respondent #3. När de kommit igång och fått 
lite mer rutin gjordes en stor uppdatering på morgonen, och en på kvällen. Vid dessa två stora 
huvudnyheter informerades det om vilka larm som var aktiva i varje kommun, och det 
redogjordes också utförligt om läget vid varje brand. Vissa dagar hanterades 15-20 larm om 
stora bränder. Utöver de stora uppdateringarna som gjordes två gånger dagligen delades även 
mindre budskap däremellan på Facebook. Dessutom tillkom det nästan varje dag nya larm på 
eftermiddagarna när luftfuktigheten under den här perioden. Och så fort det fanns ett nytt larm 
om brand i skog och mark gjordes ett inlägg om det på Facebook. De presskonferenser som 
hölls blev också omedelbart utlagda på Facebook. Antingen som livesändning eller som 
filmklipp direkt efter. Från räddningstjänsten Jämtlands sida upplevdes allmänheten som 
väldigt tacksamma och informationen uppskattades. Facebookinläggen delades mycket, och 
nådde ut till många. Rekordinlägget var en information om att det inte var tillåtet att flyga 
drönare vid skogsbränderna. Det inlägget delades nästan 5000 gånger, och lästes av drygt 
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400000 personer. Under perioden när skogsbränderna härjade ökade antalet följare hos av 
Räddningstjänsten Jämtlands Facebooksida från 1500 personer till 7000 personer.  
 
Ragunda kommun bestämde sig snabbt för att inte gå ut med egen information om 
skogsbränderna berättar respondent #4, utan det är räddningstjänsten som har den expertisen. 
Däremot hjälpte kommunen till med att sprida räddningstjänstens information genom sina 
kanaler, på både Facebook och Instagram. När sedan branden i Pålgård utvecklades till att bli 
så stor fick kommunen i uppdrag av räddningstjänsten att organisera frivilliginsatsen. 
Förutom kommunens telefonväxel användes kommunens Facebooksida i hög grad till detta, 
där folk fick anmäla intresse. Därefter ”inboxades” (startade en privat konversation i chatt) de 
med hjälp av Facebook Messenger där mer personliga uppgifter togs upp såsom 
personnummer och telefonnummer, eftersom den kommunikationen inte skulle finnas ute på 
den offentliga sidan. Passen schemalades i digitala listor, och frivilliga fick en tid för sitt 
arbetspass. När en lista var fylld meddelades detta till räddningstjänsten, och nästa lista 
påbörjades. Respondent #4 berättar om situationen innan kommunen fick det här uppdraget av 
räddningstjänsten. 

”Det var ju jättekaotiskt i början, för då kom ju bara folk och skulle hjälpa 
till. Och så kan det ju inte vara. Man måste ju ha en koll på vilka som är i 

skogen.” (Respondent #4) 

Hemvärnets fältjägarbataljon använde Facebook mycket för att informera allmänheten om 
deras arbete i insatserna berättar respondent #5. Och det användes också för information till 
de egna förbanden, då email som maskats ner användes som utgångspunkt. Det var då 
övergripande information som gjorde det möjligt att följa med i vad som hände. Många 
soldater hade svårt att nå fram till sina chefer, då de konstant var nedringda. Det blev 
nödvändigt att prioritera samtal, och då blev Facebook en otroligt viktig kanal. Även 
allmänheten var intresserade av att följa vad som hände, och på tre veckor fick 
Fältjägarbataljonen 1300 nya följare. Från allmänheten upplevdes positiv respons och 
tacksamhet.  
 
Hembygdsföreningen använde framförallt Facebook under branden i Pålgård berättar 
respondent #1 som fanns på Facebook nästan dygnet runt under en period. För att samla 
informationen på ett och samma ställe användes ett inlägg som hela tiden uppdaterades. Där 
informerades om vad som behövdes, vad som inte behövdes och vilken hjälp som behövdes 
beträffande bemanning. Allmänheten uppmanades att inte dela inlägget eftersom det då fanns 
en risk att folk svarade på inlägg som hembygdsföreningen inte hade koll på. Det blev en stor 
verksamhet på hembygdsgården under skogsbranden i Pålgård. Där hanterades förnödenheter 
som skänktes, och fika ordnades till de som skulle ut till skogen. Smörgåsar och 
förnödenheter från hembygdsgården levererades till brandstationen 500 meter bort. Det blev 
ett enormt engagemang hos allmänheten. De som bidragit på ett eller annat vis uppgår till 600 
personer. Det kom människor från hela Sverige och hjälpte till, både på hembygdsgården och 
med att släcka bränderna.  
 
I samband med branden i Pålgård blev det anstormning på Ragunda Anslagstavla berättar 
respondent #2. Folk ställde frågor och försökte få tag på information. Det spreds både 
information som var korrekt och information av tvivelaktigt slag. Mycket av detta är borttaget 
nu. Att administrera anslagstavlan är något respondent #2 gör på sin fritid. Men under den här 
perioden krävdes bevakning dygnet runt för att det skulle bli någon reda i det. Det fanns ett 
enormt behov av information, hur det var möjligt att hjälpa till och så vidare.   
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Respondent #6 hjälpte sitt syskon som var brandchef på brandstationen i Hammarstrand att 
samla ihop frivilliga som kunde vara behjälpliga med brandbekämpningen och annat i 
samband med att branden i Pålgård bröt ut. Detta gjordes genom inlägg i Facebookgruppen 
Ragunda anslagstavla. Inläggen gjordes som privatperson och ibland fanns varken tid eller 
tillräckligt med information för att kunna besvara de frågor som uppkom till följd av inläggen 
berättar respondent #6 som förutom sitt ordinarie arbete även var engagerad i frivilliginsatser 
på sin fritid. Efter två dygn sköttes frivillighanteringen istället av kommunen. Responsen från 
allmänheten var övervägande positiv, och det var en enorm uppslutning med människor som 
ville hjälpa till.  
 

5.2.2 Allmänhetens bidrag av information och kunskap i sociala medier 
Räddningstjänsten Jämtland anser inte att allmänheten bidragit så mycket med kunskap och 
information genom sociala medier berättar respondent #3. Den som upptäcker en ny brand 
larmar om det med hjälp av telefon, och inte genom sociala medier. Dessutom ska inte folk 
vara i närheten av bränderna på grund av riskerna det medför. Och då det inte är tillåtet att gå 
nära och se blir det svårare att bidra med information. Däremot var det ett enormt inflöde i 
sociala medier från allmänheten, framförallt beträffande frivilliga som ville hjälpa till på 
något sätt. En lista upprättades över vem som hade vilket material att bidra med, för att kunna 
dra nytta av detta då det fanns behov. Inflödet var så stort att ett automatsvar aktiverades så 
småningom där det tackades för visat intresse och hänvisades vidare till en informationssida 
om vart de som ville hjälpa till kunde vända sig i de olika kommunerna. Det blev ett väldigt 
tryck även hos vissa av kommunerna, och Ragunda kommuns telefonväxel fick mängder av 
samtal då många frivilliga ville hjälpa till.  
 
Från Ragunda kommuns sida upplevs det inte heller direkt att allmänheten har bidragit med 
kunskap och information säger respondent #4. Däremot ville många bidra med 
frivilliginsatser, och detta samordnades hos kommunen. Dessutom ville många bidra med mat 
och förnödenheter till de som arbetade frivilligt. Och den delen hanterade 
hembygdsföreningen i Pålgård. Där fanns ett gott samarbete, och kommunikationen med 
kommunen och andra aktörer fungerade bra. Kommunens upplevde en hel del kritik från 
allmänheten på sådant som upplevdes fel. Men kommunen har ett regelverk att följa, och 
allmänheten kanske inte alltid vet hur det ser ut och vad som egentligen görs menar 
respondent #4.  
 
Inte heller Hembygdsföreningen anser att allmänheten bidragit med nytta eller kunskap i 
sociala medier under skogsbranden säger respondent #1. Samordningen krävde stort fokus 
och det fanns inte tid för så mycket annat runt omkring.   
 
Hemvärnet däremot har haft nytta av allmänhetens information och kunskaper berättar 
respondent #5. Det kunde exempelvis handla om att personer för tillfället funnits i trakterna 
och visat att de kunnat hjälpa till, har en koppling till hemvärnet, men inte lokalt. Med 
tillåtelse från deras chef i deras förband har de då kunnat hoppa in. Detta var till stor nytta, 
och på det viset tillsattes flera specialistkompetenser. Ett annat exempel är när det fanns 
behov av stabsassistenter. Då gjordes ett inlägg på Facebook där detta annonserades. Inlägget 
delades vidare, och inom ett dygn hade annonsen nått 250000 människor. Detta bidrog till att 
många såg inlägget under kort tid, och de nyckelpersoner som behövdes hittades. 
Allmänheten var otroligt duktiga på att hjälpa till att sprida information vid förfrågan, och att 
kommentera eller länka till personer som har någon koppling på något sätt.  
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Allmänheten visade också ett stort intresse av att bidra på olika vis, och då hänvisade vi dem 
vidare till rätt kanal berättar respondent #5. Det kunde handla om att det fanns tillgång till 
dyngspridare som skulle kunna komma till användning, eller att människor ville ställa upp 
som frivilliga. Hemvärnet har mycket goda erfarenheter av allmänhetens respons.   
 
Även respondent #2 upplever att många bidragit med kunskap. Det var bara det att den som 
publicerade ett inlägg i Facebookgruppen förväntades svara på frågor om inlägget också 
vilket inte alla var beredda på.  
 

5.2.3 Information utanför sociala medier 
Till människor som inte har tillgång till sociala medier nådde räddningstjänsten Jämtland ut 
genom traditionell media såsom radio, TV och tidningar berättar respondent #3. Till alla 
nyhetskanaler som hörde av sig levererades så mycket information som möjligt. Detta avser 
lokala medier, nationella medier och även internationella medier. Så samma information som 
levererades i de egna kanalerna levererades också genom traditionell media.  
 
Ragunda kommun hanterade inte att informera människor utanför sociala medier om den här 
krisen berättar respondent #4. Kommunen har möjlighet att gå ut med kriskommunikation 
genom radio P4 eller ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten) i TV till exempel. Men 
det är ytterst sällan kommunen som organisation gör detta. Det är den myndighet som ”äger” 
händelsen som ansvarar för det, vilket i detta fall var brandmyndigheten.  
 
Respondent #5 berättar att hemvärnet inte haft behov av att informera allmänheten på det 
viset eftersom de inte styrde över själva insatsen. Hemvärnet var ju där och stödde insatsen. 
Men om det skulle behöva gå ut viktig information från hemvärnet till allmänheten hade det 
skett genom länsstyrelsen som var den huvudansvariga myndigheten.  
 
Respondent #1 berättar att hembygdsföreningen inte gått ut med information utanför sociala 
medier, men att människor som inte har sociala medier ändå erhållit information genom mun-
till-mun metoden. Det kom alltså människor direkt till hembygdsgården och anmälde sig som 
frivilliga utan att de använde sociala medier.  
 

5.2.4 Kommunikationen i samband med skogsbranden 
Respondent #3 berättar att det såg lite olika ut beroende på vilka det gällde, när det gäller 
kommunikationen mellan de inblandade. Räddningstjänsten i stab satt ju tillsammans och 
talade då direkt med varandra. Räddningstjänster emellan användes 1Rakel eller 
mobiltelefoner. Det skedde även kommunikation i email. Dessutom hölls samverkansmöten 
på brandstationen, varannan timme när det var som intensivast.  Detta protokollfördes digitalt. 
Informationssystemet WIS2 är något MSB har, som används för sådana här situationer. 
Länsstyrelsen hade en samverkansyta i det systemet för just skogsbränderna i Jämtland, där 
information kunde delas från de olika deltagande organisationerna.  
 

                                                 
1 ”Ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom 
samhällsviktiga verksamheter.” (msb.se) 
2 ”Ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer att dela information före, 
under och efter samhällsstörningar.” (msb.se) 
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Även Ragunda kommun deltog i räddningstjänstens möten på brandstationen berättar 
respondent #4. På kommunen upprättades en stab där olika tjänstemän hade beredskap enligt 
schema. Protokoll från mötena skrevs i WIS, så det fanns tillgängligt hos kommunen också. 
Under branden behövde kommunens kundcenter förstärkas, särskilt kring telefonin och 
bevakningen av sociala medier. De frivilliga som anmälde sig skrevs in i excelark som fanns 
tillgängligt för alla som skulle hantera detta.    
 
Hemvärnet fanns också i WIS under insatsen berättar respondent #5. Egentligen var det 
försvarsmakten som medverkade i WIS, men eftersom de satt i Boden blev det delegerat att 
hemvärnet skulle finnas med. När det gäller kommunikationen med andra inblandade 
myndigheter höll räddningstjänsten stormöte klockan 10:13 varje dag, där det gjordes en 
orientering om vad som hände för varje inblandad myndighet. Där kunde övriga informeras 
om verksamheten, och det fanns utrymme att informera om hur det var möjligt att stödja på 
olika sätt till exempel. I den egna organisationen var kommunikation genom telefon och email 
väldigt viktig. Schemaläggningen hanterade respondent #5 i excelark,som mailades ut med 
jämna mellanrum. Det var 325 soldater som hjälpte till under insatsen.  
 
Respondent #1 berättade att telefon eller fysiska möten var formen för kommunikation med 
de andra inblandade aktörerna. Kommunikationen med allmänheten skedde däremot 
huvudsakligen genom Facebook.  
 

