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Sammanfattning 
Under en kris spelar myndigheternas kommunikation med allmänheten en stor roll där det 
är av största vikt att deras information är korrekt, uppdaterad och att det finns möjligheter 
till interaktion parterna emellan. Den tekniska utvecklingen har underlättat för 
myndigheter att uppnå dessa krav där webben har kommit att få en betydande roll. Vi har 
valt att rikta in oss på hanteringen av svininfluensan då det är en aktuell kris som rör hela 
det svenska samhället.  
 
Syftet är att undersöka hur utvalda myndigheter beskriver sitt kriskommunikationsarbete 
om svininfluensan med allmänheten via sina webbplatser och sociala medier. Syftet är 
även att se hur de kommunicerar på dessa kanaler. De frågeställningar som vi genom 
studien har besvarat är: 
 

1. Hur beskriver myndigheterna sitt kriskommunikationsarbete om svininfluensan till 
allmänheten via webbplatsen? 

2. Hur beskriver myndigheterna sitt kriskommunikationsarbete om svininfluensan till 
allmänheten via sociala medier? 

3. Hur ser myndigheternas kommunikation om svininfluensan till allmänheten ut på 
webbplatsen? 

4. Hur ser myndigheternas kommunikation om svininfluensan till allmänheten ut på 
egna aktiviteter på sociala medier? 

 
För att besvara frågeställningarna inledde vi med kvalitativa intervjuer där företrädare på 
respektive myndighet fick beskriva hur de arbetar med kriskommunikationen på webben. 
Därefter genomfördes övergripande kvalitativa innehållsanalyser för att se hur 
kommunikationen faktiskt såg ut. 
 
Resultatet visar på att webbplatsen är en redan etablerad kanal för myndigheterna där de 
har strategier för hur de ska arbeta med kriskommunikationen. När det kommer till de 
sociala medierna saknas däremot ofta tydliga riktlinjer och myndigheterna har kommit 
olika långt i hur de anpassat sig till kanalen. På både webbplatserna och aktiviteterna på 
sociala medier arbetar myndigheterna för att anpassa informationen till målgruppen där 
budskapen på de sociala medierna upplevs mer anpassad till allmänhetens kompetens. Där 
har de även lyckats bättre med tydligheten då färre fackliga termer påträffades än på 
webbplatsen. Webbplatsen erbjuder inga interaktionsmöjligheter och här ses resurser som 
det största problemet för att kunna utnyttja möjligheterna fullt ut. Även om det erbjuds en 
chans till dialog på de sociala medierna är interaktionen näst intill obefintlig förutom hos 
en myndighet som lyckats bättre än de andra.  
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1. Inledning 
En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår 
hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en 
händelse får så stora konsekvenser att funktioner inom samhället inte fungerar som det ska. 
Svininfluensan är idag ett högst aktuellt samtalsämne i det svenska samhället och det är en 
samhällskris som berör hela Sveriges befolkning. Vem har exempelvis lyckats undgå en 
diskussion om huruvida man ska vaccinera sig eller inte? Ja-sägarna väljer att ta det säkra 
före det osäkra medan nej-sägarna kan ha blivit avskräckta på grund av rykten om 
kvicksilver och myter om att människor efter vaccineringen kan börjar gå baklänges.1 Här 
har kriskommunikationen från de ansvariga myndigheterna en viktig roll att fylla, vikten 
av kommunikation om pandemin med allmänheten och att skapa en dialog med dem är 
väsentlig för att allmänheten i ett tidigt skede ska få rätt information från en pålitlig källa. 

1.1 Problembakgrund 
Att sprida information och att kommunicera med allmänheten på webben har fått en större 
roll i kriskommunikationsarbetet. Den tekniska utvecklingen har skapat nya möjligheter 
för att mer tidseffektivt kunna sprida information till ett större antal människor.2 Nya 
medier och kanaler har bidragit till att vi söker information på annat håll där traditionella 
medier inte har en lika stor roll som tidigare. Vi behöver inte längre vänta på att 
morgondagens tidning ska tryckas eller att kvällsnyheterna ska börja om vi vill ha reda på 
något utan nu kan vi själva snabbt och effektivt leta reda på information via webben. 
Erfarenheter från tsunamikatastrofen 2004 visar på dessa nya förutsättningar för 
kriskommunikation där drabbade, anhöriga och andra berörda framförde sin egen bild av 
krisen via webben och mobiltelefoner.3 
 
Nya tekniker som utvecklats genom åren ger möjligheter till en interaktiv 
tvåvägskommunikation på webbplatser.4 Maureen Taylor och Danielle C. Perry, forskare 
inom kommunikation, påpekar att organisationer som skapar speciella webbsidor i 
krissituationer ökar chansen för att skapa tvåvägskommunikation och interaktivitet i sin 
kriskommunikation.5 Genom en webbplats kan organisationer själva styra över sin 
kriskommunikation samtidigt som de får en möjlighet att bjuda in allmänheten och föra en 
dialog med dem. Att skapa dialogmöjligheter ger organisationen en chans att lyssna på sin 
omgivning för att på så sätt kunna möta upp de frågor som uppstår vid en kris.6   
 
Brian Solis och Deirdre Breakenridge, två framgångsrika rådgivare inom public relations 
och pionjärer inom sociala medier, diskuterar i sin bok Putting the public back in public 

relations den nya och allt viktigare kanalen sociala medier. Denna kanal ger precis som en 
organisations egen webbplats möjligheter till direktkontakt med mottagarna och förbättrar 
förutsättningarna för tvåvägskommunikation. Organisationer kan kommunicera med 
allmänheten på ett mer effektivt sätt och det ger en möjlighet till att nå en bredare 
målgrupp. Genom att vara närvarande i de sociala medierna kan organisationen delta i 
diskussionen och svara på frågor för att förhindra missförstånd.7 Ett problem som har 
uppmärksammats är att svenska myndigheter idag känner till och använder social medier 
men att många saknar en djupare kunskap kring ämnet. Detta resultat framkom i en 
enkätundersökning av Arbetsförmedlingen om myndigheter och deras medvetenhet kring 

                                                   
1 Youtube.com, Girl gets “flu” shot and can now only walk backwards, www 
2 Langford i Tench & Yeomans, 2006, s.405 
3 Eriksson, 2009, s.14 
4 Perry, Taylor & Doerfel, 2003, s.216 
5 Taylor & Perry, 2005, s.214 
6 Falkheimer & Heide, 2009, s.63 
7 Solis & Breakenridge, 2009, s.31f 
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social medier som genomfördes sommaren 2009.8 Även om många är mer medvetna om 
fördelarna av att använda sociala medier i kriskommunikationsarbete är det inte alla som 
vet hur de ska göra det. 
 
De myndigheter som ansvarar för kommunikationen om svininfluensan har i uppgift att 
upplysa Sverige om krisen. Myndigheterna måste använda sig av lämpliga kanaler och 
finnas till där allmänheten söker information för att på så sätt kunna skapa en öppen dialog. 
Det är en myndighets uppgift att möta allmänheten i en kris för att försöka mildra krisen, 
men för detta måste det finnas resurser, tid och engagemang.9 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur utvalda myndigheter beskriver sitt kriskommunikationsarbete 
om svininfluensan med allmänheten via sina webbplatser och sociala medier. Syftet är 
även att se hur de kommunicerar på dessa kanaler. 

1.3 Frågeställning 
1. Hur beskriver myndigheterna sitt kriskommunikationsarbete om svininfluensan till 

allmänheten via webbplatsen? 

2. Hur beskriver myndigheterna sitt kriskommunikationsarbete om svininfluensan till 
allmänheten via sociala medier? 

3. Hur ser myndigheternas kommunikation om svininfluensan till allmänheten ut på 
webbplatsen? 

4. Hur ser myndigheternas kommunikation om svininfluensan till allmänheten ut på 
egna aktiviteter på sociala medier? 

1.4 Avgränsning 
För att studiematerialet inte ska bli för överväldigande har vi valt att avgränsa oss till en 
kris som myndigheterna ansvarar för; svininfluensan. Det är enbart den kommunikation 
som förs via webben (på deras webbplatser samt sociala medier) som ingår i vår studie, det 
innebär att traditionella medier, reklam och andra kanaler inte ingår. De sociala medier 
som undersöks i frågeställning två och fyra avgränsas till Twitter och Facebook eftersom 
myndigheterna som ingår i studien har aktiviteter på dessa samt att de används frekvent av 
allmänheten och många söker information via dessa kanaler. Med egna aktiviteter menar vi 
medlemssidor eller liknande som myndigheterna själva driver. I frågeställning två berörs 
omvärldsbevakning eftersom det är en stor del i kriskommunikationsarbete på sociala 
medier, därmed ingår även bloggar i den frågeställningen då det är en vanlig kanal för 
omvärldsbevakning och vi kan därmed inte bortse från den. 
 
Vi har valt att begränsa vår innehållsanalys på webbplatserna till ett tillfälle, den 7 
december, medan innehållsanalysen på de sociala medierna avgränsas till tidsperioden 8 
oktober till 8 december 2009. 

                                                   
8 Arbetsförmedlingen, Rapport: Hur används sociala medier av informationschefer inom staten, www 
9 Falkheimer, Heide & Larsson, 2009 s.21 
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2. Teori 
I kapitlet nedan tas teorier rörande samhällskommunikation, kriskommunikation, 
kommunikationsplanering, PR 2.0 och kriskommunikation på webben upp. Dessa teorier 
används sedan tillsammans med resultatet i analysen för att belysa hur myndigheterna 
arbetar med kriskommunikation på webben. 