5.2.5 Desinformation i samband med skogsbranden i Pålgård 
Respondent #3 berättar att illvillig desinformation inte noterats i samband med bränderna. Det 
handlade snarare om att det kunde finnas information i Facebookgrupper som inte var korrekt, 
och kunde bygga på antaganden. 

”Det var så hektiskt den här tiden, så man hann inte med så mycket 
omvärldsbevakning som man hade önskat. Man skulle önska att man hade 

hunnit kolla vad de skrivit i olika grupper, och kunna bidra till att 
informationen var korrekt.” (Respondent #3) 

Det uppstod en del uppmaningar från allmänheten i sociala medier, som inte var korrekt 
berättar respondent #4. Människor delade inlägg i sociala medier utan att kolla källan. 
Ragunda kommun vidareförmedlade räddningstjänstens budskap, och blev ifrågasatta för 
sådant kommunen inte kunde svara för. Kommunens uppgift var inte själva släckningsarbetet, 
där kunde de bara hänvisa vidare till räddningstjänsten. Det kommunen kunde svara på var 
exempelvis om någon blivit anmäld till fel pass eller frågor av den karaktären. En utmaning 
med att använda sociala medier vid kris är att nå ut med vikten av källkritik eftersom tydlig 
och sann information oerhört viktig i en krissituation. Respondent #4 säger att det är svårt att 
veta vad som blir bäst och nämner att det kanske vore bättre att till exempel stänga 
Facebooksidan och bara hänvisa till hemsidan i ett sådant här läge. Men det finns risker med 
det också. Under katastrofen som var i Indonesien stängdes Facebook ner för alla, för att 
undvika rykten och konspirationsteorier berättar Respondent #4.  
 
Många åkte också ut på bränderna berättar respondent #3. Det förekom till exempel vid ett 
tillfälle att en grupp politiker som inte varit där och jobbat fotograferade sig och ville få det 
att framstå som att de arbetat med branden. Den händelsen berättar också respondent #4 om. 
Det var några som poserade med att de hade varit i ”Pålsgård”. Och de uppviglade ett 
budskap att ”Titta här! Brandförsvaret klarar inte det här! Sverige är på väg utför!”. Men de 
personerna hade inte ens deltagit i räddningsarbetet. Media ringde och frågade om de fanns på 
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listorna. Men i det skedet kunde inte listorna lämnas ut, eftersom det var arbetsmaterial som 
inte var officiellt ännu. Det uppstod svåra saker att hantera i samband med skogsbranden i 
Pålgård. 
 
Respondent #5 har inte noterat desinformation på sociala medier under insatsen. Däremot 
förekom andra incidenter såsom journalister som gjorde intrång i de personaltransporter 
hemvärnet tillhandahöll ut till brandplatserna. Och journalister som stod och överhörde order 
till soldaterna och publicerade information som inte var avsett för allmänheten i lokala 
tidningar.  
 
På hembygdsföreningens Facebooksida har inte desinformation uppkommit berättar 
respondent #1. Däremot har felaktig information uppmärksammats i andra kanaler på 
Facebook.  
 

5.2.6 Erfarenheter och lärdomar 
I händelse av att det skulle uppstå en kris av det här slaget igen skulle hembygdsföreningen 
nog göra på det här sättet säger respondent #1, eftersom det här konceptet fungerade bra. Det 
blev en intensiv period, men samtidigt handlar det om en begränsad tid.  
 
Räddningstjänsten Jämtland skulle vilja göra några saker annorlunda om en liknande situation 
skulle uppstå igen berättar respondent #3. Ett exempel är ytterligare omvärldsbevakning, 
kanske närvara i Facebookgrupper och följa utvecklingen. En annan sak som faktiskt är 
påbörjad är att skapa fler kanaler i sociala medier, som kan användas för att lotsa vidare till 
Facebook som är den huvudsakliga kanalen. Något Räddningstjänsten Jämtland vill få igång 
ganska snabbt är en FAQ där allmänheten kan få svar på många frågor. Till exempel vad som 
bör göras om en rökpelare syns, information om nya bränder, information om vart 
allmänheten ska vända sig osv. En annan erfarenhet respondent #3 tagit med sig är att fokus 
borde ligga på att uppdatera sina egna kanaler först, och därefter svara mer detaljerat på 
medias frågor. I somras blev det ett stort fokus på att svara på medias frågor då det ringde 
hela tiden. Då blev ibland uppdateringen av de egna kanalerna eftersatta. Även frågor av 
bemanningsorganisatorisk karaktär skulle behöva utvecklas. Det ställs stora krav under 
händelser av den här storleken.  
 
Respondent #4 har identifierat flera saker som kunnat göras annorlunda vid en ny 
krissituation. En sak är att kontakta frivilligorganisationerna och be dem dela den ansvariga 
myndighetens information tydligare på deras hemsidor. Dessutom skulle det ha uppmanats till 
källkritik. Sedan skulle frivilligorganisationen ha hanterats på ett annat sätt. Det är möjligt att 
det blir Röda korset som kommer få uppdraget att samordna frivilliga även i Jämtlands län. 
Den fråga ligger hos Länsstyrelsen just nu. Respondent #4 önskar också att fler grupper kunde 
bjudas in i WIS för att underlätta samverkan i sådana här situationer. Sedan finns det 
förbättringsområden gällande information och kommunikation också. Mycket handlar om att 
allmänheten inte vet roller kring kommunikationen. Kommunen går ut med sin information 
om sin organisation. Bränderna får de som är experter på området sköta, dvs 
räddningstjänsten. Och det hanterads bra även om de hade fullt upp med många bränder. Men 
från kommunens sida finns önskemål om en kommunikatör från räddningstjänsten på plats 
istället för att allt sköttes från Blå Huset i Östersund, för att underlätta kommunikationen.    
 
Så som kommunikationen och organisationen hanterades i slutet av räddningsinsatsen, så 
skulle det ha hanterats i början om situationen uppstod igen berättar respondent #5. I början 
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blev det lite fel utifrån den egna verksamheten, då det här var en konstellation. Det var 
otroligt stort, och hemvärnet hade tre insatser igång samtidigt. Bättre och tydligare 
information i egna led från början, och tydlig presentera upplägget och ha alla med sig. 
 

5.2.7 Räddningstjänsten Jämtlands Facebooksida 
Det var ett stort flöde i kommentarsfälten på Räddningstjänsten Jämtlands Facebooksida 
under perioden för skogsbränderna 2018. Nedan visas de mest förekommande orden.  
 
 

 
 

Figur 5 Textanalys av Räddningstjänsten Jämtlands Facebookflöde 
(facebook.com/rtjamtland). 

 
På Räddningstjänsten Jämtlands Facebooksida gjordes informationsinlägg om eldningsförbud 
och torka även innan bränderna i Jämtland och Härjedalen bröt ut.  
När krisen var ett faktum och skogsbränderna härjade gjordes ett antal inlägg med 
information relaterat till branden dagligen. Flera av dessa inlägg innefattade också kartbild där 
brändernas lokalisering och utbredning framgick.  
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Källa: Räddningstjänsten Jämtlands Facebooksida (facebook.com/rtjamtland). 
 
Vissa inlägg genererade en stor debatt hos allmänheten, och det förekom en stor andel 
irrelevant innehåll och debatter bland kommentarerna. Ett exempel är ett inlägg där 
Räddningstjänsten Jämtland informerar om att brandflyg snart anländer för att hjälpa till med 
släckningsarbetet. En stor del av kommentarsfältet efter det inlägget handlar om vem som 
egentligen äger planen, missnöje över att inte Sverige har egna, och flera diskussioner om 
vilka flygplanssorter som vore lämpliga för Sverige att köpa. Det inlägg som delades flest 
gånger och genererade störst antal kommentarer var det som handlade om att luftrummet var 
stängt för obehöriga i anslutning till brandplatser, och att det därför inte var tillåtet att flyga 
med drönare.  
 
Många människor visade tacksamhet över det innehåll som presenterades på Facebooksidan. 
Även en viss oro förekom i kommentarsfälten. Bland annat önskade flera att det skulle införas 
totalt eldningsförbud under perioden då det fortfarande var tillåtet att grilla med försiktighet i 
egen trädgård.  
 
I Räddningstjänstens Jämtlands Facebookflöde ställer allmänheten en del frågor också, som 
besvaras av både allmänheten och räddningstjänsten. Ett exempel är i kommentarsfältet under 
en av räddningstjänstens lägesuppdateringar där någon känner röklukt och undrar vad det 
kommer från. Andra som gjort iakttagelser deltar i diskussionen, och räddningstjänsten 
kommenterar att platsen undersöks med helikopter för att lokalisera en eventuell brand. Vid 
en senare uppdatering från räddningstjänsten framgår att det pågår släckning av en ny brand i 
det berörda området.  
 
Efter skogsbränderna handlade både inlägg och kommentarer till stor del om tacksamhet 
gentemot alla som på ett eller annat vis bidrog till att hantera krisen. Flera inlägg handlar 
också om olika besök av bland annat politiker och Sveriges konung på Trygghetens hus i 
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Östersund. Dessutom delades rekryteringsinlägg med information om hur det går till att bli 
deltidsbrandman.  
 

5.2.8 Ragunda kommuns Facebooksida 
Kommunen delade en hel del av räddningstjänstens inlägg i samband med skogsbränderna 
2018. Det gjordes också egna inlägg och delningar från andra sidor. De flesta inläggen på 
Facebook är relativt kortfattade, men länkas vidare till hemsida eller annan källa för 
grundligare information. En hel del av kommunikationen handlar om organiserande av 
frivilliga.  
 

 
Källa: Ragunda kommuns Facebooksida (facebook.com/ragundakommun). 

 
Nedan visas de mest förekommande orden i Ragunda kommuns Facebookflöde vid tiden då 
skogsbranden härjade i Pålgård. 
 
 

 
Figur 6 Textanalys av Ragunda kommuns Facebookflöde (facebook.com/ragundakommun).  
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5.2.9 Hemvärnets Fältjägarbataljon Jämtlands Facebooksida 
 
Fältjägarbataljonen gjorde dagliga uppdateringar under deras insats vid skogsbränderna där de 
bland annat informerade om hur läget såg ut, pågående insatser samt vilket rekryteringsbehov 
som fanns för tillfället. Efter skogsbränderna handlade flera av inläggen om tacksamhet och 
uppskattning för insatserna som genomfördes vid bränderna. I kommentarsfälten finns också 
kommunikation som skett trots att olika språk använts. Till exempel kommentarer på svenska 
som besvarats på polska. Facebook har en inbyggd funktion där det är möjligt att klicka på en 
länk under inlägg och kommentarer för att översätta till det språk som används.  
 

 
Källa: Fältjägarbataljonens Facebooksida (facebook.com/faltjagarbataljon). 

 
Nedan följer de vanligaste orden som använts på Fältjägarbataljonens Facebooksida under 
perioden bränderna pågick. 
 

 
 

Figur 7 Textanalys av Fältjägarbataljonens Facebookflöde (facebook.com/faltjagarbataljon). 
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5.2.10 Hembygdsföreningen i Ragundas Facebooksida 
I samband med skogsbranden i Pålgård förekommer en hel del kommunikation på Ragunda 
Hembygdsförenings Facebooksida. Under branden sker kommunikationen nästan uteslutande 
i ett inlägg som uppdateras med aktuell information med jämna mellanrum. Även de flesta 
kommentarerna från allmänheten samlas under detta inlägg. En stor del av kommunikationen 
syftar till att organisera den verksamhet som pågick på hembygdsgården under skogsbranden i 
Pålgård. Det handlar om bemanning och erbjudanden om hjälp, men också om insamling av 
material och vad det finns behov av för tillfället. Det finns ett stort engagemang i 
kommentarsfältet.  
 
 
 

 
 

Figur 8 Textanalys av Ragunda Hembygdsförenings Facebooksida under perioden 
(facebook.com/Ragundahembygd). 

 
 
 

5.2.11 Ragunda anslagstavla på Facebook 
Under skogsbränderna i Ragunda förekommer mycket kommunikation kring detta på 
Ragunda Anslagstavla på Facebook. På sidan erbjuder många sin hjälp på olika vis. Det kan 
handla om allt från att ordna förnödenheter, erbjuda boende till frivilliga, arbetsinsatser, 
erbjuda hagar och burar till djur som behöver evakueras. Dessutom delas ofta inlägg från 
Räddningstjänsten Jämtland, Ragunda kommun och Ragunda Hembygdsförening i flödet. 
Nästan all kommunikation i forumet vid tiden för branden i Pålgård har något samband med 
detta. Det framgår dock att administratör stängt flera inlägg för fortsatta kommentarer, och att 
flera inlägg redigerats. Flera inlägg hänvisas också vidare till Ragunda forum för vidare 
diskussion, vilket är en sluten Facebookgrupp.   
 
I kommentarsflödet framgår att flera andra brandhärjade områden har bildat speciella 
Facebookgrupper för att hantera samordningen och diskussionerna som berör bränderna. Men 
just beträffande branden i Pålgård sker detta i det inarbetade forumet istället.   
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Figur 9 Textanalys av flödet i Facebookgruppen Ragunda Anslagstavla. 
 
 

5.2.12 Kommunikationen mellan aktörer vid kris 
Tre av respondenterna nämner att WIS användes i kommunikationen mellan aktörer vid 
skogsbränderna. WIS betyder webbaserat informationssystem, och är ett digitalt 
samverkansverktyg som tillhandahålls av MSB. WIS används framförallt i samband med 
olika samhällsstörningar. Då är syftet att underlätta aktörernas kommunikation och bidra till 
en helhetsbild och gemensam lägesbild. Informationen som delas baseras på olika händelser. 
Aktörer kan både bevaka händelser och aktivt dela med sig av information kring händelser 
som de tror andra aktörer kan ha intresse av. Informationen kan ha olika innehåll såsom 
kartbilder, noteringar, dokument, rapporter. Varje aktör äger sin egen information och väljer 
vad som delas med andra aktörer och vad som hålls internt. Idag är 500 aktörer anslutna till 
WIS, med 7000 användare. WIS tillhandahålls till myndigheter, landsting, kommuner, 
frivilligorganisationer och även privata aktörer som har ansvar under en kris (MSB 2019). 
 

5.2.13 Kommunikationen med allmänheten vid kris 
En kris uppkommer ofta snabbt och oväntat, och under tidspress hanteras olika 
handlingsalternativ medan det fortfarande råder osäkerhet om läget. För att kunna hantera den 
akuta krissituationen har allmänheten behov av tillförlitlig, relevant och begriplig information 
om situationen och krisåtgärderna. Det är också av vikt att ansvarsförhållanden kommuniceras 
till medborgarna. Dessutom behöver allmänheten få stöd att bearbeta krisupplevelsen och 
möjlighet till kommunikation. En kris handlar alltid om ett tidsförlopp, och allmänhetens 
kommunikationsbehov varierar under krisens olika faser (Odén et al 2016, 29).  
 
I Sverige har public-servicemedierna skyldigheter att bidra till kriskommunikationen, och 
journalistikens rapportering vid samhällskriser är viktig för demokratin ur ett 
medborgarperspektiv. Den bidrar till den kollektiva förståelsen om vad som hänt och varför. 
Digitaliseringen har sedan mitten av 90-talet förändrat förutsättningarna för medias roll i 
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kommunikationen. Förutom en skarpare konkurrens har tempot ökat liksom interaktiviteten. 
Det självklara navet i den offentliga kommunikationen är inte längre nyhetsmedierna (Odén et 
al 2016, 35). 

”Ur allmänhetens perspektiv är det centrala med kriskommunikationen att 
deras kommunikationsbehov tillgodoses, oavsett hur den organiseras och 

vem som utför den. En central fråga är exempelvis om och hur sociala 
medier kan komplettera och/eller ersätta traditionella nyhetsmedier i 

krisens olika faser” (Odén et al 2016, 30). 

Under krisberedskapsveckan i maj-juni 2018 utgavs broschyren ”Om krisen eller kriget 
kommer” till Sveriges hushåll. Där finns övergripande information om vad privatpersoner bör 
tänka på i händelse av extremt väder, it-attacker, militära attacker eller allvarliga olyckor, för 
att göra oss mer förberedda. Även om Sverige är ett tryggt land att leva i, finns det hot mot 
självständigheten och säkerheten. Till exempel bör allmänheten förbereda sig på att 
samhällsservice inte fungerar som vanligt vid sådana händelser. Vid en krissituation är det 
viktigt att säkerställa att viktig information från myndigheterna är tillgängligt, framförallt 
genom P4 i Sveriges radio. Men även genom att bevaka andra medier. I broschyren står också 
vad som gäller beträffande vaksamhet kring information och dess källor samt vikten av att 
allmänheten inte bidrar till att sprida falsk information vidare. Ansvaret för att samhället ska 
fungera ligger hos myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och företag. Alla som 
bor här ansvarar gemensamt för vårt lands säkerhet och trygghet. När något hotar oss är vår 
vilja att hjälpa varandra en av våra viktigaste tillgångar (MSB 2018).  
 

5.2.14 Om skogsbränderna 2018 
De mest omfattande skogsbränderna i modern som drabbat Sverige pågick sommaren 2018. 
Räddningstjänsten lyckades begränsa och släcka bränderna runt om i landet, ofta i samverkan 
med andra. Insatserna gick i stort sett bra, men det framkom också en del brister (MSB 2019, 
12).  

”Sverige är inte tillräckligt väl rustat för att vi ska kunna känna oss trygga 
inför framtida stora och komplicerade skogsbränder.” (MSB 2019, 12) 

För att klara skogsbränderna och de störningar de medförde hade räddningstjänsten behov av 
stöd från många andra aktörer, och dessa insatser blev mycket uppskattade. De nationella och 
internationella resurserna samordnades av MSB. Regional samverkan och mobilisering av 
resurser skedde genom länsstyrelserna. Brandbekämpningsflyg och andra resurser förmedlade 
MSB genom ERCC3. Stödet Sverige erhöll genom EU var den mest omfattande 
räddningsinsatsen EU genomfört hittills. Brandflyget bidrog till att bränder upptäcktes tidigt, 
och även privata helikoptrar från Sverige var till stor nytta. Hemvärnet var en viktig resurs 
som försvarsmakten bidrog med. De stöttade även med helikoptrar och andra viktiga resurser. 
Viktiga samarbetspartners var också Polisen, SOS Alarm, Trafikverket, Lantmäteriet, 
Sveriges Radio, Kustbevakningen och sjöfartsverket. Röda korset hade en samordnande roll 
för frivilliga vid skogsbränderna 2018. Förutom spontanfrivilliga var även många 
organiserade frivilliga behjälpliga och ställde upp. Bland annat Civilförsvarsförbundet, 
Frivilliga resursgruppen, Svenska kyrkan, Sveriges frivilliga brandkårer, Svenska 
Försvarsutbildningsförbundet, Svenska Lottakåren och Sveriges bilkårers riksförbund (MSB 
2019, 14).  

                                                 
3 Emergency Response Coordination Center – EU:s civilskyddsmekanism (MSB 2019, 14) 
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Inledningsskedet var kaotiskt vid flera större bränder eftersom det förekom brister i både 
lägesbilder och riskbedömningar. De räddningstjänster som har ledningscentra och 
ledningspersonal i jour har bättre förutsättningar att klara stora och komplicerade händelser än 
de räddningstjänster som saknar detta. Eftersom en ny organisation i dessa fall behöver 
byggas upp förspills viktig tid, vilket blev tydligt i Gävleborgs län där tre skogsbränder blev 
så stora att de inte gick att släcka. I Jämtlands län fanns redan utvecklad systemledning vilket 
gjorde att insatserna kunde komma igång effektivt och snabbt. (MSB 2019, 15-16) 
 
På flera håll i landet har de kommunala handlingsprogrammen för räddningstjänsten inte tagit 
höjd för stora skogsbränder, vilket medför bristande planering och beredskap. Hjälp från 
frivilliga kunde organiseras bättre genom förberedelser. Privata resurser i samhället inom 
entreprenadföretag, jordbruk och skogsbruk skulle kunna nyttjas bättre. Med undantag av 
några enskilda missar och oklarheter fungerade kommunikationen till allmänheten bra (MSB 
2019, 15-16). 
 
Det framgår i utvärderingen av skogsbränderna 2018 att det fanns förbättringsområden av 
kommunikativ karaktär även internt. I mitten av juli 2018 skapades en särskild TiB-logg i 
WIS som hette Skogsbrand2018102. Detta underlättade delning och lagring av information. 
Det infördes också ett kontaktcenter för frågor från allmänheten, vilket också fick i uppdrag 
att hantera den stora mängden frågor och erbjudanden som inkom till myndigheten (MSB 
2019, 83-88). 
 

5.2.15 Traditionella medier i sociala medier 
De traditionella medierna har haft omfattande bevakning av skogsbränderna 2018. Så även 
kring skogsbranden i Pålgård. De flesta traditionella medierna finns representerade på sociala 
medier, och då i synnerhet på Facebook. Inlägg och kommunikationen på olika traditionella 
mediers Facebooksidor har undersökts, och då specifikt de traditionella medier som 
förekommit flera gånger i delningar på andra undersökta Facebooksidor.  
 
En avgränsning gjorts till den lokala nyhetsbevakningen eftersom de funnits i närområdet och 
haft bäst förutsättningar att nyhetsbevaka. Vissa traditionella medier är också kanaler som 
används för VMA. Den lokala nyhetsbevakningen som undersökts på Facebook består av P4 
Jämtland, SVT Nyheter Jämtland, Östersundsposten och Länstidningen i Östersund. Vad de 
olika traditionella medierna rapporterar om relaterat till skogsbränderna i Jämtlands län 
sommaren 2018 kommer framgå i nästkommande avsnittet om händelseförloppet vid 
skogsbranden i Pålgård.  
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5.3 Händelseförloppet vid skogsbranden i Pålgård 
En sammanfattning av vad som framkommit från de olika källorna på Facebook för att bidra 
till en helhetsbild. 
 

5.3.1 Varningsfasen - innan skogsbranden i Pålgård 

Lördag den 2:a juni 
Det är torrt i skog och mark, och ett eldningsförbud införs i Jämtlands län. Detta inlägg delar 
räddningstjänsten i sitt Facebookflöde och länkar till sin hemsida (facebook.com/rtjamtland). 
Inlägget delas vidare 268 gånger, och går också ut P4 Jämtlands och SVT Jämtlands 
Facebooksidor.    

Onsdag den 6:e juni 
Det torra läget håller i sig, och SVT Jämtland delar ett inlägg om skogsbrandhärdar som 
blossar upp igen intill järnvägen i Kälarne (facebook.com/svtnyheterjamtland).   

Fredag den 8:e juni 
Det varnas för stor brandrisk i länet och uppmanas till försiktighet. MSB Uppmanar 
allmänheten att inte grilla eller använda röjsågar eftersom minsta gnista kan orsaka en stor 
brand (facebook.com/p4Jamtland). 

Tisdag den 19:e juni 
Eldningsförbudet som infördes 2:a juni hävs meddelar Räddningstjänsten Jämtland på sin 
Facebooksida (facebook.com/rtjamtland).  

Torsdag den 28:e juni 
Pga torkan råder det stor foderbrist rapporterar P4 Jämtland, och köerna till slakterierna börjar 
bli långa (facebook.com/p4Jamtland). 

Måndag den 2:a juli 
Det införs återigen eldningsförbud i länet delar Räddningstjänsten Jämtland ett inlägg om på 
sin Facebooksida. Ett inlägg med SMHI:s brandriskprognos delas också. Under dagen delas 
ytterligare två inlägg i Räddningstjänsten Jämtlands Facebookflöde, vilka båda handlar om 
skogsbränder i området. Räddningstjänsten hanterar alltså två skogsbränder i länet under 
dagen (facebook.com/rtjamtland). Även Ragunda kommun går ut med information om 
eldningsförbudet i sitt Facebookflöde och delar räddningstjänstens inlägg 
facebook.com/ragundakommun). Eldningsförbudet uppmärksammas också i 
Östersundspostens Facebookflöde (facebook.com/OstersundsPosten). 

Tisdag den 3:e juli 
Dagen därpå gör Räddningstjänsten Jämtland ett inlägg på Facebook om läget, och nu 
hanteras flera pågående skogsbränder (facebook.com/rtjamtland).  

Lördag den 7:e juli 
Räddningstjänsten Jämtland gör ett nytt inlägg på Facebook där det informeras om flera 
insatser samt en skogsbrand en mil från Bispgården (facebook.com/rtjamtland). 
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Måndagen den 9:e juli 
Ragunda kommun delar återigen räddningstjänstens inlägg på Facebook om att 
eldningsförbudet återinförts, som en påminnelse till allmänheten 
(facebook.com/ragundakommun).   
 
Den 9:e till 10:e juli börjar det bli ett riktigt ansträngt läge med torkan. Ragunda kommun går 
ut med ett inlägg om foderbrist pga torkan (facebook.com/ragundakommun). Samtliga lokala 
traditionella medier som ingår i studien gör också inlägg med information om detta i sina 
Facebookflöden. Inläggen handlar om djurägares oro, bönders och ridklubbars situation, och 
de långa slakteriköerna som orsakats av foderbristen.  

Onsdagen den 11:e juli 
Räddningstjänsten Jämtland går också ut med påminnelser om eldningsförbudet. Det görs 
också ett inlägg om en skogsbrand som brutit ut i närheten av Strömsund 
(facebook.com/rtjamtland). P4 Jämtland rapporterar om de äldres situation i värmen i sitt 
Facebookflöde, och dagen därpå görs ett inlägg om lövfällning mitt i sommaren pga torkan 
(facebook.com/P4Jamtland).  

Torsdag den 12:e juli 
Ragunda kommun informerar i sitt Facebookflöde om att torkan orsakat låga vattennivåer 
(facebook.com/ragundakommun). SVT Nyheter Jämtland gör ett Facebookinlägg om att 
räddningstjänsten infört stabsläge för att hantera en rad olika skogsbränder och larm under 
kvällen. Dessutom delas en artikel från svt.se om att ”Blixtnedslag orsakar många bränder i 
torkan” (facebook.com/svtnyheterjamtland).   

Fredagen den 13:e juli 
P4 gör ett Facebookinlägg om att bönder behöver använda sjövatten för att klara torkan 
(facebook.com/P4Jamtland). SVT Jämtland gör ett Facebookinlägg om att det pågår flera 
skogsbränder under fredagsmorgonen, och länkar vidare till svt.se 
(facebook.com/svtnyheterjamtland). Räddningstjänsten Jämtland gör två Facebookinlägg 
under dagen där det första informerar om flera skogsbränder och länkar vidare till svt.se och 
artikeln ”Flera skogsbränder under fredagsmorgonen”. Räddningstjänstens andra 
Facebookinlägg för dagen informerar om att det pågår 15-16 skogsbränder i området som 
hanteras och länkar vidare till svt.se och artikeln ”Blixtnedslag orsakar många bränder i 
torkan” (facebook.com/rtjamtland).   
 