2.1 Samhällskommunikation  
Kommunikation mellan den offentliga sektorn, samhället samt allmänheten skiljer sig från 
kommunikation som kommer från kommersiella organisationer där vinst är den största 
drivkraften. Samhällskommunikation består ofta av kampanjer för att informera om och 
uppmärksamma frågor som användning av bilbälte, att man inte ska köra rattfull och att 
informera om olika sjukdomar.10 När det kommer till kommunikation om sjukdomar går 
det att skilja på mer akuta sjukdomar som exempelvis SARS och svininfluensan och 
långsiktiga hälsoutmaningar som HIV/AIDS där det krävs olika 
kommunikationsresponser. I de mer akuta fallen krävs en snabb respons och fokus ligger 
inte på att lägga upp långsiktiga strategier på samma sätt.11  
 
Ett exempel på en misslyckad kommunikationsinsats under en akut sjukdom är Hong 
Kongs regerings agerande i SARS-krisen 2003 där de bland annat misslyckades med att 
komma ut med information om smittan i tid och saknade tydliga riktlinjer för hur de skulle 
hantera situationen. Misslyckandet berodde på flera faktorer och ett exempel på detta är att 
regeringen inte arbetade förberedande utan avdramatiserade istället krisen. Dessutom 
bidrog brist på öppenhet och den dåliga kommunikationen mellan olika myndigheter till att 
de gick ut med spridda budskap om hur smittan skulle hindras vilket skapade förvirring 
hos befolkningen.12  
 
Samhällskommunikation är något som berör alla där bland annat myndigheter och andra 
organisationer inom den offentliga sektorn har en plikt att vara öppna mot sina 
intressenter.13 En organisations intressenter kan illustreras genom en intressentmodell som 
visar på att organisationen och dess intressenter befinner sig i ett beroendeförhållande till 
varandra.14 När det gäller samhällskommunikation är allmänheten en viktig intressent och 
den offentliga sektorn har ett ansvar att informera dem om frågor som rör hela samhället. 
Därför är det viktigt att organisationerna tar hänsyn till allmänheten och dess behov i sin 
kommunikation.15  

 
Figur 1. Författarnas omarbetade version av intressentmodell.16 

                                                   
10 Yeomans i Tench & Yeomans, 2009, s.578 
11 Servaes & Malikhao, 2009, s.3 
12 Lee, 2009, s.75f 
13 Yeomans i Tench & Yeomans, 2009, s.578 
14 Bruzelius & Skärvad, 2004, s.73 
15 Yeomans i Tench & Yeomans, 2009, s.578 
16 Choo i Tench & Yeomans, 2006, s.241 



 4

Organisationer bör undvika att se allmänheten från perspektivet av organisationens egna 
intressen. Constance Chay-Nemeth, doktor inom public affairs och issues management, 
menar att organisationer bör släppa kontrollen, dela med sig av makten och låta 
allmänheten få föra sin talan.17 Inom samhällskommunikation är det vanligt med 
informationskampanjer eller kommunikationskampanjer där Liz Yeomans, lektor på Leeds 
metropolitan University, beskriver hur skillnaden ligger i om kommunikationen är en 
envägs- eller tvåvägsprocess. Hon menar att informationskampanjer riktar in sig på att föra 
ut information till mottagare medan kommunikationskampanjer fokuserar mer på 
interaktion. I praktiken är kampanjerna ofta en kombination av dessa men den offentliga 
sektorn har gått mer mot att involvera allmänheten i kommunikationen.18 

2.1.1 Att kommunicera på rätt sätt 

James E. Grunig och Todd Hunt som ses som tidiga public relations experter tog redan 
1984 upp involvering av allmänheten som ett fördelaktigt sätt att arbeta på i sin studie där 
de kunde utröna fyra modeller för hur public relations praktiseras i verkligheten. Den 
normativa modellen av dessa är den tvåvägssymmetriska modellen. Den går ut på 
användandet av research och dialog med omvärlden för att anpassa och genomföra 
förändringar hos både organisationen och omvärlden. Här ligger fokus i att skapa en win-
win-situation där båda parternas intressen tas i beaktning. Genom att praktisera den 
tvåvägssymmetriska modellen, eller i kombination med den tvåvägsasymmetriska 
modellen som tillsammans kallas för mixed-motives modellen, skapas framgång och en 
effektivitet för organisationen.19 
 
Trots att den tvåvägssymmetriska modellen är normativ är det få organisationer som 
kommunicerar enligt den i praktiken på grund av en rädsla att tappa sin makt och 
kontroll.20 De svenska forskarna inom kommunikation Jesper Falkheimer och Mats Heide 
tar upp problematiken med beroende och maktförhållanden i organisationer där anställda 
kommunikatörer är beroende av en god relation med sin chef. Det kan bidra till att 
möjligheterna till symmetrisk kommunikation försvåras i och med att anställda inte vågar 
riskera sitt arbete genom att inte se fullt till organisationens intressen.21 Kritik har också 
legat i att den tvåvägssymmetriska modellen egentligen inte är normativ för organisationen 
men James E. Grunig och forskaren John White menar att organisationer får ut mer genom 
att ge upp lite av det de vill ha.22 Organisationer gynnas alltså inte av att enbart ta sina 
egna intressen i beaktning, de vinner på att skapa långsiktiga relationer med sina 
intressenter.23 
 
Anledningen till utvecklingen mot relationsskapande och en mer meningsskapande syn på 
kommunikation menar professorerna Michael L. Kent och Maureen Taylor är att 
massmedierna fragmenteras och nya kanaler som Internet tar större plats med en större 
mängd budskap för kommunikatören att konkurrera med. Kanalerna innebär en ökad vikt 
vid men även större möjligheter till att arbeta med relationer och interpersonell 
kommunikation för att komma i kontakt med sin omvärld.24 

                                                   
17 Chay-Nemeth, 2001, s.128 
18 Yeomans i Tench & Yeomans, 2009, s.579 
19 Grunig, Grunig & Dozier, 2002, s.308f 
20 Ibid, s.307 
21 Falkheimer & Heide, 2003, s.82 
22 Grunig & White i Grunig, 1992, s.39 
23 Grunig, Grunig & Dozier, 2002, s.15 
24 Kent & Taylor, 2002, s.23 
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2.2 Kriskommunikation  

2.2.1 Kris – en oväntad händelse 

Begreppet kris används idag i vid mening och betydelsen av ordet kan variera beroende på 
vilket sammanhang det används i. Det kan handla om allt från en samhällskris som 
diskuteras på dagordningen eller en personlig kris som lyfts fram i mer vardagliga samtal. 
Kris beskrivs också annorlunda inom olika discipliner men det används i många fall för att 
beskriva ovanliga och oväntade händelser som uppstår.25 På myndighetsspråk definieras 
ofta en kris som en allvarlig samhällsstörning26 och en vanlig definition är den som Bertil 
Flodin, docent i journalistik och masskommunikation, lyfter fram:  
 

En kris innebär att något avviker från det normala, uppstår relativt hastigt, har 
betydelse för samhället, hotar grundläggande värden och kräver snabba 

åtgärder.
27

   

 
Kriser skiljer sig ofta ifrån varandra i olika avseenden men något som däremot är 
gemensamt för alla kriser är att de är oväntade händelser som skapar av en hög nivå av 
osäkerhet.28 Samhällskriser drabbar medborgarna i ett land både nationellt och lokalt och 
de som har ansvar att hantera en sådan kris är olika samhällsorgan som myndigheter och 
politiska församlingar.29  
 
För att få en klar definition av en kris delas också kriser in i olika typer. Det går att skilja 
mellan två typer; avsiktliga kriser30 som exempelvis terrorism, sabotage, oetiskt ledarskap 
och icke avsiktliga kriser31 som exempelvis naturkatastrofer, pandemier och lågkonjunktur. 
Denna studie kommer att beröra en icke avsiktlig kris då en pandemi inte orsakas eller 
skapas av någon utan uppkommer som ett oväntat problem och som kan drabba hela 
samhällen.  