5.3.2 Akutfasen - under skogsbranden i Pålgård 

Lördagen den 14:e juli 
Hemvärnets fältjägarbataljon gör ett inlägg om sin insats i Sveg där flera skogsbränder pågår. 
Det indikeras att mer personal behövs till insatsen (facebook.com/faltjagarbataljon).  
P4 Jämtland gör ett Facebookinlägg om att det brinner på många ställen och frågar 
allmänheten hur det ser ut i deras närhet (facebook.com/P4Jamtland).  
I Facebookgruppen Ragunda Anslagstavla gör någon ett inlägg om en skogsbrand sydväst om 
döda fallet, och berättar att SOS-alarm är informerade. Någon annan frågar om det är någon 
som vet något om skogsbranden runt Halån (facebook.com/groups/1386313504962170). 



40 
 

Söndagen den 15:e juli 
Räddningstjänsten Jämtland gör ett Facebookinlägg om att Åska orsakar rekordmånga larm, 
och delar från sin egen hemsida (facebook.com/rtjamtland). Ragunda kommun delar ett VMA 
från SOS-alarm på sin Facebooksida om att det brinner kraftigt i Pålgård, vilket innefattar 
information på flera språk. I ett annat inlägg delas information från räddningstjänsten 
(facebook.com/ragundakommun). Fältjägarbataljonen delar med sig av information och bilder 
från insatsen som inleddes dagen innan, och i ett annat inlägg informeras det också om en ny 
insats i Ragunda och en förfrågan om personal går ut (facebook.com/faltjagarbataljon). I 
gruppen Ragunda Anslagstavla är det mycket aktivitet under dagen. I gruppen delas inlägg 
från bland annat räddningstjänsten. Många uttrycker oro och ställer frågor i gruppen. I 
kommentarsfälten väcks frågor om hur det går att vara behjälplig och vad det går att bidra 
med. Det görs också ett inlägg i gruppen av ett syskon till stationsansvarig på 
räddningstjänsten i Hammarstrand med telefonnummer och information om att frivilliga 
behövs. I gruppen delar flera också med sig av bilder av branden och helikoptrar som arbetar 
med släckning. Det uttrycks också viss frustration över att traditionella medier inte delar med 
sig av all information kring bränderna kostnadsfritt 
(facebook.com/groups/1386313504962170).      

Måndagen den 16:e juli 
Räddningstjänsten Jämtland gör tre Facebookinlägg under dagen. Dels informeras det om 
pågående bränder, och det inlägget länkas till den egna hemsidan för ytterligare information. 
Ett inlägg informerar om generellt eldningsförbud, och det länkas vidare till länsstyrelsens 
webbsida. I det tredje inlägget informeras det också om läget med pågående bränder, och här 
görs en förfrågan om frivilliga till släckningsarbete i Pålgård (facebook.com/rtjamtland).  
Även Ragunda kommun gör flera inlägg under dagen. Dels delas räddningstjänstens inlägg. 
Det går också ut ett inlägg om att fastigheter evakueras norr om Pålgård med hjälp av polisen. 
Kommunen gör också inlägg om hembygdsgården och Ragunda BK:s klubblokal som är 
öppen för frivilliga. Allmänheten i Pålgård uppmanas att vistas inomhus och stänga dörrar, 
fönster och ventilation på grund av den kraftiga rökutvecklingen. Dessutom införs totalt 
bevattningsförbud under dagen (facebook.com/ragundakommun).  
Ragunda Hembygdsförening gör ett inlägg på sin Facebooksida där det informeras om att 
hembygdsgården är öppen och om hur allmänheten kan hjälpa till. Detta inlägg uppdateras när 
det behövs, och samma inlägg används till att organisera frivilligarbetet och insamlingar 
under den kritiska perioden (facebook.com/Ragundahembygd).   
Fältjägarbataljonen meddelar på Facebook om att man kommer ansluta med insatserna KOK4 
och TULO5 i Ragunda under dagen.  På Facebook går också en förfrågan ut om frivilliga 
hemvärnssoldater (facebook.com/faltjagarbataljon).  
I P4 Jämtlands Facebookflöde finns ett inlägg om branden i Pålgård med filmklipp, och 
dessutom länkas det till ett reportage om hjältarna på hembygdsgården på sverigesradio.se 
(facebook.com/P4Jamtland).         
I SVT Nyheter Jämtlands Facebookflöde rapporteras det om 14 pågående bränder och länkas 
till svt.se för ytterligare information. Dessutom informeras det om att en mast i Sveg hotas av 
branden och att vissa sändningar därför kommer utgå (facebook.com/svtnyheterjamtland).   
Ragunda Anslagstavla har många inlägg denna dag. Förutom att det delas inlägg av 
informativ karaktär från olika aktörer i gruppen vill många också hjälpa till och bidra. Flera 
personer ordnar sponsring från olika företag gällande förnödenheter till frivilliginsatserna. 
Andra erbjuder logi till frivilliga som rest långt och behöver vila och duscha. Dessutom 

                                                 
4  
5 Tankning utan laddningsomgång. 
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erbjuder många uppehälle till djur av olika slag som behöver evakueras. Det kan handla om 
allt från hästhagar till en gräsmatta där det är möjligt att ställa kaninburar. Några lägger ut 
bilder och filmklipp från skogsbranden. Någon annan efterlyser fler frivilliga till branden och 
eftersläckning i Näset och lägger ut sina telefonnummer. I flera inlägg uttrycks tacksamhet 
både gentemot frivilliga som hjälper till på ett eller annat vis och gentemot alla som sponsrar 
(facebook.com/groups/1386313504962170).      

Tisdagen den 17:e juli 
Räddningstjänsten Jämtland gör uppdateringar om pågående bränder i sitt Facebookflöde med 
lägesbilder. Det läggs också ut information om skogsbränderna på engelska med länkning till 
krisinformation.se och information om evakuering i Härjedalen (facebook.com/rtjamtland).   
Ragunda kommun har kommit igång med frivillighanteringen vilka flera inlägg i 
Facebookflödet handlar om. I tre inlägg framgår det att kommunen har problem med 
telefonväxlarna och därför inte kan förmedla det antal frivilliga räddningstjänsten behöver. 
Frivilliga uppmanas därför att åka direkt till brandstationen. Även något inlägg om behov av 
material såsom järnkrattor vid släckningsarbetet. Dessutom delas flera av räddningstjänstens 
inlägg, och ett inlägg från trafikverket om en avstängd väg (facebook.com/ragundakommun). 
Fältjägarbataljonen informerar och delar med sig av bilder om deras insatser ett par gånger 
under tisdagen. Dessutom delas ett reportage från tidningen Hemvärnet om insatserna vid 
bränderna (facebook.com/faltjagarbataljon). 
P4 Jämtland gör ett Facebookinlägg om skogsbrandsläget tisdag morgon där det länkas till 
sverigesradio.se för ytterligare information. Någon efterlyser information på andra språk i en 
kommentar, och det ordnar P4 Jämtland en länk till. Skogsbränderna skildras också i olika 
Facebookinlägg med filmklipp om hur röken ligger tät, om evakuering utanför Sveg och om 
räddningsarbetet vid Stugun (facebook.com/P4Jamtland). 
Östersundsposten skildrar hur räddningstjänsten tar emot hjälp från allmänheten i sitt 
Facebookflöde, och intervjuar en hemvärnssoldat som lyfter att det är viktigt att hjälpas åt. 
Dessutom handlar ett inlägg om den akuta vattenbristen i Sverige 
(facebook.com/OstersundsPosten).  
Även länstidningen i Östersund delar sin skildring av ”brandkaoset” i Facebookflödet, och 
livesänder via ltz.se från de största bränderna. Inlägg om evakuering i Härjedalen delas också 
samt ett inlägg där frivilliga efterlyses (facebook.com/lanstidningen).  
Även denna dag är det fullt engagemang på Ragunda Anslagstavla. Liksom föregående dag 
berör många inlägg i Facebookflödet sponsring och erbjudanden av hjälp. Från Östersund har 
ett företag fått tillgång till två minibussar som kommer fyllas med folk och köra till Pålgård 
för att hjälpa till. Facebookgruppens administratör gör ett inlägg där det framgår tydligt hur 
allmänheten kan göra för att hjälpa till (facebook.com/groups/1386313504962170).      

Onsdag den 18:e juli 
Räddningstjänsten Jämtland gör flera inlägg på Facebook. Förutom lägesrapport genomförs 
också en presskonferens denna dag, vilket visas i ett filmklipp. I Facebookflödet finns också 
inlägg om att vattenbombning med flygplan kommer inledas, och information går ut på både 
svenska och engelska. Dessutom informeras det om eldningsförbudet på engelska i 
Facebookflödet och om att det råder drönarförbud. Ett inlägg delas också om att 
Räddningstjänsten är tacksam för all hjälp, men inte kan ta emot mer 
(facebook.com/rtjamtland).   
Ragunda kommun delar samma inlägg Räddningstjänsten delat, och gör också en del egna 
inlägg på Facebook. De egna handlar bland annat om att det finns tillräckligt med frivilliga 
för resten av veckan, och att de som har resurser att bidra med ska vända sig till kommunen 
istället för till räddningstjänsten (facebook.com/ragundakommun).   
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Fältjägarbataljonen efterlyser stabsassistenter i sitt Facebookflöde, ett inlägg som får många 
delningar. Dessutom publiceras ett Facebookinlägg med uppdatering om personalläge och 
insatser, och ett annat inlägg där det meddelas att försvarsmakten utökar stödet mot bränderna 
(facebook.com/faltjagarbataljon).  
P4 Jämtland bevakar bränderna genom att sända live i Sveg, och ha utsända reportrar i både 
Stugun och Ragunda. I Facebookflödet informeras det också om skogsbränderna i Sverige på 
andra språk. P4 Jämtland delar också med sig av en privatpersons filmklipp som visar ett 
blixtnedslag på Stugunberget. I kommentarsfältet skriver en person att han såg ett 
blixtnedslag i Pålgård den 13/7, dagen innan branden blev känd (facebook.com/P4Jamtland). 
SVT Jämtland delar ett inlägg i Facebookflödet om att flera av skogsbränderna är under 
eftersläckning, men att det fortfarande är storbrand i Härjedalen (facebook.com/ 
svtnyheterjamtland). 
Länstidningen i Östersund berättar på Facebook att de gjort ett inlägg som uppdateras löpande 
om skogsbränderna i Jämtland på ltz.se. Dessutom delas ett inlägg om vattenbombplanet som 
anlänt till Fågelsjö i Facebookflödet (facebook.com/lanstidningen).  
På Ragunda Anslagstavla handlar en stor del av inläggen om sponsring även denna dag, och 
man försöker samordna och ordna så material kommer fram dit de ska. Det görs också inlägg 
om var man hittar information med delning från ragunda.se. Dessutom delar någon med sig 
om vad de fått för information från Räddningstjänsten Medelpad, eftersom de hanterar 
branden i detta skede. Men informationen till allmänheten hanteras även fortsättningsvis av 
Räddningstjänsten Jämtland framgår det. På anslagstavlan görs också ett inlägg om vad 
hemvärnet har behov av för närvarande. Förutom detta delas ett par inlägg från 
Räddningstjänsten Jämtland, och ett inlägg från tidningen Land där det gjorts ett reportage om 
att hela bygden ställer upp (facebook.com/groups/1386313504962170). 

Torsdag den 19:e juli 
Räddningstjänsten Jämtland gör ett flertal uppdateringar under torsdagen den 19:e juli med 
uppdateringar av läget och information om pågående bränder. Det har även anlänt en till 
skogsbrandsdepå till Jämtland som kan användas till släckningsarbetet, och SOS-alarms 
inlägg delas där hjältarna hyllas. Meddelande delas om utrymning öster om Gällö, och VMA 
om evakuering vid Ljusdal och Härjedalen (facebook.com/rtjamtland).   
Ragunda kommun fortsätter dela räddningstjänstens inlägg och meddelar också på sin 
Facebooksida att det finns behov av fler frivilliga. Dessutom delas kommunalrådets inlägg 
som nyss talat med statsministern. Och det delas ett inlägg från sverigesradio.se om en 
vägavstängning på engelska (facebook.com/ragundakommun). 
Fältjägarbataljonen gör ett inlägg med viktig information till både militär och civila, och delar 
med sig av bilder från insatsen. Dessutom publiceras ett inlägg med information om insatsen 
och personalbehov (facebook.com/faltjagarbataljon).   
P4 Jämtland skildrar nu skogsbranden i Gällö (facebook.com/P4Jamtland) och det gör även 
SVT Nyheter Jämtland (facebook.com/ svtnyheterjamtland) som också rapporterar om 
evakueringar i trakterna.  
I Östersundsposten konstateras att skogsbränderna 2018 för tillfället redan är större än de i 
Västmanland 2014. Dessutom rapporteras det om statsministerns besök i Ljusdal 
(facebook.com/OstersundsPosten) vilket även Länstidningen i Östersund gör 
(facebook.com/lanstidningen).  
På Ragunda anslagstavla förekommer det fortfarande en hel del aktivitet, men inte riktigt i 
samma omfattning som de föregående dagarna. Även idag handlar en stor del om inläggen om 
sponsring, anskaffande av material och erbjudande om hjälp.  Men nu önskar någon komma i 
kontakt med hemvärnet vid andra bränder för att leverera förnödenheter dit det finns större 
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behov. Även hyllningar för gjorda insatser, bland annat genom ett inlägg från en 
hemvärnssoldat (facebook.com/groups/1386313504962170).    

Fredag den 20:e juli 
Flera uppdateringar görs på Räddningstjänsten Jämtlands Facebooksida. Förutom 
uppdateringar med lägesrapporter om de pågående bränderna handlar ett inlägg också om en 
nyuppkommen brand. Information om drönarförbud, information till drabbade skogsägare och 
information om hävning av evakuering delas det också inlägg om (facebook.com/rtjamtland).      
Ragunda kommun delar inlägg från räddningstjänsten på sin Facebooksida. Flera inlägg 
handlar också om att frivilliga fortfarande behövs till eftersläckning, även om bränderna är 
under kontroll (facebook.com/ragundakommun). 
Fältjägarbataljonen delar med sig av läget och bilder från sina insatser och delar även ett 
inlägg om försvarsministerns och ÖB:s besök i Sveg (facebook.com/faltjagarbataljon). 
De traditionella medierna rapporterar framförallt från andra bränder i sina Facebookflöden i 
detta skede. SVT Nyheter Jämtland rapporterar om den nyuppkomna branden, och om att 
brandröken som luktar och syns från Sveg härstammar från Kårbölebranden 
(facebook.com/svtnyheterjamtland). Östersundsposten och Länstidningen i Östersund delar 
inlägg om att två brandflyg kommer sättas in i Härjedalen under dagen. Östersundsposten har 
också ett inlägg om att Röda Korset är kritiska till att deras hjälp inte verkar behövas 
(facebook.com/OstersundsPosten).  
Ragundas Anslagstavla innefattar några inlägg om sponsring, men det verkar som att behovet 
håller på att avta och någon leverans styrs om till annan plats med mer behov. Det görs också 
någon enstaka förfrågan om sängplats, och vart gåvor kan swishas 
(facebook.com/groups/1386313504962170).  

Lördag den 21:a juli 
Räddningstjänsten delar flera inlägg i sitt Facebookflöde med uppdateringar om bränder. Det 
har tillkommit en ny brand vid Gevågsberget vilket visas på en kartbild. Ett inlägg handlar om 
att brandbilar från Polen är på väg (facebook.com/rtjamtland).  
Ragunda kommun delar räddningstjänstens olika inlägg, och har också ett eget inlägg om den 
nyupptäckta branden vid Gevågsberget (facebook.com/ragundakommun).   
Fältjägarbataljonen gör ett inlägg om hur läget ser ut, och hur personalförsörjningsbehovet ser 
ut (facebook.com/faltjagarbataljon). 
De traditionella medierna sammanfattar brandläget i Jämtland i inlägg på deras Facebooksidor 
och SVT Nyheter Jämtland rapporterar om att det är åska på gång (facebook.com/ 
svtnyheterjamtland).  
På Ragunda Anslagstavla finns ganska få inlägg i detta skede. Någon har delat om att de 
Polska brandbilarna är på väg. Någon annan undrar om det regnar i Pålgård. En tredje undrar 
hur man hjälper till (facebook.com/groups/1386313504962170). 

Söndag den 22:a juli 
Räddningstjänsten delar ett inlägg om brandläget i sitt Facebookflöde. Denna dag hålls också 
en presskonferens vilket filmas och läggs ut på Facebook. Information delas om ett 
eftersläckningsmöte. Dessutom informeras det om de polska brandmännens arbete och att de 
svenska får vila lite nu (facebook.com/rtjamtland).   
Räddningstjänstens inlägg inklusive presskonferensen delas även på Ragunda kommuns 
Facebooksida. Dessutom publiceras en uppdatering om frivilliga, och delar ett inlägg från sin 
egen hemsida (facebook.com/ragundakommun).   
Lägesbeskrivning görs också på Fältjägarbataljonens Facebooksida. I Pålgård arbetas det 
vidare med inringning av branden vilket övergår till eftersläckningsarbete. I Sveg däremot 
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arbetar Hemvärnet i två insatsområden för närvarande, och där finns det fortfarande behov av 
förstärkning (facebook.com/faljagarbataljon).  
SVT Nyheter Jämtland rapporterar i sitt Facebookflöde om att branden i Härjedalen är under 
kontroll, och om de Polska brandbilarnas antågande till Sveg (facebook.com/ 
svtnyheterjamtland). 
Detta delas också i ett YouTubeklipp på Ragunda Anslagstavla. I gruppen delas också 
hembygdsföreningens inlägg om arbetet på hembygdsgården under branden 
(facebook.com/groups/1386313504962170). 

Måndag den 23:e juli 
Räddningstjänsten i Jämtland uppdaterar om läget med skogsbränderna tre gånger på sin 
Facebooksida. Det går ut påminnelse om eldningsförbudet och allmänheten uppmanas att inte 
tro på rykten om upphävda evakueringar (facebook.com/rtjamtland).  
Ragunda kommun gör också två inlägg om frivillighanteringen på sin Facebooksida. I ett 
framförs en önskan från räddningstjänsten om att frivilliga som gör kvällspass tar med 
ficklampa eller pannlampa. Det informeras också om att frivilliga behövs till eftersläckning 
fram till onsdagens förmiddagspass (facebook.com/ragundakommun).   
Fältjägarbataljonen gör inlägg där de delar med sig om sina insatser med bilder, och det 
uppdateras också om läget med personalförsörjningsbehov (facebook.com/faljagarbataljon). 
På Ragunda anslagstavla görs ett inlägg om att räddningstjänsten vill att frivilliga har med 
pannlampa/ficklampa. Det informeras också om att det görs neddragningar på kökspassen 
eftersom behovet minskat. Dessutom delas en affisch om eldningsförbudet på thailändska 
(facebook.com/groups/1386313504962170). 

Tisdag den 24:e juli 
Räddningstjänsten Jämtland gör tre uppdateringar om läget på sin Facebooksida även denna 
dag. Dessutom delas information om eldningsförbudet från länsstyrelsens sida 
(facebook.com/rtjamtland). 
Uppdatering om frivilliga på Ragunda kommuns Facebooksida där det meddelas att sista 
passet med behov av frivilliga genomförs onsdag 8-14. Dessutom tipsas det om appen 
Brandrisk som tagits fram av MSB (facebook.com/ragundakommun).   
Fältjägarbataljonen delar lägesrapport om sina insatser i Jämtland och Härjedalen. Det 
meddelas att räddningstjänsten har goda förhoppningar om att kunna överlämna 
eftersläckningen i Hammarstrand till markägare under morgondagen, och att fältköket 
kommer omgrupperas till Sveg där det finns ett större behov. Men hemvärnet kommer 
fortsätta med eftersläckning och ytbevakning vid bägge insatsområdena, och dessutom 
patrulleras det kring de polska brandbilarnas ställplats dygnet runt 
(facebook.com/faljagarbataljon).  
SVT Nyheter Jämtland belyser de frivilligas oumbärliga insats på sin Facebooksida 
(facebook.com/ svtnyheterjamtland). 
Östersundsposten och Länstidningen i Östersund delar inlägg om MSB:s presskonferens om 
brandläget i Sverige.  
På Ragunda Anslagstavla görs inlägg om att hemvärnets insats i Pålgård avslutas efter 
eftermiddagspasset, och Ragunda kommuns uppdatering om frivilliga delas också. Någon 
tipsar i gruppen om att spara dokumentation kring branden för framtida bruk 
(facebook.com/groups/1386313504962170). 
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5.3.3 Följdfasen - efter skogsbranden i Pålgård 

Onsdag den 25:e juli 
Räddningstjänsten Jämtland tackar för alla gåvor i ett Facebookinlägg, och meddelar att inget 
mer behövs. Den presskonferens som hålls under dagen livestreamas. Det görs också ett par 
lägesuppdateringar och förtydligande om eldningsförbudet delas samt information om 
eldningsförbudet på flera språk (facebook.com/rtjamtland). 
Ragunda kommun gör ett inlägg på Facebooksidan med påminnelse om eldningsförbudet. Det 
länkas också till lansstyrelsen.se om frågor angående eldningsförbudet 
(facebook.com/ragundakommun).  
Fältjägarbataljonen meddelar på sin Facebooksida att den pågående insatsen i Hammarstrand 
kommer avslutas (facebook.com/faljagarbataljon).  
SVT Nyheter Jämtland delar en interaktiv karta på sin Facebooksida där de försöker förmedla 
en omfattning av hur mycket 25000 hektar som brinner egentligen är (facebook.com/ 
svtnyheterjamtland). 
Länstidningen i Östersund förmedlar att det inte handlar om utan när det kommer börja brinna 
igen (facebook.com/lanstidningen). 

Torsdag den 26:e juli 
Räddningstjänsten gör ett par uppdateringar om läget. Facebookinlägg görs också om 
utbildningsministerns besök hos staben i Östersund (facebook.com/rtjamtland). 
Ragunda kommun gör ett inlägg om att räddningstjänsten avslutat sina insatser i Pålgård och 
överlämnat ansvaret till markägarna. Dessutom delas ett inlägg om källkritik från MSB 
(facebook.com/ragundakommun).  
Fältjägarbataljonen meddelar att insatsen i Pålgård avslutats (facebook.com/faljagarbataljon).  
Ragunda Hembygdsförening börjar återgå till hembygdsgårdens normala verksamhet och gör 
ett inlägg om det kommande evenemanget hembygdsliv. Men detta kommer genomföras utan 
kolbullar och tunnbröd denna gång på grund av brandrisken 
(facebook.com/Ragundahembygd).    
På Ragunda Anslagstavla delars kommunens inlägg, och någon tycker att det borde ordnas 
tackfest för alla som ställt upp på något sätt (facebook.com/groups/1386313504962170). 
SVT Nyheter Jämtland berättar om att det inte finns resurser att sätta in för skogsägare som 
kan behöva hjälp med eftersläckning (facebook.com/ svtnyheterjamtland). 

Fredag den 27:e juli 
Räddningstjänsten gör sina dagliga uppdateringar om lägesbilden kring bränderna i länet på 
sin Facebooksida både morgon och kväll. Ett inlägg handlar också om en nytillkommen brand 
i Härjedalen. Det går också ut information till fastighetsägare som drabbats av branden och 
informerar om att totalt eldningsförbud kommer råda från 28:e juli klockan 12 
(facebook.com/rtjamtland). 
Ragunda kommun gör också ett inlägg om läget och delar från sin egen hemsida. Dessutom 
delas ett inlägg om det utökade eldningsförbudet (facebook.com/ragundakommun). 
Fältjägarbataljonen närvarar fortfarande i Härjedalen och där finns behov av soldater. 
Dessutom delas ett inlägg från en lokal mässa där de inte har tid att närvara denna sommar, 
men har satt upp tält och skylt ändå i rekryteringssyfte (facebook.com/faljagarbataljon). 
Även i Länstidningen Östersund gör man inlägg om det skärpta eldningsförbudet. Där 
informeras också om en brand vid järnvägen i Ragunda (facebook.com/lanstidningen). Detta 
delas också på Ragunda Anslagstavla (facebook.com/groups/1386313504962170). 
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Lördag den 28:e juli 
Räddningstjänsten gör två uppdateringar om läget på sin Facebooksida. Det informeras också 
om vad som händer ifall eldningsförbudet bryts och delar ett inlägg från polisens sida. 
Dessutom delas ett Youtubeklipp från den egna kanalen som informerar om hur en 
skogsbrand uppkommer (facebook.com/rtjamtland).   
Fältjägarbataljonen gör en lägesuppdatering under dagen och delar också ett av 
räddningstjänstens YouTubeklipp som handlar om staben som upprättades i Sveg under 
skogsbränderna (facebook.com/faljagarbataljon). 

Söndag den 29:e juli 
Dagen då Räddningstjänsten Jämtland äntligen får meddela att de inte längre hanterar bränder 
i terräng. Inlägg under dagen handlar om att tacka olika grupper av inblandade som hjälpt till 
med arbetet kring bränderna. Det delas också ett informationsinlägg från skogsstyrelsen om 
faran med att vistas i områden som varit branddrabbade (facebook.com/rtjamtland). 
Även fältjägarbataljonen delar inlägget om den glada nyheten. Inlägg sker också på Facebook 
om den pågående insatsen som nu har minskat i omfattning och handlar om att vara 
skyddsvakt vid de polska brandbilarnas uppställningsyta i Sveg 
(facebook.com/faljagarbataljon). 
Ragunda hembygdsförening tackar alla som hjälpt till och delar med sig av bilder från arbetet 
vid Hembygdsgården (facebook.com/Ragundahembygd).    

Måndag den 30:e juli 
Facebookinlägg delas om det kungliga besöket i Trygghetens hus i Östersund av 
Räddningstjänsten Jämtland. Även räddningschefens tack som finns på den egna 
Youtubekanalen delas på Facebook, och även en video där de tackar sina norska kollegor. 
Dessutom har grillförbudet på egen tomt hävts (facebook.com/rtjamtland). 
Ragunda kommun delar också inlägget om konungens besök i trakterna, både från 
kungahuset.se och lansstyrelsen.se (facebook.com/ragundakommun). 
Ragunda hembygdsförening får också besök av kungen och delar med sig av bilder från 
besöket i ett Facebookinlägg. I ett annat inlägg uppmanas allmänheten att hämta de termosar 
som lånats ut under branden (facebook.com/Ragundahembygd). Det kungliga besöket gör 
också SVT Nyheter Jämtland ett inlägg om, och även ett inlägg om det justerade 
eldningsförbudet. I övrigt handlar inläggen från de traditionella medierna på Facebook 
mycket om återgången till vardagen.  