2.2.2 Kriskommunikation  

I en kris är kommunikation en viktig och central del. Kriskommunikation är 
kommunikation i speciellt allvarliga situationer där det ofta krävs nya arbetssätt och rutiner 
för att klara av den osäkra situationen.32 Det handlar om att kommunicera ut korrekt och 
relevant information till samhället för att skapa förståelse för situationen och vilka åtgärder 
som bör tas. Mats Eriksson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, belyser en 
annan aspekt av kriskommunikation, nämligen att det även handlar om rykten där 
interpersonell kommunikation är av större vikt. Ryktesspridning som ofta bildas via sociala 
och tekniska nätverk är något som måste tas med i kriskommunikationen och det kommer 
att bli en viktig del i den strategiske kriskommunikatörens dagliga arbete.33 
 
En svår pandemi är en av de mest komplexa kommunikationsutmaningarna som går att 
stöta på. Målet med kommunikationen under en pandemi är att minska sjukdomens 
spridning, rädda liv och bevara samhällsstrukturer. Det gäller att sända ut rätt budskap i 
rätt tid genom rätt kanal för att nå dessa mål. Om felaktiga rykten om pandemin sprids kan 
situationen förvärras och människor kan förbise viktiga åtgärder som bör tas.34 

                                                   
25 Eriksson, 2009, s.35  
26 Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, s.14 
27 Flodin, 1993, s.9 
28 Seeger et al i Heath, 2001, s.159 
29 Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, s.21 
30 Ulmer, Sellnow & Seeger, 2007, s.9 
31 Ibid, s.11 
32 Lundin & Nohrstedt i Larsson & Rosengren, 1995, s.195 
33 Eriksson, 2009, s.38 
34 Reynolds & Quinn, 2008, s.16 
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Flodin skriver att; kriskommunikation är en interaktiv process där informationen och 

åsikter utbyts mellan individer, grupper och institutioner.35 Kommunikation om kriser 
måste ses som en tvåvägsprocess men det råder delade åsikter om hur denna 
tvåvägskommunikation ska gå till. En problematik som uppmärksammats för just 
myndigheter är att ta in information och problemet för medborgarna att få tillgång till den. 
Detta beror ofta på att det inte finns tillräckligt med resurser inom myndigheten.36  

2.2.3 Kriskommunikation i utveckling  
Kriskommunikationsforskningen kan sägas gå i två olika riktningar. Inom den traditionella 

synen ses kriskommunikation som en reaktiv handling på en händelse där aktören inte 
kommer nära människan och dess tankegångar. Inom den senmoderna synen på 
kriskommunikation finns ett mer proaktivt synsätt där ledningen alltid lägger fokus på 
krisperspektivet och att komma närmare människor och hur de tänker och agerar.37 Inom 
den traditionella kriskommunikationen används en transmissionssyn på kommunikation 
och det finns ofta en föråldrad syn på organisation, kommunikation och samhälle. Den 
senmoderna synen lägger istället större vikt vid gemenskap och tolkningar.38 Det har visat 
sig att en transmissionssyn på kommunikation är vanligast förekommande men att 
utvecklingen är på väg framåt och tvåvägskommunikation samt dialogtänk får en allt 
viktigare plats.39  
 
Inom forskningen kring kriskommunikation fokuseras det mycket kring planeringen av 
kommunikationen i och med en oväntad händelse men det har skett en utveckling i hur 
planeringen bör läggas upp. Tidigare var det viktigt att vara förberedd genom bland annat 
en krisplan och ett kristeam.40 Om en organisation planerar och sätter upp tydliga riktlinjer 
innan en kris uppstår menade förespråkare av den traditionella synen att det sedan finns tid 
att lägga full fokus på krisen när den blivit ett faktum. Det ansågs även att metoder för att 
implementera krisplanen inte behövde variera stort när det kom till olika slags kriser.41  
 
Det stämmer inte in i dagens mer komplexa samhälle där kriser skiljer sig i karaktär och 
styrka vilket kräver olika slags kriskommunikationsplaner. I och med att kriser blir mer 
komplexa både vid uppkomst och händelseförlopp måste kriskommunikationen anpassas 
efter detta och det måste finnas mer utrymme för flexibilitet och improvisation i 
planerna.42 Erfarenheter visar också att en alltför detaljerad planering som tillämpas rakt av 
ofta misslyckas när de ska användas.43  

2.2.4 Vikten av förtroende under en kris 

Myndigheters arbete måste utgå från stor trovärdighet då ett bristande förtroende för 
samhälliga institutioner kan leda till att det bildas en kris som egentligen inte skulle behöva 
uppstå samt att det försvårar kriskommunikationen när krisen väl hänt.44 Timothy Coombs, 
professor inom kommunikation, menar att förtroende kan definieras som mottagarens 
attityd mot kommunikatören och menar att trovärdighet till stor del påverkar hur budskapet 
som en organisation/myndighet vill förmedla mottas och uppfattas.45 Om en organisation 
misslyckas med att skapa trovärdighet i en kris kan situationen bli problematisk då 

                                                   
35 Flodin, 1993, s.10 
36 Ibid, s.32 
37 Falkheimer, Heide, Larsson, 2009, s.31f 
38 Ibid, s.32ff 
39 Palm & Falkheimer, 2005, s.85 
40 Seeger et al i Heath, 2001, s.158 
41 Regester & Larkin, 1997, s.171 
42 Eriksson, 2009, s.39 
43 Ibid, s.91 
44 Palm & Falkheimer, 2005, s.8 
45 Coombs, 1999, s.46 
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mottagarna inte förlitar sig till den information organisationen försöker kommunicera. I 
vissa kriser kan den information som intressenterna väljer att tro på påverka hur effektivt 
krisarbetet blir samt påverka skadan en kris kan åstadkomma.46 Om en organisation lyckats 
skapa ett bra förtroende och fördelaktigt rykte ger det skydd från negativa spekulationer 
från icke expertuttalanden som ofta uppstår vid en kris. Det krävs att organisationer svarar 
snabbt och att de bibehåller en regelbunden kontakt för att trovärdigheten ska uppstå och 
upprätthållas.47 
 
Människor skapar i första hand sina åsikter genom direktkontakt med myndigheten i fråga 
och i andra hand genom massmediebilden, som i många fall väljer att belysa mer negativa 
händelser.48 Massmedier har alltid haft en viktig roll när det kommer till kommunikationen 
av kriser. Det gäller att organisationen har kontroll, vilket innebär att de ska ha korrekt 
information om krisen, då korrekt information visar på att de är en expert om krisen.49  

2.2.5 Framgångsrik kriskommunikation  

I kriskommunikationslitteraturen nämns ofta tre delar, förutom planeringen som tidigare 
diskuterats, som är viktiga i arbetet med en kris och vad som krävs för att 
kriskommunikationsarbetet blir framgångsrikt; snabbhet, konsekvens och öppenhet.50  
 
Snabbhet 
Snabbhet syftar till vikten av att i ett så tidigt skede som möjligt nå ut med korrekt 
information. Kriser skapar ett krav på information och när en kris slår till bildas ett 
informationsvakuum som kriskommunikationen måste fylla.51 Individer reagerar oftast inte 
passivt i dessa lägen utan de söker själva information på ett organiserat sätt. Om responsen 
kommer för sent tillåts andra att fylla informationstomrummet med spekulationer eller 
missvisande information vilket kan försvåra för det framtida kriskommunikationsarbetet.52  
 
Informationen in till organisationen ökar också vilket måste hanteras parallellt. Det ställer 
krav på flexibilitet och det gäller att anpassa sig till de krav som ställs vilket kan leda till 
att organisationen måste ta tag i nya icke-rutinartade uppgifter.53 
 
Konsekvens 
Förutom att den första kommunikationen ska starta tidigt bör kommunikationen också 
upprepas under en kris. Informationen ska upprepas ofta och helst via flera kanaler 
eftersom det ökar förståelsen för vad som har hänt ju mer man exponeras för samma 
budskap.54 Den kommunikation som förs mellan organisationen och omvärlden ska vara 
enhetlig och inte bestå av motsägelser för att informationen ska bli mer begriplig, det 
gäller med andra ord att tala med en röst i alla kanaler.55 Det möter de krav på 
tillförlitlighet och begriplighet som allmänheten har rätt att ställa på en organisations 
kommunikation.56 
 
 
 

                                                   
46 Coombs, 1999, s.48 
47 Ibid, s.52f 
48 Palm & Falkheimer, 2005, 11 
49 Coombs, 1999, s.47 
50 Coombs i Botan & Hazleton, 2006, s.172 
51 Ibid, s.172 
52 Flodin, 1993, s.20 
53 Nohrstedt i Lidskog et al, 2000, s.194 
54 Flodin, 1993, s.38 
55 Coombs i Botan & Hazelton, 2006, s.173  
56 Nohrstedt i Lidskog, Nohrstedt & Warg, 2000, s.194 
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Öppenhet 
Den sista delen, öppenhet, berör egentligen två delar. Dels syftar öppenhet på att 
organisationen måste vara tillgänglig för allmänheten, genom att exempelvis svara på 
frågor och kommentarer. Otillgänglighet sänder ut negativa signaler och kan ge 
uppfattningen att organisationen inte har kontroll eller att de försöker dölja något. Det 
syftar också till att organisationen ska vara öppen och kommunicera om allt de vet genom 
att delge information så fort de själva fått den.57 Det handlar om att lyssna och vara lyhörd 
för att kunna skapa en dialog i kommunikationen, organisationen måste få allmänheten 
engagerade och hela tiden uppmuntra till interaktion, annars misslyckas ofta 
kommunikationsinsatserna.58 
 
Effektiv kriskommunikation ställer alltså krav på att lyssna då det inte bör bedrivas som en 
envägsprocess. Organisationer använder sig ofta av en strategi som kallas för spin där 
fokus ligger på att kommunicera ut organisationens syn och därmed kan de missa att 
uppmärksamma allmänhetens frågor och oro.59 Detta är ett vanligt fel när det kommer till 
arbetet med kriskommunikation och det gäller att försöka gå mot ett mer outside-in 

thinking vilket syftar till organisationens förmåga att gå från envägskommunikation till en 
mer aktiv dialog med en bredare målgrupp.60 

2.3 Kommunikationsplanering  
För att ett kommunikationsarbete ska bli framgångsrikt krävs det att organisationer arbetar 
strategiskt med sin kommunikation; att de planerar sitt arbete genom att sätta upp mål, 
identifiera målgrupper samt lägga upp strategier för hur arbetet ska genomföras. Alla de 
olika delarna i planeringen måste passa ihop och styra arbetet mot det de vill nå.61 

2.3.1 Strategier och mål 

Vare sig det handlar om ett längre kampanjarbete eller kortsiktigare åtgärder måste det 
utarbetas strategier för det fortsatta arbetet. Strategin kan ses som riktlinjer och visar hur 
man på bästa sätt når de mål som satts upp samt hur man tacklar eventuella problem som 
uppstår under arbetets gång.62 
 
Enligt forskaren James E. Quinn bör en effektiv strategi uppfylla ett antal kriterier. Ett av 
kriterierna som han tar upp är att strategin måste ha bestämda och tydliga mål, något som 
skapar koncentration på uppgiften och visar vart man ska nå. Han påpekar att strategin 
måste vara flexibel, något som även forskaren Henry Mintzberg tar upp då han menar att 
det kan hända att tänkta strategier måste revideras under arbetets gång.63 Det finns många 
olika syner på vad en strategi egentligen är och det finns olika slags strategier att använda 
sig av, kommunikationsstrategier är en slags strategi som handlar bland annat om hur en 
organisation uppnår de kommunikativa målen. Dessa strategier syftar inte enbart till att nå 
kommunikationsmålen utan ska också fungera som stöd för hela organisationen, vare sig 
det handlar om affärsmål eller verksamhetsmål. 64 
 
Målen visar vart organisationen vill komma eller vad som ska uppnås, de är grundläggande 
verktyg för en lyckad kommunikationsinsats. Lars Palm, forskare i medie- och 
kommunikationsvetenskap, menar att stora och påkostade kommunikationskampanjer 

                                                   
57 Coombs i Botan & Hazelton, 2006, s.173 
58 Flodin, 1993, s.51 
59 Ulmer, Sellnow & Seeger, 2007, s.38f 
60 Regester & Larkin, 1997, s.35 
61 Cutlip, Center & Broom, 2006, s.312  
62 Larsson, 2001, s.138 
63 Ibid, s.139 
64 Jonsson i Larsson, 2002, s.139 
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ofta saknar mål och att de mål som sätts upp ofta är otydliga och motsägelsefulla, vilket 
kan leda till att mycket pengar försvinner i onödan.65 

2.3.2 Identifiering av målgrupp 

Kunskap om den målgrupp en organisation vill nå blir allt viktigare i och med att vårt 
samhälle utvecklas från en masskultur till en mer varierande kultur där det finns näst intill 
obegränsade valmöjligheter. Därför bör organisationer segmentera målgruppen och 
specialisera budskapen till dem.66 Efter att segmenteringen är utförd bör en 
målgruppsanalys genomföras för att se till yttre och inre variabler som kan påverka hur de 
mottar ett budskap.67 Målgruppen bryr sig främst om sina egna behov och för att kunna 
kartlägga behoven behöver man bland annat ta reda på vad målgruppen oroar sig för.68  
 
Demografiska variabler att ta hänsyn till kan vara ålder, kön och civilstatus. Inom en 
ålders- eller könskategori kan personer vara olika men de har ofta liknande värdegrunder 
och samma kulturella erfarenheter som bör tas i beaktning.69 
 
Livsstilar grundar sig på värderingar och sociala identiteter hos personerna inom 
livsstilen.70 Människor delas in i grupper utifrån fritidsintressen samt vad de spenderar 
pengar på, utifrån det kan organisationer urskilja vad som tilltalar en viss livsstil.71 
 
Psykografi är benämningen som sammanfattar målgruppens behov, motivation och andra 
psykologiska värden. Med hjälp av psykografi kan målgruppens orsaker till att ta vissa 
beslut om ett medium, en ideologi, en attityd, en person eller en produkt utredas.72 
 
Utifrån målgruppsanalysen kan organisationen se vilka målgrupper som bör prioriteras och 
därifrån anpassa medieval, utformning och argument efter dessa.73  

2.3.3 Anpassa budskap 

Budskap kan ses som en samling ord eller bilder som uttrycks någonstans på något sätt 
men denna förklaring missar viktiga delar som organisationer måste ta hänsyn till i 
formuleringen av budskapet. En central aspekt att ta i beaktning är att avsändarens 
intentioner och mottagarens tolkning av budskapet ofta skiljer sig ifrån varandra.74 Lee 
Edwards, lektor inom public relations, menar att budskapet är det som skapar mening 
mellan sändaren och mottagaren, om utformningen och förmedlingen av budskapet är 
felaktigt kan det vara skadligt för kommunikationen.75  
 
De framstående kommunikationsforskarna Scott M. Cutlip, Allen H. Center och Glen M. 
Broom har utarbetat flera aspekter som avsändaren bör tänka på i utformningen av 
budskapet. Trovärdighet är en aspekt som exempelvis beror på vilken ton man använder 
och vid vilken tidpunkt man väljer att föra ut sitt budskap. Innehållet är även viktigt då 
budskapet måste ha en mening för mottagaren. För att missförstånd inte ska uppstå mellan 
avsändaren och mottagaren gäller det att vara tydlig i sina formuleringar och 
kommunikation ska vara en ständigt pågående process med upprepningar som förenklar 

                                                   
65 Palm, 2006, s.23 
66 Solomon, 2007, s.9 
67 Larsson, 2001, s.125ff 
68 Kotler, Jain & Saesincee, 2002, s.57ff 
69 Solomon, 2007 s.10f 
70 Larsson, 2001, s.132 
71 Solomon, 2007, s.209 
72 Ibid, s.209 
73 Ibid, s.135f 
74 Windahl et al, 1992, s.11 
75 Edwards i Tench & Yeomans, 2006, s.195 
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att budskapet tas in av mottagaren. Slutligen bör mottagarens kompetens tas i beaktning, 
kommunikationen är som mest effektiv när den kräver så lite som möjligt av mottagaren.76 
 
I formuleringen av budskapet finns det olika grepp som avsändaren kan ta till där man kan 
vända sig till olika sidor hos mottagaren. Det emotionella tilltalet väcker positiva eller 
negativa känslor som förhoppningsvis motiverar köpet eller engagemanget medan det 
rationella tilltalet riktar in sig på målgruppens egenintresse och vinst av ett köp. Det 
moraliska tilltalet bygger på människors känsla för vad som är rätt eller fel.77  

2.3.4 Val av kanal 

När målgruppen har identifierats och budskapet anpassats efter dem är det dags att göra ett 
medieval och bestämma vilka kanaler som lämpar sig bäst. Medievalet är enligt Lars-Åke 
Larsson, som forskat mycket inom public relations och kriskommunikation, en avvägning 
mellan spridningskraft och kontaktkvalitet.78  
 
Det finns olika slags medier med varierande egenskaper, allt ifrån radio & TV till 
trycksaker, utställningar och elektroniska medier. De elektroniska mediernas utvecklig har 
varit snabb och webbplatser är idag en självklarhet.79 Viktigt att tänka på är att olika 
medier passar för olika situationer då medier ofta når skilda målgrupper och det har visat 
sig att intresset för de breda medierna inte är lika stort som tidigare samtidigt som intresset 
för de smalare medierna har ökat.80   
 
Två olika mediestrategier är de så kallade bombmattan och organisk tillväxt. Bombmattan, 
traditionella massmediekampanjer, är bra för att nå en hel målgrupp på kort tid. Strategin 
används ofta i kommersiella sammanhang men kan även användas i social marknadsföring 
när målgruppen är bred. Organisk tillväxt fungerar mer som en kedjebrevsprincip där 
utvalda människor påverkar andra som i sin tur påverkar en annan grupp människor.81  

2.4 PR 2.0 – ett förändrat arbetssätt  
Under 1900-talets sista decennium skedde stora förändringar inom samhället och 
teknologin som förändrade public relations och tvingade professionen att följa med i 
utvecklingen och anpassa sig till den.82 Ur förändringen föddes termen PR 2.0, man 
började fundera kring hur public relations krävde en omdefiniering i och med den 
teknologiska utvecklingen och de nya möjligheterna att kommunicera med omvärlden.  
 
Varje aspekt för hur vi utbyter information påverkas av den tekniska utvecklingen. Rob 
Brown, yrkesverksam inom public relations, menar att förändringen i kommunikationens 
infrastruktur har haft en påverkan på yrket där uppgifterna blir svårare men att det även 
finns stora fördelar att hämta.83 Det har även skett en förändring i hur vi använder 
mediekanaler där nya kommunikationskanaler nu finns tillgängliga och tar mer plats, 
traditionella medier är inte den enda kanalen att gå igenom för att nå fram med sitt budskap 
till omvärlden. De som arbetar med public relations måste skapa sig en förståelse för de 
nya kanalerna om de ska ha möjlighet att anpassa sig och överleva i den nya miljön.84 

                                                   
76 Cutlip, Center & Broom, 2006, s.357f 
77 Kotler & Armstrong, 2006, s.434 
78 Larsson, 2001, s.171 
79 Ibid, s.178ff 
80 Ibid, s.173 
81 Palm, 2006, s.77 
82 Edwards i Tench & Yeomans, 2006, s.160 
83 Brown, 2009, s.11 
84 Ibid, s.4 
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2.4.1 Web 2.0 – från information till interaktion 

Tim O’Reilly och Dale Dougherty, yrkesverksamma inom mediabranschen, myntade 
tillsammans begreppet Web 2.0 år 2004 efter att ha insett att webben, i spåren efter 
Internetbubblans kollaps tidigare det decenniet, faktiskt var viktigare än någonsin. De såg 
kollapsen som en vändpunkt inom webben och såg ett samband mellan de organisationer 
som överlevde kollapsen och som övergick från Web 1.0 till Web 2.0.85 Det finns flera 
olika definitioner av Web 2.0, Brown definierar det som: 
 