Tisdag den 31:a juli 
Räddningstjänsten Jämtland tackar bönderna och alla frivilliga som hjälpt till genom att dela 
filmklipp på sin Facebooksida. Förbudet att vistas på Ormsjön upphävs, och ett 
rekryteringsinlägg delas också. (facebook.com/rtjamtland). 
Fältjägarbataljonen gör ett inlägg om uppdragets avrundning. 

Onsdag den 1:a augusti 
Fältjägarbataljonen delar ett stort tack till alla som bidragit i brandbekämpningen. ÖP delar 
inlägg om att Earth Overshoot Day kom rekordtidigt detta år och relaterar bränderna till 
klimatet. En artikel handlar också om att skogsbränderna kan göra älgjakten kortare eftersom 
mycket skog brunnit upp (facebook.com/OstersundsPosten).  
De följande dagarna riktar även Ragunda kommun tack till alla som varit behjälplig under 
bränderna i sitt Facebookflöde. Fältjägarbataljonen delar bilder från samkväm i Sveg där det 
firas att bränderna är släckta och att uppdraget är över. Dagen därpå lämnar de polska 
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brandstyrkorna Sveg, något som även SVT Nyheter Jämtland uppmärksammar. 
Räddningstjänsten delar inlägg om efterarbetet med slangtvätt, och ett inlägg om hur 
brandprognoser tas fram. Räddningstjänsten uppmärksammar också om faran med att vistas i 
marker som brunnit, och Ragunda kommun häver bevattningsförbudet. Dessutom vill fler bli 
brandmän efter sommarens bränder delar Räddningstjänsten Jämtland med sig om på 
Facebook. 

Torsdag den 9:e augusti 
Eldningsförbudet upphör meddelar Räddningstjänsten Jämtland.  
Försvarsministern besöker Räddningstjänsten den 13:e augusti. Ragunda hembygdsförening 
delar en inbjudan om öppethus med smörgåsbuffé på Facebook. SVT Nyheter Jämtland gör 
ett inlägg om brändernas förmodade kostnad och att försäkringspremierna kan komma att 
höjas.  

Fredag den 17:e augusti 
En partiledare besöker Räddningstjänsten Jämtland och Sveg.  

Tisdag den 21:a augusti 
Det meddelas vem som fått uppdraget av regeringen att utreda skogsbränderna. SVT Jämtland 
meddelar att landshövdingen efterlyser bättre underlag föreftersläckning och att lärdomarna 
efter bränderna ska ge en ny nationell modell för detta.  
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6 Analys  
 

6.1 Sociala mediers betydelse och begränsningar för kommunikation 
och informationsdelning vid krisen 

 

6.1.1 Kommunikationen i sociala medier under perioden 
I sociala medier förekom det en hel del konversationer under tiden skogsbränderna härjade 
sommaren 2018. Facebookflödena har undersökts närmare, eftersom samtliga respondenter 
angav att det var det huvudsakliga sociala media som användes under den aktuella perioden. 
Räddningstjänsten Jämtland, Ragunda kommun och Ragunda hembygdsförening använder sig 
också av Instagram. Men inte i samma omfattning som Facebook. Räddningstjänsten 
Jämtland använder sig dessutom av fler sociala medier i andra syften än kriskommunikation 
såsom LinkedIn och Youtube.  
 
De aktiva användarna av sociala medier lämnar avtryck efter sig på olika sätt. När det gäller 
just Facebook kan det ske genom delning, taggning6, länkning, kommentarer eller gillande. 
Lämnar avtryck gör däremot inte de passiva Facebookanvändarna eftersom de varken deltar i 
konversationer, delar inlägg vidare, eller handlar aktivt på något annat vis som är märkbart i 
sociala medier. Detta försvårar därför undersökningen av hur de nyttjat sociala medier. Ett sätt 
att få någon form av uppfattning av omfattningen är att till exempel beakta antalet gånger ett 
inlägg lästs på Facebook. Antalet gånger ett inlägg lästs finns dock endast tillgängligt för den 
som delat inlägget. 
 

 
Figur 10 Kommunikationen mellan aktör och allmänheten i KKSM-modellen. De röda 
markeringarna visar kommunikationsflödet i denna kontext.  
 
Enligt respondent #3 har inlägget om drönarförbudet i Räddningstjänsten Jämtlands 
Facebookflöde lästs av 400000 olika användare. Det är alltså räddningstjänsten Jämtland som 
är aktören i detta fall. Av dessa 400000 användare är förmodligen en stor andel passiva 
användare av sociala medier. Vid granskning av Räddningstjänsten Jämtlands Facebooksida 
framgår det att inlägget delats 4875 gånger. De personer som delat inlägget vidare är aktiva 
                                                 

6 Skriver någons namn i ett inlägg eller en kommentar på Facebook. Den personen får då en avisering 
om inlägget. 
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användare av sociala medier, eftersom de utfört någon form av handling med informationen. 
Även de 72 personer som kommenterat inlägget och de 752 personer som ”gillat” har aktivt 
vidtagit någon form av åtgärd, vilket gör dem till aktiva användare av sociala medier. Av de 
400000 som läst inlägget motsvarar de aktiva användarna alltså ca 5700 personer. Då återstår 
ca 394300 personer vilka då tillhör de passiva användarna av sociala medier vid detta inlägg. 
Det finns dock en felmarginal eftersom en person som delat också kan ha gillat och/eller 
kommenterat. Det innebär att det finns en möjlighet att de passiva användarna är ännu fler. En 
slutsats utifrån just detta inlägg är att de passiva användarna av sociala medier är en mycket 
stor andel av användarna, med också en grupp som inte är synliga för andra.  
 

 
Källa: Räddningstjänsten Jämtlands Facebooksida (facebook.com/rtjamtland). 
 
De aktiva och passiva Facebookanvändarna som läst inlägget kan också ha diskuterat detta 
med andra personer utanför sociala medier. Hur många icke-användare av sociala medier som 
nåtts av inlägget genom mun-till-mun metoden är dock inte mätbart. Inläggets budskap har 
troligtvis nått ett större antal personer än 400000. Inlägg på sociala medier kan nå ett stort 
antal människor, vilket är av stor betydelse där information behöver förmedlas till 
allmänheten. 
 
I sociala medier är det aktiva användare som bidrar till att föra aktörernas budskap vidare på 
olika sätt, eller bidra med egna inlägg. Enligt respondent #1 använde Hembygdsföreningen i 
Pålgård ett enda Facebookinlägg till att organisera en stor del av insamlingen och arbetet på 
hembygdsgården under tiden då skogsbranden i Pålgård pågick i slutet av juli 2018. I 
Facebookflödet erbjöd många sin hjälp, och det ordnades förnödenheter och schemalades 
pass. Facebooksidan fick således en stor betydelse för organisationen av arbetet på 
hembygdsgården i Pålgård under krisen.  
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Källa: Ragunda Hembygdsförenings Facebooksida (facebook.com/Ragundahembygd). 
 
Facebook möjliggör också konversation trots att användarna skriver på olika språk. Detta syns 
bland annat i kommentarsfält i Fältjägarbataljonens Facebook-flöde där det exempelvis finns 
kommentarer på svenska som besvarats på polska (facebook.com/faltjagarbataljon). Facebook 
har en inbyggd funktion där det är möjligt att klicka på en länk under inlägg och kommentarer 
för att översätta till det språk som används. Denna funktion kan ha stor betydelse vid 
kriskommunikation då detta möjliggör att fler kan ta del av innehållet.  
 

6.1.1.1 Räddningstjänsten Jämtland i sociala medier 
Under skogsbränderna sommaren 2018 använde sig Räddningstjänsten Jämtland 
huvudsakligen av Facebook. Det läggs också upp några klipp på YouTubekanalen som tillhör 
Räddningstjänsten Jämtland. Filmklippen är av informativ karaktär och handlar om 
etableringen av en stab i Sveg under skogsbränderna, hur en skogsbrand startar, 
räddningschefens tack efter insatserna med skogsbränderna och slutligen ett rekryteringsklipp. 
Räddningstjänsten Jämtland har också en profil på LinkedIn, men där gjordes inga inlägg 
2018. Profilen fanns förmodligen inte då heller. Ett antal inlägg görs däremot på Instagram 
under perioden, och #räddningstjänstenjämtland blir även hashtagade7 i andras inlägg. Men på 
Instagram förekommer inte alls samma aktivitet i kommentarsfälten som det gör på Facebook.  
 

                                                 
7 På Instagram kan hashtag användas för att andra användare än de som följer kontot kan se bilden. 
Användare kan även följa eller söka på eller följa en viss hashtag för att få upp alla de bilderna i sitt 
flöde. 
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På Räddningstjänsten Jämtlands Facebooksida gjordes ett stort antal inlägg medan 
skogsbränderna pågick. De dagar de var intensivast gjordes flera uppdateringar samma dag. 
Det förekom också många kommentarer under inläggen på Räddningstjänsten Jämtlands 
Facebooksida. Efter genomgången analys ser fördelningen ut enligt nedan. 
 

 
Figur 11 Analys av kommentarer under skogsbränderna på Räddningstjänsten Jämtlands 
Facebooksida (facebook.com/rtjamtland). 
 
Den största andelen kommentarer består av hyllningar, beröm och tacksamhet. Även övrig 
konversation tar upp en stor andel av kommentarsfälten. Många taggade också andra personer 
i flödet, för att uppmärksamma. Det ställdes också en del frågor av allmänheten i 
kommentarsfälten. Allmänheten var aktiv både i att försöka svara på varandras frågor, men 
också i att bemöta den kritik som uppstod i kommentarsfälten. I kommentarsfälten besvarades 
också många frågor också av aktören. Konversationen på Facebook har haft en stor betydelse 
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för många i samband med branden beträffande information till allmänheten och möjligheten 
att få frågor besvarade. Begränsningen beträffande kommunikationen i Facebookflödet som 
identifierats i analysen är framförallt att konversationen i kommentarsfälten ibland tenderar att 
byta riktning och handla om helt andra saker än den information som avses förmedlas. 
Viktiga bidrag av information kan då hamna i skymundan av ovidkommande kommentarer.  

6.1.1.2 Ragunda kommun 
I Ragunda kommuns Facebookflöde har en hel del av kommunikationen handlat om 
frivillighanteringen av personer som hjälper räddningstjänsten med brandbekämpningen. 
  

 
Figur 12 Analys av kommentarer på Ragunda Kommuns hemsida under skogsbranden i 
Pålgård (facebook.com/ragundakommun). 
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6.1.1.3 Hemvärnets fältjägarbataljon Jämtland 
I Fältjägarbataljonens Facebookflöde har det visats mycket tacksamhet och hyllningar för de 
som kämpat med branden på olika sätt. Det har också förekommit att hemvärnssoldater 
erbjudit sin hjälp i trådarna. Inlägg har taggats, bland annat i samband med att rätt 
kompetenser sökts. 
 

 
Figur 13 Analys av kommentarer på Fältjägarbataljonens Facebooksida 
(facebook.com/faltjagarbataljon). 
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6.1.1.4 Ragunda Hembygdsförening 
I hembygdsföreningens kommentarsflöden handlade den största delen av kommentarerna om 
erbjudanden att hjälpa till på olika sätt. Medan skogsbranden i Pålgård pågick gjordes få 
inlägg på sidan. Själva hanteringen av mat, sponsring och frivilliginsatser på 
Hembygdsgården skedde i huvudsak i ett enda inlägg som uppdaterades med jämna 
mellanrum, där tillhörande kommentarer samlades i samma tråd. Många uttryckte tacksamhet 
för alla som gjorde olika insatser i samband med bränderna.   
 

 
Figur 14 Analys av kommentarer på Ragunda Hembygdsförenings Facebooksida 
(facebook.com/Ragundahembygd). 
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6.1.1.5 Ragunda anslagstavla 
 
På Ragunda anslagstavla förekom det en hel del kommunikation under tiden för bränderna. 
Mycket handlade om tacksamhet till de som hjälpte till på olika sätt. Men också en del 
konversationer om att ordna sponsring och hjälpa till på olika sätt. Inlägg om vad 
räddningstjänsten i Hammarstrand behövde för hjälp förekom också. Många uttryckte oro, 
och flera ställde frågor och försökte bilda sig en uppfattning om hur det sår ut i de områden de 
berördes av.  
 

 
Figur 15 Analys av kommentarer i Facebookgruppen Ragunda Anslagstavla 
(facebook.com/groups/1386313504962170).  
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6.2 Sociala mediers användning vid en kris olika faser 
För att kunna hantera den akuta krissituationen har allmänheten behov av tillförlitlig, relevant 
och begriplig information om situationen och krisåtgärderna. En kris handlar alltid om ett 
tidsförlopp, och allmänhetens kommunikationsbehov varierar under krisens olika faser (Odén 
et al 2016, 29). I samband med skogsbranden i Pålgård 2018 var kommunikationen i sociala 
medier av olika karaktär i de olika faserna. 
 