The version of the web that is open to ordinary users and where they can add 

their content.
86

 

 
Under Web 1.0 har organisationer praktiserat envägskommunikation via sina webbplatser, 
de har förväntats tillhandahålla information om sig själva för att öka transparensen inför 
omvärlden. Det revolutionerande var just informationen, att individer kunde kopplas 
samman med en för tiden enorm mängd information. Det innebar därmed en utveckling i 
vart allmänheten vände sig för informationssökning där webben tog en allt större plats.87  
 
Webben är fortfarande idag en vanlig kanal för informationssökning men det är många 
andra aspekter som har förändrats. Genom Web 2.0 har informationssökandet gått över till 
interaktion där de gamla mottagarna istället har blivit användare som deltar i 
konversationer och det finns möjligheter till att samla och dela information mellan 
varandra, det är människorna som har blivit innehållet.88 Web 2.0 applikationer gör det 
möjligt för alla att engagera sig i ett ämne genom att dela med sig av erfarenheter och 
åsikter via applikationen, det ger organisationer en möjlighet till direktkommunikation 
med omvärlden utan att behöva gå genom traditionella kommunikationskanaler.89 Det 
finns flera ställen där organisationer kan starta en konversation och ett exempel är 
webbplatsen där det bör finnas forum eller kommentarsfält som möjliggör för omvärlden 
att delta i konversationen.90  
 
Det är även viktigt att faktiskt synas på webben för att locka besökare till webbplatsen. En 
framgångsfaktor när det gäller att synas är att ligga högt upp på listorna hos sökmotorer 
som Google och det är något som organisationer bör eftersträva.91 Om en organisation vill 
öka trafiken till sin webbplats och dess innehåll måste de hitta vägar att skapa länkar som 
för besökarna dit. För att lyckas måste organisationen förstå hur länkar fungerar och i 
många avseenden handlar sociala webben om ”community” och att ha länkar till andra.92 
Länkar ger även på ett enkelt sätt tillgänglighet till mer relevant information kring den 
aktuella frågan, det kan handla om länkar till andra webbplatser som ger en annan eller en 
kompletterande syn på området. På så sätt får allmänheten tillgång till mer information 
vilket leder till en fördjupad kunskap om ämnet i fråga.93  

2.4.2 Sociala medier – nya möjligheter till konversationer 
Ur Web 2.0 har sociala medier fötts och de nya kanalerna har öppnat upp dörrar för 
kommunikationen mellan organisationen och dess omvärld. Framkomsten av de nya 
kommunikationsverktygen gör det möjligt för organisationer att nå och engagera sin 

                                                   
85 Oreilly.com, What is Web 2.0?, www 
86 Brown, 2009, s.1 
87 Edwards i Tench & Yeomans, 2006, s.160 
88 Solis & Breakenridge, 2009, s.37 
89 Thackery et al, 2008, s.338 
90 Brown, 2009, s.23 
91 Ibid, s.53 
92 Ibid, s.117 
93 Taylor & Perry, 2005, s.215 
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omvärld i konversationer.94 Solis och Breakenridge menar att omvärlden tar en större plats 
i kommunikationen genom sitt resonemang att sociala medier handlar om människor och 
om hur organisationer kan se dem som informerade och hjälpsamma.95 Brown beskriver 
sociala medier som en plats eller en serie av virtuella platser där personer engagerar sig 
med likasinnade, delar innehåll istället för att bara konsumera det, diskuterar, byter idéer 
och intressen samt rekommenderar saker till sina vänner som de bör se eller läsa.96 
 
Användningen av sociala medier har ökat där en större acceptans och tillgänglighet bidrar 
till ökade möjligheter för organisationer att nå omvärlden. En anledning till varför sociala 
medier är framgångsrika kanaler för organisationer är det faktum att applikationerna 
tillåter direktkontakt och en möjlighet att engagera omvärlden i organisationens aktiviteter. 
Två positiva effekter i att engagera omvärlden är att det kan öka lojaliteten gentemot 
organisationen och att sociala medier kan medföra ökad spridning av budskapet.97 
 
Många organisationer tar den ”säkra” vägen genom att inte delta på sociala plattformar 
men Breakenridge menar att det inte är den säkra vägen längre, det innebär förlorade 
tillfällen att få människor att konversera med dem.98  En anledning till att många avstår 
från att delta i sociala medier är ofta att de är rädda för att släppa kontrollen och låta 
negativa kommentarer synas men organisationer bör se åsikterna som viktig feedback.99  
 
Sociala medier återinför möjligheterna till meningsskapande kommunikation, det finns inte 
rum för envägskommunikation till massorna och det går inte längre att enbart sända ut sitt 
budskap till publiken utan människor måste känna sig engagerade.100 Sociala medier 
möjliggör alltså för dialog där det finns bättre förutsättningar för att ömsesidig förståelse 
uppstår som det gäller att ta vara på. Det sker alltid en aktiv tolkning av ett budskap och 
om andra förstår eller tolkar informationen på ett annat sätt finns det goda möjligheter till 
att förklara genom sociala medier och föra dialog på dessa.101 
 
Organisationer kan inte enbart starta en profil på ett socialt medie och sedan tro att de är 
klara. De måste ha en plan med vad de gör och göra ordentligt med research för att veta 
hur de ska gå till väga. För att öka inflytandet de får genom att finnas med i sociala medier 
bör de inte enbart göra textburna inlägg utan även använda sig av videofilmer, bilder och 
ljudfiler samt ha länkar till deras egen webbplats för att öka öppenheten.102 
 
De nya kanalerna 
Web 2.0 har fört med sig flera nya kanaler, däribland bloggar som är en sida där personer 
eller organisationer kan föra en slags dagbok och wikis som är kunskapsdatabaser som 
möjliggör för alla att tillföra innehåll.103 Brown menar att sättet vi närmar oss den sociala 
webben kommer variera stort beroende på vem vi har att göra med. Men alla kampanjer 
kommer i alla fall att ta in en del av den sociala webben och alla organisationer kommer att 
behöva vara insatta i verktygen och tekniken av digital kommunikation.104 Nedan följer 
mer utförliga förklaringar på de kanaler som är relevanta för denna studie. 
 

                                                   
94 Eyrich, Padman & Sweetser, 2008, s.412 
95 Solis & Breakenridge, 2009, s.xix 
96 Brown, 2009, s.13 
97 Thackery et al, 2008, s.340 
98 Breakenridge, 2008, s.125 
99 Solis & Breakenridge, 2009, s.144 
100 Ibid, s.14 
101 Ibid, s.2 
102 Waters et al, 2009, s.102f 
103 Brown, 2009, s.26ff 
104 Ibid, s.91 
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Micro-bloggande är en sorts bloggande som tillåter användarna att skriva korta 
meddelanden, ofta 140 tecken, som enbart innehåller text. Eftersom meddelandena är så 
korta finns det möjlighet till uppdatering via SMS, vilket betyder att de kan uppdateras vart 
som helst och när som helst. Den mest kända och använda micro-bloggtjänsten är 
Twitter.105  
 

Sociala nätverk och online communities kan vara baserade på olika saker som vänskap 
eller gemensamma intressen. Populära sociala nätverk som Facebook används av miljoner 
människor dagligen och för varje dag ökar möjligheten för användare att använda sociala 
nätverk som är revolutionerande för hur vi kommunicerar och delar information.106 
 
Lär känna specifika målgrupper 
Tidigare har praktiker inom public relations formulerat budskap till en massa som numera 
inte finns, budskapen måste anpassas och formuleras till olika segmenterade grupper.107 
Samtidigt som målgruppen delas upp använder många praktiker sociala medier för att nå 
en bredare publik. Då budskapen kan formuleras till specifika målgrupper för att fokusera 
på det som är av värde för dem.108  
 
Breakenridge påpekar vikten av att ha kunskap om sin målgrupp, deras beteende och hur 
de använder sig av sociala medier för att lyckas med kommunikationen. Organisationer 
måste fundera kring vilka sociala plattformar de ska engagera sig i genom att lyssna och 
närvara på de olika plattformarna, då skapas förståelse för vilka som är viktiga och hur 
målgruppen vill bli kontaktad.109  
 
Skapa medvetenhet om dina aktiviteter 
Det räcker inte med att starta upp en sida på ett socialt medie, det gäller att få människor 
medvetna om att man finns. Bara för att något publicerats är det inte säkert att det 
uppmärksammats. Webben innehåller så pass mycket information att vissa sidor aldrig 
kommer bli sedda av någon annan än den som skapat den, därför är det viktigt att synas 
genom att bland annat kommentera och länka till andra sidor.110 Breakenridge förklarar 
vikten av att organisationens målgrupp bör befinna sig på organisationens bakgård. Om de 
befinner sig där, och inte hos någon annan, är det lättare att kommunicera med dem. 
Annars går de till någon annan för att få information.111 
 