6.2.1 Varningsfasen 
Fasen innan krisen är ett faktum kallas varningsfasen.  
 
Innan själva skogsbränderna bröt ut sommaren 2018 rådde en varm och torr sommar. I denna 
fas går varningar ut och hotet är överhängande (Nohrstedt et al. 2000, 190). Vattennivåerna 
sjönk, och Ragunda kommun utfärdade bevattningsförbud vilket förmedlades bland annat 
genom inlägg på Facebook(facebook.com/ragunda).  Bönder slog larm om foderbrist och 
betesbrist på grund av torkan, och köerna till slakterierna började bli långa 
(facebook.com/p4Jamtland). I Facebookflödet hos Ragunda kommun efterlyser någon 
kommunal mark som skulle vara möjlig att avvara för bete (facebook.com/ragunda). 
Länsstyrelsen utfärdade också eldningsförbud i omgångar eftersom torkan medförde en ökad 
risk för bränder (facebook.com/rtjamtland). Viktig information nådde ut till många bland 
annat genom sociala medier, vilket varit av stor betydelse. 
 
 

6.2.2 Akutfasen 
I denna fas har krisen inträffat, och det går ut krisinformation till medborgare från de olika 
aktörerna.  
 

6.2.2.1 Kommunikationen aktörer emellan 
 

 
Figur 16 De röda pilarna illustrerar kommunikationen mellan aktörer i KKSM-modellen. 
 
Tre av respondenterna har berättat att kommunikationen mellan dem och andra aktörer skett 
genom möten, telefon, men också i informationssystemet WIS som tillhandahålls av MSB, 
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där Länsstyrelsen hade en samverkansyta för skogsbränderna i Jämtlands län. WIS är dock 
inte något som alla har tillgång till, och det är något som Respondent #4 som är 
kommunikatör på Ragunda kommun hade önskat att fler aktörer kunde bjudas in till. 
Respondent #1 nämner inte att Ragunda Hembygdsförening använt sig av WIS, och det har de 
förmodligen inte tillgång heller. Kommunikationen mellan hembygdsföreningen och andra 
aktörer skedde genom telefon eller fysiska möten. Respondent #5 berättar att hemvärnet fick 
tillgång till WIS genom delegering från försvarsmakten. Den enda respondenten som 
uttryckte att sociala medier användes för kommunikation inom organisationen är #5. I 
Hemvärnet maskas ibland meddelanden ner för att kunna läggas i Facebookflödet, trots att det 
är tillgängligt för allmänheten. Men den kan ändå vara av informativ karaktär för de egna.    
 

6.2.2.2 Kommunikationen mellan allmänhet och aktörer 
 

 
Figur 17 KKSM-modellen 
 

 
Under skogsbränderna 2018 använde Räddningstjänsten Jämtland sin Facebooksida till att 
dela information som fanns på hemsidan berättar respondent #3. Där gjordes inlägg om vilka 
larm som var aktiva i varje kommun, och det redogjordes utförligt för läget vid varje brand. 
Utöver de stora uppdateringarna som gjordes två gånger dagligen delades även mindre 
budskap däremellan på Facebook. Och så fort det fanns ett nytt larm om brand i skog och 
mark gjordes ett inlägg om det på Facebook. De presskonferenser som hölls blev också 
omedelbart utlagda på Facebook. Enligt Odén et al. (2016, 30-35) är det viktigt ur 
allmänhetens perspektiv att deras kommunikationsbehov tillgodoses. Nyhetsmedierna är inte 
längre det självklara kommunikationsnavet, och sociala medier har en central roll. 
 

”När användare av sociala medier bidrar till tidig upptäckt och 
lokalisering av händelser kan man snabbt sätta in insatser som avvärjer 

större kriser. Många privatpersoner använder sociala medier för att 
kommunicera, organisera sig, hjälpa andra eller hantera den utsatthet man 
befinner sig i. Man förstår tekniken och använder den redan vilket gör att 
det faller sig naturligt att göra det även vid en kris” (Borglund, Öberg och 

Magnusson 2017, 24-26).  

Det är vanligt att använda sociala medier vid crowdsourcing, där myndigheter både kan nå ut 
med viktig information till allmänheten och samla in viktig information. (Krisinformation.se) 
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Detta är något bland annat hemvärnet använde sig av bland annat i samband med att men 
behövde rekrytera nyckelpersoner under branden i Pålgård 2018.  

” Om vi bad om att sprida någonting för att det skulle nå så många som 
möjligt så är de otroligt snabb på att hjälpa till och dela och kommentera, 

eller länka till andra människor som har koppling på något sätt då.” 
(Respondent #5) 

I Pålgård välkomnas hjälp från allmänheten. Det är viktigt att hjälpas åt vilket även lyfts i 
broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Alla som bor här ansvarar gemensamt för vårt 
lands säkerhet och trygghet. När något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra en av våra 
viktigaste tillgångar (MSB 2018).  
 

6.2.2.3 Kommunikationen traditionella medier och allmänheten emellan 
 
 

 
Figur 18 Kommunikation mellan allmänheten och traditionell media enligt KKSM-modellen. 
De röda pilarna illustrerar flödet i modellen i denna kontext. 
 
 
I samband med skogsbränderna sommaren 2018 förekom en hel del kommunikation på 
traditionella mediers kanaler i sociala medier. Nedan ses ett inlägg från P4 Jämtlands 
Facebooksida där reportern efterlyser allmänhetens iakttagelser av bränder i deras närhet. 
Crowdsourcing nyttjas för att få en överblick av läget med hjälp av allmänheten.  
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Källa: P4 Jämtlands Facebooksida (facebook.com/p4jamtland). 
 
 
Många privatpersoner uttrycker frustration över att många artiklar som de traditionella 
medierna länkar till på sina hemsidor genom traditionella medier är låsta för allmänheten och 
kräver någon form av abonnemangstjänst. Samtidigt har traditionella medier behov av 
intäkterna för att kunna genomföra den omfattande mediabevakningen, framgår det i 
Facebookflödet. De menar att den akuta kriskommunikationen finns att tillgå hos ansvariga 
aktörer. De traditionella medierna är inte de formella aktörerna i krisen. Däremot skildrar de 
situationen kring bränderna och belyser olika perspektiv. Men den formella 
kriskommunikationen ska förmedlas från rätt aktör såvida det inte handlar om VMA som 
förmedlas genom de traditionella medierna. I övrigt kan dessvärre inte allmänheten förvänta 
sig att de traditionella medierna ska dela med sig av alla sina reportage kostnadsfritt. I 
samband med den enorma skogsbranden utanför Carlton, Washington 2014 uppmärksammade 
Chauhan och Hughes (2017) att lokal media spelar en viktig roll för distribuerandet av 
krisinformation online eftersom allmänheten hade svårt att sortera igenom den stora mängden 
information som fanns online och bilda sig en uppfattning om vilken information som är till 
hjälp. 
 
 
 



60 
 

6.2.2.4 Kommunikationen allmänhet emellan 
 
 

 
Figur 19 Kommunikation allmänheten emellan enligt KKSM-modellen. De röda 
markeringarna indikerar vilken del av flödet som behandlas i denna kontext. 
 
På Ragunda anslagstavla (facebook.com/groups/1386313504962170) sker en hel del 
kommunikation privatpersoner emellan. Eftersom ingen aktör egentligen är ansvarig för 
allmänhetens frågor på sidan uppstår en del öppna funderingar som egentligen inte blir riktigt 
besvarade. Vid analysen av kommentarsfälten framgår att människor är mer benägna att 
uttrycka sin oro i denna Facebookgrupp än i kommentarsfälten i de Facebooksidor som 
bevakas av olika aktörer.  
Vid både granskning av Facebookgruppens inlägg och i intervjuer framgår att 
Facebookgruppen särskilt i inledningen av akutfasen användes för att försöka organisera 
frivilliginsatser. Bland annat gjorde Respondent #6 inlägg i gruppen om vad räddningstjänsten 
i Hammarstrand behövde, efter förfrågan från sitt syskon som var brandchef. Frivilliga 
försökte också ordna olika former av sponsring, och olika former av hjälp.   
Respondent #2 uttrycker att många hade frågor, och berättar att anslagstavlan fyllde en viktig 
funktion i samband med branden. Men det krävdes en gedigen insats i form av administration 
under krisen eftersom det stundvis kunde spåra ur. Flera kommentarer är borttagna idag.  
 

6.2.3 Följdfasen 
Under följdfasen är det viktigt att dra lärdom av sina erfarenheter av den gångna krisen.  
 
Efter att bränderna bekämpats går mycket av kommentarerna i de sociala medierna i 
tacksamhetens tecken. Många vill hylla hjältarna för deras insatser på olika sätt. Ragunda 
hembygdsgård fick besök av Sveriges konung, som besökte det brandhärjade området och 
visade tacksamhet för de insatser olika grupper gjorde i samband med krisen.   
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Källa: Ragunda Hembygdsförenings Facebooksida (facebook.com/Ragundahembygd). 
 
På Ragunda hembygdsgård anordnades också ett öppet hus för att visa tacksamhet för alla 
som på något vis deltagit i arbetet med branden, vilket det bjöds in till bland annat genom 
annonsering på Facebook.  
 
På Fältjägarbataljonens Facebooksida syns hur soldater hyllas för sina gedigna insatser genom 
utdelning av plaketter och diplom i samband med en plankettparad som anordnades i 
Östersund under oktober månad, förutom den gemensamma tackfesten för inblandade i 
sommarens brandbekämpning i Sveg som många deltog i.  
 
Även räddningstjänsten Jämtland fick stor uppmärksamhet och uppskattning under följdfasen. 
Trygghetens hus i Östersund förärades med ett besök av kungen. Och ett flertal ministrar och 
politiker har visat intresse för arbetet, och genomfört studiebesök. Räddningstjänsten 
Jämtland genomförde också en rekryteringskampanj i sociala medier, vilket genererade 
närmare 30 nya deltidsbrandmän framgår det i deras Facebookflöde. Filmklippet finns i 
Räddningstjänsten Jämtlands YouTubekanal där den också sprids. På Facebook länkas det, 
delas och taggas i kommentarer. Genom sociala medier kan enskilda människor nå ut till 
många människor vilket är önskvärt vid rekryteringar. 
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Källa: Räddningstjänsten Jämtlands Facebooksida (facebook.com/rtjamtland). 
 
 
De olika respondenterna har också förbättringsförslag på hur det skulle kunna göras 
annorlunda om en liknande händelse hände igen.  
 
Respondent #3 skulle lägga fokus på att uppdatera sina egna kanaler först, och därefter svara 
mer detaljerat på medias frågor om en liknande situation uppkom igen. I somras blev det ett 
stort fokus på att svara på medias frågor då det ringde hela tiden, och de egna kanalerna blev 
ibland eftersatta. Detta kan vara en god idé eftersom brist på information kan bidra till 
antaganden och spekulationer enligt Nohrstedt et al (2000, 190). I Facebookgruppen Ragunda 
Anslagstavla uttrycker personer också frustration över att inte kunna komma åt all 
information kring bränderna då de traditionella medierna har sina artiklar låsta för icke-
abonnenter (facebook.com/groups/1386313504962170. Detta skulle kanske också kunna 
dämpas om allmänheten känner sig välinformerade i tid av de formella aktörerna i deras egna 
kanaler.   
 
Respondent #4 har en tanke om att be fler kanaler dela den officiella informationen, vilket kan 
vara viktigt för att tillgodose allmänhetens informationsbehov.  
 
Respondent #5 berättar att så som situationen hanterades under slutet av denna insats skulle 
ha gjorts redan i början om något liknande inträffade igen, då de hade hunnit jobba ihop sig i 
en väl fungerande organisation. 
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7 Diskussion  
 
 

7.1 Resultatdiskussion 
Samtliga respondenter använder sig av sociala medier, och ser behovet av detta. Vilka 
målgrupper olika sociala medier genererar är viktigt att beakta. Internetstiftelsen har 
undersökt svenskarnas internetvanor och visar på att det generellt sett är stor skillnad på de 
olika sociala mediernas användargrupper. Detta är tänkvärt då aktörer väljer vilka sociala 
medier det bör satsas på. Den som till exempel vill nå en yngre målgrupp kanske ska satsa på 
fler sociala medier än Facebook. Under skogsbränderna sommaren 2018 har sociala medier 
använts i stor utsträckning, och då framförallt Facebook under skogsbranden i Pålgård. Men 
beroende på vilken aktör det gäller har Facebook använts på olika sätt.  
 
Räddningstjänstens har framförallt ägnat sig åt informativ kriskommunikation på Facebook, 
och förmedlat lägesbilder om vad som händer och var. Dessutom har information om sådant 
som allmänheten behöver förhålla sig till förmedlats såsom eldningsförbud eller avstängda 
vägar. Respondent #3 ser ett behov av att utöka antalet kanaler i sociala medier, och ser att 
olika sociala medier fyller olika syften.  
 
Respondent #4 anser att organisationer bör finnas där människor finns, vilket idag ofta är på 
sociala medier. Under skogsbränderna i Ragunda användes sociala medier för att dela med sig 
av räddningstjänstens information och på så vis nå ut till fler människor. Ragunda kommun 
fick också ett samordningsansvar under perioden gällande hantering av frivilliga som ville 
vara behjälplig vid släckningsarbetet, men också beträffande registrering av material som 
allmänheten anmälde att de hade till förfogande. Förutom kommunens telefonväxlar användes 
också Facebook i stor utsträckning för att organisera frivilligarbetet. Inlägg gjordes om när det 
behövdes frivilliga och hur många. Människor kunde anmäla intresse och fick sedan lämna 
sina kontaktuppgifter i ett personligt meddelande på Facebook Messenger.  
 