Var en del av konversationen 
Sociala medier har fått större betydelse där allmänheten i dagens nätverkssamhälle litar 
mer på information från allmänheten då de finner den mer tidsmässigt tillgänglig.112 
Privatpersoner kan även publicera sitt eget innehåll istället för att gå igenom medierna för 
att sätta press på organisationer och de behöver inte heller gå till organisationerna och 
ställa frågor eller klaga. De kan istället enkelt gå ut på webben, registrera sig på olika sidor 
eller starta bloggar och ställa sina frågor eller förmedla sitt missnöje. Dessa sidor sätter 
inte bara företagen i rampljuset, de attraherar även andra missnöjda och sprider missnöjet i 
omvärlden. Det är alltså inte tillräckligt för organisationer att vara närvarande på sina egna 
aktiviteter, de måste även vara uppdaterade och delta i andras aktiviteter.113 
 

                                                   
105 Brown, 2009, s.36 
106 Ibid, s.50 
107 Solis & Breakenridge, 2009, s.84 
108 Eyrich et al, 2008, s.412 
109 Breakenridge, 2008, s.188 
110 Brown, 2009, s.80 
111 Breakenridge, 2008, s.192 
112 Palen et al, 2009, s.468 
113 Brown, 2009, s.87 
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Organisationer har egentligen bara ett val; antigen tar de del i de konversationer som pågår 
om dem eller så gör de det inte. Om de väljer att inte delta betyder det inte att 
konversationerna försvinner utan de finns där vare sig organisationerna befinner sig där 
eller inte. Frågor och i vissa fall missuppfattningar förblir obesvarade och ouppklarade, om 
de blir besvarade kan organisationen reda upp problem innan de eskalerar.114 
Organisationen ska vara en källa för samhället, vara en del av konversationen, engagera sig 
i andras sociala medier och gå dit målgruppen finns för att interagera där.115  

2.5 Kriskommunikation på webben  
Eriksson skriver att ”ett av de historiska dilemman i strategisk kriskommunikation har 

varit hur kriskommunikatörer ska kunna förmå massmedierna och deras grindvakter att 

leverera organisationernas egen bild av det inträffade”.116 Inom kriskommunikation har 
organisationer tidigare till stor del varit beroende av massmedierna och deras rapportering 
om krisen för att kommunicera med allmänheten.  
 
Allt fler organisationer har dock börjat använda webben i sitt krisarbete för att samordna 
och effektivisera kommunikationen.117 På så sätt har nu organisationer tagit kontroll över 
kommunikationen med allmänheten och kriskommunikatörer har en lösning på det 
problem Eriksson belyser. Taylor & Perry menar att webben kan vara ett hjälpmedel som 
framförallt kan användas som ett kriskommunikationsverktyg. Organisationer kan 
exempelvis genom omvärldsbevakning och research lättare förutse och minimera kriser.118 

2.5.1 Webbens vikt under kriser 

Kriskommunikation bör inte bara bedrivas genom de traditionella massmedierna utan det 
bör även inkludera andra kanaler som webben vilken är lättillgänglig samt har större 
potential till att skapa dialog. Information kan spridas mycket snabbare och den når fler 
människor än tidigare.119  
 
Eriksson nämner ett flertal kriser, bland annat Göteborgsbranden och mordet på Anna 
Lindh, där webben var en viktig kanal vid kriskommunikationen. Studierna kring dessa 
kriser visar på att webben är ett användbart strategiskt verktyg i myndigheters 
kommunikation vid en kris.120 En annan studie som visat på samma utveckling är den om 
terrordåden den 11 september 2001, där forskare noterade att aktiviteterna på webben 
ökade avsevärt efter attacken, speciellt på myndigheters och nyhetsmediers webbplatser.121  
 
Webben innefattar både en organisations webbplats samt de sociala medier som de 
använder sig av. Den egna organisationens webbplats och dess innehåll har ett starkt 
symboliskt värde och en webbplats som saknar information om en pågående kris kan enligt 
Taylor & Perry likställas med det välkända men inte speciellt användbara uttalandet ”inga 

kommentarer”.122 Därför är det viktigt att använda kanalen på rätt sätt. Sociala medier 
bidrar till en mer meningsskapande kommunikation, fler och starkare relationer samt 
chansen till ett mångfaldigt budskap. De ger även genom sin möjlighet till snabb 
gemenskap en möjlighet till anpassning och flexibilitet till krisen och hur den utvecklas.123 

                                                   
114 Brown, 2009, s.18 
115 Solis & Breakenridge, 2009, s.18 
116 Eriksson, 2009, s.107 
117 Ibid, s.13  
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119 Falkheimer & Heide, 2009, s.55 
120 Eriksson, 2006, s.8 
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122 Taylor & Perry, 2005, s.216 
123 Eriksson, 2009, s.54 
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2.5.2 Webben ger nya möjligheter 

Efter tsunamikatastrofen 2004 framkom nya förutsättningar för kriskommunikation. Efter 
katastrofen delades åsikter, tankar och berättelser snabbt via webben och mobiltelefoner av 
drabbade, anhöriga och andra berörda där de gav sin egen bild av krisen. Det ledde till att 
massmedierna tappade lite av sin informationsspridande roll och myndigheterna hängde 
inte med i utvecklingen. Tekniken gav allmänheten en chans att uttrycka sig och sprida 
information om krisen till varandra via denna kanal som är opåverkad av tid och rum.124 
 
Både myndigheter och andra samhällsinsatser uppmanas att kommunicera via 
informations- och kommunikationsteknologi såväl i den vardagliga kommunikationen som 
i kris. Att organisationer inte längre är lika beroende av medier i sin förmedling av 
kommunikation betyder att de har mer kontroll av kommunikationsprocessen och de 
budskap de vill nå ut med till allmänheten. Webben blir då myndigheternas egen 
direktkanal till allmänheten och det finns inte längre gatekeepers som sållar och vinklar 
information vilket leder till en mer direkt kommunikation.125   
 
På webben finns också en möjlighet att erbjuda en större informationsmängd till 
besökaren, information om information via länkar leder den som vill fördjupa sig i krisen 
till andra källor vilket bidrar till en bättre källkritik.126 Besökaren tillåts jämföra och 
utvärdera olika källor samt få en djupare förståelse för informationen.127 Falkheimer och 
Heide nämner att webben är tidseffektiv och organisationer kan hela tiden uppdatera 
information i form av nyheter, pressreleaser och fakta.128 I kriskommunikation är det 
viktigt att informationen kommer ut snabbt och uppdateras frekvent, att uppdatera 
information på webben kan ske när som helst och från vart som helst, man behöver inte ta 
hänsyn till någon deadline utan informationen kan spridas direkt.129 
 
Webben ger även en ökad möjlighet till dialog och interaktivitet där organisationer får en 
större möjlighet att bli involverade i allmänhetens konversationer, vilket tidigare var svårt 
och krävde enorma resurser.130 Att kunna ge direkta svar via webben hjälper 
organisationen i kommunikationen med både allmänheten och media vilket är av yttersta 
vikt i krislägen. Genom det får allmänheten också ge sin bild av det inträffade vilket kan 
förbättra krishanteringen.131 I kriser måste ofta olika organisationer samarbeta för att på 
bästa sätt hantera krisen. Eriksson beskriver en syn som blivit allt starkare inom 
krishantering vilken innebär att kriser i praktiken hanteras bäst genom nätverkssamarbete 
där olika aktörer ingår. De nya webbplattformarna ger nya verktyg för att underlätta 
samarbete de ansvariga aktörerna emellan samt ökar flexibiliteten.132 
 
Praktisk tillämpning av möjligheterna 
Krisinformationen bör vara separerad från annan information om organisationen eller 
andra händelser då det är viktigt att kriskommunikationen är tydligt markerad och 
synlig.133 Taylor och Perry föreslår att organisationer i krislägen skapar en speciell krissida 
på webbplatsen där besökarna får möjlighet till att ge respons kring den aktuella 
situationen. Organisationen kan då adressera frågor och den oro som finns hos 
allmänheten. De föreslår att det på sidan kan finnas tyck-till-knappar med budskap som 

                                                   
124 Eriksson, 2009, s.14 
125 Ibid, s.32 
126 Ibid, s.28ff 
127 Bucher, 2002, s.7 
128 Falkheimer & Heide, 2009, s.62 
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exempelvis; ”Rösta här” eller ”Vad är din åsikt?” där besökaren ska ha en chans att göra 
sin röst hörd. Sedan kan organisationen antingen svara individen direkt eller lägga upp 
svaret på webbplatsen till alla besökare. Dock har det visat sig att dessa webbplatser ofta 
bara erbjuder envägskommunikation och att det i få fall finns möjlighet till respons.134 
 
Eriksson menar att det inte bara är budskapets innehåll på webbplatsen som kommunicerar 
ut en mening till användaren. Andra saker som påverkar är exempelvis olika funktioner 
som finns tillgängliga, graden av interaktivitet, om det på något sätt går att komma i 
kontakt med organisationen, om omvärlden kan bidra med information och till sist 
användningen av hypertexter eller länkar.135    
 
Kriskommunikation ska ofta skapa förtroende samt lugna och därför är det en fördel om 
designen på webbplatsen är enkel och lättsam så det är lätt att hitta på sidorna. Just 
textburen kommunikation på webben, både när det gäller webbplatsen och sociala medier, 
är enkel att publicera samtidigt som det går att få ut mycket information via en text. En 
nackdel är om språket är för fackligt vilket gör det svårt för den vanliga människan att 
förstå budskapet. Just vid publicering av text är det bra om den viktigaste informationen 
finns först på sidan och den mindre relevanta informationen längre ned, likt en upp- och 
nedvänd pyramid. Andra användbara råd om webbplatsen innehåller mycket text är att 
användningen av ingresser och punktlistor kan vara effektivt för att sammanfatta den 
viktigaste informationen.136  

2.5.3 Webben medför nya krav 

Förutom alla möjligheter som den tekniska utvecklingen ger arbetet med 
kriskommunikation ställer det samtidigt nya krav.137 Webben kan sägas ha en tvåsidig roll 
vid kriskommunikation då den både ger nya möjligheter men samtidigt nya utmaningar.138  
Internetanvändandet har visat sig öka i krislägen, men viktigt att påpeka är att det är 
ojämnt fördelat. Det är ofta redan vana internetanvändare som drar nytta av de nya 
kanalerna på webben på ett informativt sätt i krissituationer. De som inte använder webben 
lika frekvent i sin vardag söker hellre sig till mer traditionella medier.139  
 
Andra faktorer att ta hänsyn till är bland annat de krympande tidsramarna som bildas på 
webben. Att det är flera källor som sprider information på webben kan leda till problem i 
kriskommunikationen då detta ökar risken för att felaktig information sprids.140 De 
osynliga avsändarna blir fler och det är viktigt att ha det i åtanke och hålla sig uppdaterad 
om vilken information som sprids ute på webben.  
 
Vid en kris som berör hela samhället är det olika myndigheter som ansvarar för 
kommunikationen med allmänheten. Att använda sig av webbplatser och social medier har 
som tidigare nämnts blivit en del av kriskommunikationen men här kan det uppstå ett 
problem för just myndigheter. Oredigerad information som publiceras på dessa sidor från 
allmänheten kan säga emot den informationsuppgift myndigheterna har och det kan leda 
till förvirring i kommunikationen.141 Myndigheters kriskommunikation handlar inte bara 
om att skapa delaktighet, det handlar även om att styra och samordna information. Här 
måste myndigheterna hitta ett sätt för att kunna utnyttja de nya kanalerna på rätt sätt.142 
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3. Metod 
Studien är utförd med hjälp av kvalitativa metoder. Valet grundades i att det är mest 
lämpligt för undersökningen då syftet är att få en djupare inblick i arbetet med 
kriskommunikationen hos de utvalda myndigheterna.143 Det är en beskrivande studie då vi 
har undersökt hur myndigheterna arbetar på webben och inte ställt oss frågan varför. 
Problemet med beskrivande studier är att det inte räcker med att presentera ett intressant 
material utan man måste göra något mer av studien. Vi använde oss därför av två metoder 
där den ena gav oss aktörens beskrivning av hur de arbetar medan vi genom den andra 
kompletterade med att undersöka hur det faktiskt ser ut.144 

3.1 Kvalitativ intervju 
Undersökningen tog avstamp i studiens huvudmetod som är kvalitativa intervjuer. Den 
användes för att besvara frågeställningarna om hur myndigheterna beskriver sin 
användning av webbplatsen samt sociala medier i sitt kriskommunikationsarbete om 
svininfluensan med allmänheten. Främsta orsaken till att vi använde kvalitativa intervjuer 
som metod var för att det gav en djupare inblick i respondenternas uppfattningar och 
värderingar kring ämnet. Metoden öppnade upp för en helt annan typ av engagemang från 
respondenterna där det gavs möjlighet till utveckling av resonemangen.145 Genom 
respondenternas djupa resonemang fick vi information som vid andra metoder som enkäter 
eller innehållsanalys av exempelvis kommunikationsplaner hade varit svår att få svar på.146  
 
I studien använde vi oss av en semistrukturerad intervjuform. Valet grundade vi på att vi 
ville åt resonemang från respondenterna och att vi därför inte ville styra dem för mycket 
med ett strukturerat frågeschema.147 En intervjuguide (se bilaga 1) utformades där 
övergripande teman var fördefinierade medan vi hade möjligheter att ställa kompletterande 
frågor beroende på hur respondentens resonemang utvecklade sig.  

3.2 Övergripande kvalitativ innehållsanalys 
Den mindre och kompletterande metoden i studien är en övergripande kvalitativ 
innehållsanalys. Metoden används för att besvara frågeställningarna om hur 
myndigheternas kommunikation om svininfluensan till allmänheten ser ut på webbplatsen 
samt egna aktiviteter på sociala medier. I innehållsanalyserna tittade vi både på 
myndigheternas webbplatser samt egna aktiviteter på sociala medier där innehållet i form 
av bland annat budskap och dialogmöjligheter undersöktes. Fokus låg alltså inte enbart på 
texten i sig vilket är anledningen till att vi benämner den som en övergripande kvalitativ 
innehållsanalys.148 Flera orsaker låg till grund för varför vi valde en kvalitativ 
innehållsanalys istället för en kvantitativ. Vi ville se till det väsentliga i innehållet istället 
för summan av delarna och vi ville ha möjlighet att se till delar som låg dolda under ytan 
på webbplatserna och aktiviteterna på sociala medier istället för att enbart se till vad som 
kunde utrönas direkt ur innehållet.149 
 
Ett undersökningsunderlag utformades för genomförandet av innehållsanalysen (se bilaga 
2) och för att underlätta genomförandet av innehållsanalysen kompletterades underlaget 
med instruktioner (se bilaga 3). 
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3.3 Urval 
Urval av myndigheter 
I Sverige bär flera olika myndigheter ansvar för kommunikation med allmänheten i olika 
situationer. Då studien består av en fallstudie med få enheter valde vi att göra ett strategiskt 
urval där de myndigheter som är ansvariga när det gäller kommunikation med allmänheten 
om svininfluensan ingår.150 Alla nationella ansvariga myndigheter ingår i studien, dessa är 
Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen.  
 
Kommuner och landsting ingår även de bland de ansvariga myndigheterna. Då det inte är 
möjligt att undersöka alla dessa i studien gjordes ett urval där den största kommunen, 
Stockholms Stad, och det största landstinget, Stockholms Läns Landsting, valdes. 
Anledningen till valet grundades på att de har den största befolkningsmängden att 
kommunicera med vilket gav intensitet i materialet, det vill säga att vi fick mest material 
att arbeta med. När vi tog kontakt med Stockholms Stad hänvisade de till landstinget som 
ansvariga för kommunikationen med befolkningen. I och med detta föll de bort från urvalet 
och vi valde att enbart inkludera Stockholms Läns Landsting. 
 
Urval av respondenter 
Valet av intervjupersoner bygger även det på ett strategiskt urval där vi valde en 
nyckelperson per myndighet. Eftersom vi ville se till hur de strategiska besluten ser ut 
bakom kommunikationen valde vi respondenterna som ansvarar för och har kunskap om 
det området.151 För att få reda på vem som besitter dessa kunskaper tog vi kontakt med 
kommunikations-/informationsansvariga på respektive myndighet som hjälpte oss med att 
finna rätt personer där det i vissa fall var dem själva. 
 
Urval av webbplatser 
I studien ingår myndigheternas egna webbplatser förutom i två fall, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och Stockholms Läns Landsting som hänvisar allmänheten 
till andra webbplatser för information (krisinformation.se och vårdguiden.se). Vi har i 
deras fall inkluderat webbplatserna som de hänvisar till och till intervjuerna valt 
respondenter från avdelningarna på myndigheterna som driver dem. Utöver 
myndigheternas egna webbplatser har flera av dem ett samarbete genom Nej till 
svininfluensans webbplats där allmänheten får ta ställning för och emot vaccineringen mot 
svininfluensan. Det är Socialstyrelsen som är initiativtagare och huvudansvariga för denna 
webbplats och därför fick de svara på frågor om den under intervjuerna. I 
innehållsanalysen tittade vi först på startsidan för att sedan fortsätta innehållsanalysen på 
temasidan. Med temasida menas en undersida på webbplatsen ämnad enbart för 
information och kommunikation om svininfluensan.  
 
Urval av sociala medier 
De sociala medier som innehållsanalyserna genomfördes på var Twitter och Facebook. 
Genom en förstudie som bestod av informantintervjuer med kommunikationsansvariga på 
respektive myndighet fick vi reda på att det är dessa sociala medier som myndigheterna 
använder sig av för att kommunicera med allmänheten om pandemin. Kanalerna används 
även frekvent av allmänheten och många söker information via dem, därför var de 
självklara val att inkludera i studien. Det innehåll som studerades var de som behandlade 
ämnet svininfluensan. Vid intervjuerna ingick frågor om omvärldsbevakning på sociala 
medier då det är en viktig del i kriskommunikationsarbetet. I den omvärldsbevakningen 
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ingick bloggar eftersom det är en stor del i omvärldsbevakning och vi under intervjuerna 
fick många svar som bekräftade det, därmed kunde vi inte bortse från den kanalen. 
 
Urval av tidsperiod för innehållsanalys 
För innehållsanalysen av de sociala medierna valdes tidsperioden 8 oktober till 8 december 
2009. Tidsperioden var tillräcklig för att få en mättnad i materialet och eftersom krisen var 
pågående under analysperioden fick vi en representativ bild av hur myndigheterna 
arbetar.152 Innehållsanalysen på webbplatserna genomfördes under en dag, den 7 
december, vilket var tillräckligt då innehållsanalyserna av webbplatserna syftar till att 
undersöka hur de lyfter fram svininfluensan och allmänhetens möjligheter till dialog. 