Innan frivillighanteringen organiserades av kommunen hanterades det på Ragunda 
anslagstavla. Respondent #6 berättar att syskonet som var stationschef på Hammarstrands 
brandstation behövde hjälp med frivillighanteringen vilket Respondent #6 gjorde inlägg om i 
denna Facebookgrupp. Även stationschefens telefonnummer hamnade i Facebookgruppen 
vilket kanske på sätt och vis var lite olyckligt eftersom denne förmodligen hade fullt upp med 
att hantera bränderna. Det framgår att det inte var helt självklart i början hos vilken aktör 
frivillighanteringen skulle ske, och att privatpersoner därför försökte samordna detta med 
hjälp av Facebook så gott de kunde. Genom Facebookgruppen nådde inläggen ut till många 
människor i det berörda området då många använder Ragunda Anslagstavla till andra ändamål 
i vanliga fall. För detta ändamål har är således sociala medier av stor betydelse då det är en 
kanal som når ut till många människor på kort tid.  
 
Respondent #2 som är administratör i Facebookgruppen Ragunda Anslagstavla berättar att det 
krävdes en gedigen insats för att försöka hålla ordning i gruppen så att relevant information 
inte drunknade i exempelvis kommentarer. För flera inlägg stängdes kommentarsfunktionen 
eftersom det började spåra ur. Diskussioner som inte tillförde något i form av hjälp eller 
samordning hänvisades vidare till den slutna Facebookgruppen Ragunda Forum istället. 
Respondent #2 menar att det fanns ett enormt informationsbehov och att det var viktigt att 
gruppen fick fungera som en mötesplats där människor fick utbyta information, ställa frågor 
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och samordna sig. Efter ett tag tog kommunen hand om frivillighanteringen. Det faktum att 
informativa kommentarer har en förmåga att hamna i skymundan bland andra kommentarer i 
sociala medier kan ses som en begränsning. Eftersom innehållet är användargenererat kan det 
krävas stora insatser av administrativ karaktär för att motverka detta. 
 
Hanteringen av mat och förnödenheter var något Ragunda Hembygdsförening erbjöd sig att 
hantera berättar respondent #1. Hembygdsgården hanterade matvaror som samlades in och var 
en plats där frivilliga kunde återhämta sig en stund. Men också en plats där det hela tiden 
arbetades med att ordna fika till de som arbetade med att släcka bränderna. På 
hembygdsgården hanterades också frivilligarbete, och arbetet organiserades i olika skift. 
Respondent #1 berättar att framförallt Facebook användes väldigt mycket för att organisera 
frivilligarbetet på hembygdsgården. Men på Hembygdsgården fanns en lista med det formella 
schemat som fylldes på eftersom. Det märks i Facebookflödet att många människor visade ett 
stort engagemang. Förutom själva frivilligarbetet ordnades det med förnödenheter, sponsring 
och transporter i Facebooktråden. 
 
Respondent #5 berättar att deras sociala media används både som ansikte utåt mot 
allmänheten, men också för att informera i maskerad form i de egna leden. Under insatserna 
med skogsbränderna användes Facebook bland annat för att hitta rätt kompetenser till 
insatserna. Facebook är mycket användbart när det gäller att nå ut till många människor, och 
respondent #5 berättar att människors engagemang på Facebook bidrog till att de poster som 
behövdes snabbt kunde tillsättas. 
 
För att få en ännu mer heltäckande bild av fallet ”Skogsbranden i Pålgård 2018” hade det 
kunnat genomföras fler intervjuer. Bland annat skulle det vara intressant med en respondent 
från Länsstyrelsen och en respondent från Polisen som gärna kunnat vara involverad i 
evakueringar. Dessutom skulle det ha varit intressant att få en bättre bild av allmänhetens 
uppfattning av kriskommunikationen genom exempelvis en surveyundersökning. Men detta 
räckte dessvärre inte tiden till i detta fall.  
 
Något som präglat min fallstudie om skogsbranden är det samarbete och engagemang många 
människor visat. Och vilken enorm tacksamhet som har visats för de insatser som gjorts. I 
Pålgård har man visat att när det verkligen gäller, då håller man ihop! 
 

7.2 Metoddiskussion 
Fallstudie som forskningsstrategi var mycket fördelaktigt för denna studie. Genom att studien 
genomfördes i en specifik kontext var det möjligt att fördjupa sig i hur sociala medier 
användes i just denna situation. Fallstudier uppmuntrar också till att inhämta data från flera 
källor för att uppnå en mer heltäckande bild. I denna studie användes datatriangulering vilket 
gav en mycket bra inblick i skogsbranden, eftersom de olika källorna kompletterar varandra 
och ökar förståelsen.  
En nackdel med att göra en fallstudie och tillämpa datatriangulering är att insamlandet och 
bearbetningen av material tagit oerhört mycket tid i anspråk. Fallstudier kan också väcka 
frågor om hur representativt fallet är och huruvida det är möjligt att generalisera studiens 
resultat. Och det är möjligt att ett annat fall kunnat generera ett något annorlunda resultat. 
Men i det stora hela belyser detta fall en samhällskris som hanterats och där 
kriskommunikation delvis skett genom sociala medier vilket förmodligen är ett allt vanligare 
fenomen i takt med att en allt större del av internet utgörs av någon form av socialt media. Det 
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faktum att datatriangulering av informationskällor använts bidrar också till att öka validiteten 
då träffsäkerheten och tillförlitligheten ökar.  
 
Den dokumentära forskningen av sociala medier gav en ögonblicksbild. Eftersom Facebook 
är ett socialt media där det är möjligt att både redigera och ta bort sina kommentarer och 
inlägg kan det ha sett annorlunda ut under själva händelsen. I flera kommentarer syns det 
också att det har redigerats. Flödet på de olika Facebooksidorna har förmodligen sett 
annorlunda ut under själva händelseförloppet. Men de olika Facebookflödena gav ändå en god 
bild av allmänhetens reaktioner vid händelsen, och bidrar till att ge en helhetsbild av 
skogsbranden i Pålgård. 
 
I intervjuerna framgår att olika respondenter har olika uppfattningar om vissa saker. Ibland är 
deras uppgifter till och med motsägelsefulla. En anledning kan vara att det vid intervjuerna 
passerat ca 9 månader sedan skogsbranden i Pålgård bröt ut. Det är därför möjligt att 
respondenter ibland inte minns datum och ordningsföljder exakt, och därmed kan ge upphov 
till skillnader i svar och beskrivningar.  
 
Forskning i sociala medier är ett etiskt dilemma eftersom de som eventuellt citeras inte är 
medvetna om detta, eller att de ens ingår i en studie. För att hantera detta har innehållet 
anonymiserats. Det var inte praktiskt möjligt att erhålla samtycke från alla som kommenterat 
den undersökta händelsen i sociala medier vid denna studie. Däremot har personer som 
använder sociala medier offentliggjort sina åsikter, och därmed gjort dessa möjliga att studera. 
Försiktighet har ändå iakttagits, och namn på personer i sociala medier har inte inkluderats i 
min forskningsrapport.  
 
En samhällelig nytta mitt arbete kan tillföra är att belysa sociala mediers nyttor och faror vid 
en kris olika faser. Sociala medier är här för att stanna och upptar en allt större del av internet. 
Människor är vana att kunna diskutera, finna information och ställa frågor omedelbart. Detta 
är en trend även samhället bör följa. Där människor finns, där bör även aktörer vara. Och om 
trovärdig information tillhandahålls i tillräcklig uppfattning minskas också risken för 
ryktesspridningar.  
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8 Slutsats 
Syftet med föreliggande arbete var att undersöka sociala mediers användning, betydelse och 
begränsningar för kommunikation och informationsdelning under en kris olika faser.  
 
I studien har det framkommit att sociala medier är en viktig länk mellan aktör och allmänhet, 
men också allmänheten emellan. Det är en plats där människor ställer sina frågor, och får dem 
besvarade av både allmänheten och aktörer. I sociala medier och på internet generellt är det 
möjligt att söka information från olika kanaler vilket kan utgöra en god grund för att bilda sig 
en uppfattning och överblicka läget. Sociala medier är en plats där många människor finns 
redan, vilket gör att steget till att bidra till kriskommunikationen inte är långt borta.  
 
Människors behov av vetskap i en krissituation bör inte underskattas. Eftersom både de 
traditionella mediernas digitalisering och de sociala mediernas framfart ökat takten på 
informationsflödet, är vi vana att kunna ta reda på vad som sker och söka information 
omedelbart. Vi är vana att kunna interagera på internet genom sociala medier, fråga om sådant 
vi undrar, och dela med oss av eget vetande. Att inte kunna finna det vi söker gör oss osäkra 
och tenderar att få oss att spekulera, vilket i förlängningen kan leda till att rykten bildas och 
sprids. I studien har det framkommit att viktig information kan hamna i skymundan av 
mängden kommentarer under inlägg, eftersom sociala medier bygger på användargenererat 
innehåll. Detta kan ses som en begränsning och kan vara ofördelaktigt vid en kris. Flera av 
respondenterna uppgav att det krävdes gedigna insatser för att bevaka och administrera 
kommunikationen på de Facebooksidor där de verkade under krisen.  
 
Det har också visat sig att kriskommunikationen i sociala medier har olika karaktär under 
olika faser av krisen. Under varningsfasen gick det ut information till allmänheten bland annat 
beträffande torka, låga vattennivåer och eldningsförbud. I det skedet var aktiviteten i 
kommentarsfälten på Facebook relativt låg, och det kunde dröja flera dagar mellan inläggen. 
Under akutfasen var det en enorm aktivitet på Facebook. Det gjordes många inlägg dagligen 
och inläggen möttes av stor respons bland annat i form av kommentarer, reaktioner, delningar 
och taggningar. Det var i denna fas allmänhetens engagemang syntes mest. Även följdfasen 
genererade en del inlägg och respons på Facebook. Det blev dock glesare och glesare mellan 
inläggen, och de inlägg som gjordes handlade till stor del om tacksamhet för de insatser och 
det engagemang som visade under akutfasen.  
 
Genom sociala medier är det möjligt att nå ut till enormt många människor på kort tid, vilket 
är av stor betydelse vid en krissituation. Det är en potential aktörer med fördel kan ta tillvarata 
och nyttja. Genom att dela med sig av och sprida tillräckligt mycket korrekt information, och 
närvara i de sociala medier där allmänheten finns, kan de få människor att känna att de har 
överblick och kontroll över sin situation. Detta kan också ge mervärde i fråga om bibehållet 
förtroende hos allmänheten. 
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8.1 Framtida forskning 
Under studien har tankar uppkommit om områden som vore intressanta att forska vidare om. 
 

8.1.1 Hur kan sociala mediers potential användas till en effektiv 
kriskommunikation? 

Att sociala medier når ut till många människor på kort tid kan konstateras. Vid en 
samhällskris vill människor ha en lägesbild och få vetskap om hur de och deras omgivning 
påverkas. Brist på information kan leda till spekulationer vilket i förlängningen kan leda till 
spridning av inkorrekt information. En fråga att undersöka vidare är hur det kan säkerställas 
att människor får tillgång till adekvat och korrekt information i tillräcklig omfattning vid en 
krissituation.  
 

8.1.2 Hur ser allmänheten på kriskommunikation i sociala medier? 
För många människor finns sociala medier nära tillhands idag. Vilka sociala medier det är 
vanligast att använda är bland annat kopplat till ålder. När något inträffar uppstår ofta 
kommunikation spontant i sociala medier. Händelser kan vara av olika karaktär. Om 
exempelvis ett strömavbrott inträffar ställer ofta andra användare av sociala medier frågor om 
andra drabbats och försöker skaffa sig en överblick av situationen. Även vid samhällskriser 
vill många ha information och möjlighet att kommunicera. En intressant aspekt av detta skulle 
vara att undersöka hur allmänheten tänker kring god kriskommunikation i sociala medier.  
 

8.1.3 Vilka sociala medier lämpar sig bäst för kriskommunikation? 
Internetstiftelsen har undersökt svenskarnas internetvanor och konstaterat att olika sociala 
medier tilltalar olika målgrupper och åldersgrupper. Detta kan behöva beaktas när sociala 
medier används till kriskommunikation. Vilka sociala medier som lämpar sig bäst för 
ändamålet och som når flest adekvata åldersgrupper är en intressant fråga.    
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10  Bilaga  
 

Intervjufrågor 
 

1. Hur använder er förening/organisation sociala medier? I vilket syfte?  
 

2. Vilka sociala medier använder ni er av? 
 

3. Finns det skillnader i hur ni använder er av olika sociala medier? I så fall 
vilka? 

 
4. Vilka andra digitala informationskanaler använder ni er av? På vilket sätt? 

 
5. Hur använde ni sociala medier i samband med skogsbränderna sommaren 

2018? 
 

6. Hur upplevde ni allmänhetens respons på er närvaro i sociala medier i samband 
med skogsbränderna? 
 

7. Har allmänheten bidragit med information eller kunskap i kommunikationen 
med er under skogsbränderna i sociala medier? I så fall på vilket sätt? 
 

8. Hur har ni informerat människor som inte använder digitala medier? Upplever 
ni att dessa personer fått samma information, eller finns det skillnader? I så fall 
vilka?  
 

9. Hur skedde kommunikationen mellan de inblandade under skogsbranden i 
Pålgård? Användes digitala verktyg för att kommunicera och organisera? I så 
fall på vilket sätt? Schemaläggning? Fördelning av arbetsuppgifter? Insamling 
av material? 
 

10. Har ni identifierat desinformation, rykten eller felaktig information i samband 
med skogsbränderna 2018? Vad handlade detta om i så fall? I vilket 
sammanhang uppmärksammades detta? Hur agerade ni i samband med detta? 
 

11. Hade ni gjort något annorlunda beträffande kommunikation och 
informationsdelning idag? 
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