3.4 Genomförande 
Kvalitativ intervju 
När urvalet av respondenter för undersökningen var klart tog vi kontakt med dem. Den 
inledande kontakten skedde via e-post där vi presenterade oss och förklarade syftet med 
studien medan den andra kontakten skedde via telefon då vi bokade tid och plats för 
intervjuerna. För att respondenterna skulle känna sig trygga och veta lite mer om vad 
intervjuerna skulle gå ut på skickade vi därefter ut ett e-postmeddelande med övergripande 
teman för intervjufrågorna.  
 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive kontor för att öka tryggheten 
under intervjutillfället. På det sättet kom vi närmare respondenten och fick en mer 
avslappnad stämning under intervjuns gång.153 Personliga intervjuer på plats är att föredra 
framför telefonintervjuer i flera avseenden. I den här studien underlättade det bland annat 
eftersom intervjumanualen innehåller många frågor samt att missförstånd kunde undvikas i 
och med att det är lättare att upprepa och förklara frågor på plats än via telefon.154 
 
En semistrukturerad intervjumanual utformades där frågor ställdes öppet och flexibelt 
utifrån den teori som uppsatsen bygger på och som är relevanta för frågeställningarna. Vi 
la ned tid på att formulera frågorna för att respondenten inte skulle missuppfatta dem.155 
För att säkerställa relevanta insikter fokuserade vi på frågan hur och inte varför i 
formuleringen av våra frågor då frågan hur ger ett bredare och mer resonerande svar.156  
 
Intervjun inleddes med enkla uppvärmningsfrågor som behandlade personuppgifter i syfte 
att upprätta en god stämning med respondenten. Därefter följde de viktigaste 
huvudfrågorna som formulerades öppna i olika teman där respondenten kunde utveckla 
sina resonemang. För att skapa trygghet mellan respondenten och författaren är idealet att 
intervjun flyter på som ett samtal.157 Vi försökte därför formulera frågorna så öppet som 
möjligt och inte avbryta respondenten i resonemangen genom att vara låsta vid 
intervjumanualens frågeordning. Följdfrågor ställdes när vi kände ett behov att få ett mer 
fylligt svar inom något område. Det är viktigt att låta respondentens resonemang flyta på 
ostört medan intervjuaren måste få svar på sina frågor, därför försökte vi styra intervjun för 
att få relevanta svar utan att respondenten reflekterade över det.158 En av oss författare 
ansvarade för att ställa frågorna medan den andra författaren ansvarade för att föra 
anteckningar samt vara beredd med följdfrågor. Intervjuerna redovisas med nyckelcitat 
från respondenterna blandat med referat från intervjuerna. 
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Övergripande kvalitativ innehållsanalys 
När intervjuerna var klara genomfördes innehållsanalyser på respektive myndighets 
webbplats och sociala medier. Det var det innehåll och den kommunikation de förde om 
svininfluensan som undersöktes. Ett underlag med frågor till innehållsanalyserna 
formulerades med kompletterande instruktioner och eftersom underlaget är avgörande för 
framgången av undersökningen redogjorde vi tydligt för tillvägagångssättet och förklarade 
hur frågorna skulle besvaras.159 Vi genomförde en provanalys för att säkerställa att 
instruktionerna uppfattades lika oss emellan och att de var heltäckande. 
 
Innehållsanalysen på webbplatsen inleddes med webbplatsens förstasida där 
tillgängligheten till temasidan undersöktes och fortsatte därefter till temasidan för en mer 
genomgående analys. Där undersöktes först hur krisinformationen presenterades för att få 
en bra bild av hur myndigheterna gjorde informationen så tydlig som möjligt för 
besökaren. Sedan gick innehållsanalysen över till att se hur budskapen var formulerade, 
vilken ställning de tog till vaccinationen och hur anpassade de var till besökaren. Hur 
uppdaterad informationen var undersöktes genom att se hur frekvent de lade upp 
information och om den viktigaste informationen kom högst upp. Slutligen undersöktes 
hur interaktionsmöjligheterna såg ut på temasidan, hur möjligheterna såg ut för besökarna 
att tillföra information och om de länkade till eventuella egna aktiviteter på sociala medier.  
 
På sociala medier inleddes innehållsanalysen med att se hur krisinformationen 
presenterades, om de använde text, bilder, länkar eller liknande. Därefter undersöktes hur 
dialogen såg ut genom att se om allmänheten deltog i konversationer på sidan och om 
myndigheterna i sin tur svarade på inlägg från besökarna. Även här undersöktes hur 
budskapen som myndigheten förmedlade var formulerade och hur uppdaterad 
informationen var. För att kunna undersöka dialogen på Twitter kontaktade vi respektive 
respondent för att få en utskrift av interaktionsflödet över analysperioden. Listan är enbart 
tillgänglig med inloggningsuppgifter till medlemssidan vilket gjorde att vi inte kunde 
skriva ut den själva. Resultatet från innehållsanalyserna redovisas med våra beskrivningar 
av resultatet samt citat och bilder för att styrka att resultatet inte är fabricerat av oss.160 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar kort om att undersöka det man ämnar undersöka och vi har tagit flera 
åtgärder för att stärka validiteten.161 En första aspekt är att vi har använt samma manual 
och underlag för alla intervjuer och innehållsanalyser för att säkerställa att vi undersöker 
samma fenomen hos alla myndigheter.162 Det är även viktigt att finna rätt intervjupersoner 
som har de rätta kunskaperna och är positivt inställda till att intervjuas och som vi tidigare 
nämnt har vi gjort det genom att kontakta informations-/kommunikationsansvarige vid 
varje myndighet som har hjälpt oss att komma i kontakt med rätt person.163 För att nå 
intern validitet har frågorna och instruktionerna till både intervjuerna och 
innehållsanalyserna utformats på ett sådant sätt att respondenternas och innehållets svar i 
sin tur svarar på syftet.164 Båda författarna närvarade på samtliga intervjuer och 
innehållsanalyserna genomfördes gemensamt för att få två uppfattningar av och perspektiv 
på det insamlade materialet. Studien blev på så sätt mer oberoende av oss författare och det 
stärker studiens intersubjektivitet.165 
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Hög reliabilitet syftar till att metoderna är tillförlitliga och att studien ska kunna 
genomföras på samma sätt vid ett annat tillfälle med samma resultat.166 För att öka 
reliabiliteten spelades alla intervjuer in utom en där intervjupersonerna sa ifrån, 
inspelningarna transkriberades och den intervju som inte spelades in antecknades noga för 
att direkt efter intervjutillfället skrivas ut ytterligare. Inspelningarna möjliggjorde att vi 
kunde gå igenom materialet ett flertal gånger och lyssna på samtalet ordagrant medan 
transkriberingarna gjorde materialet mer överskådligt och kontrollerbart. Vi genomförde 
provomgångar på den bifogade intervjumanualen och underlaget till innehållsanalysen för 
att se att vi kom fram till samma resultat samt att de var tydliga och heltäckande.167 Något 
som sänker reliabiliteten är att vi undersökte hur myndigheterna arbetar med 
kriskommunikationen just kring krisen svininfluensan vilket innebär att resultatet kan bli 
ett annat om studien genomförs vid ett senare tillfälle. 

3.6 Metodproblem 
Något som kan ses som ett problem när det kommer till studien är Krisinformations, 
avdelningen under Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, roll som samordnare av 
myndigheternas kriskommunikation om svininfluensan. Då alla myndigheter bidrar till 
informationen på webbplatsen kan det vara svårt att se just Krisinformations 
kriskommunikation och hur den ser ut. Vi är medvetna om det men ser det inte som ett 
problem som äventyrar studien då vi genom intervjun med Krisinformation ändå får fram 
deras beskrivning om hur de arbetar med sin kriskommunikation via webben. Det är viktigt 
att vi inte blundar för det faktum att just informationen kommer från flera källor och inte 
bara Krisinformation. Att flera av de övriga myndigheterna har Krisinformations 
webbplats och deras twittersida som en kanal till allmänheten utöver deras egen webbplats 
och aktiviteter på sociala medier är en annan aspekt som vi tog i beaktning i studien. 
 
Webbplatsen och facebooksidan Nej till svininfluensan som Socialstyrelsen driver 
tillsammans med flera av de övriga myndigheterna ingick i undersökningen utöver 
Socialstyrelsens egna webbplats. Den är så pass intressant att uppmärksamma att vi ville 
inkludera den och vi ser den som ett komplement till undersökningen. Det faktum att vi ser 
den som just ett komplement gör att det inte är ett problem att respondenten för 
Socialstyrelsen fick svara för två webbplatser. 
 
Vid ett av intervjutillfällena, på Arbetsmiljöverket, framkom det att de ville vara två 
respondenter. Det kom till vår kännedom när intervjun skulle påbörjas och vi hade därför 
ingen möjlighet att göra två intervjuer på grund av tidsbrist. De två respondenterna turas 
om att ha ansvar för arbetet med svininfluensan, därför krävde deras arbetssituation att 
båda var med på intervjun för att inget skulle missas.  
 
I innehållsanalyserna av myndigheternas aktiviteter på sociala medier kunde vi inte se hur 
de interagerar med allmänheten via privata meddelanden men det är inget som är av 
intresse för vår studie då den sortens interaktion inte görs synlig för allmänheten och det är 
inte myndigheterna själva som möjliggör för interaktionen utan applikationerna i sig. 
Innehållsanalysen på Nej till svininfluensans facebooksida blev tidsmässigt kortare då den 
inte funnits länge men vi fick trots det en tillräcklig mängd material för att kunna se hur de 
arbetar. 
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4. Bakgrund 
För att få en ökad förståelse för studien presenteras i detta kapitel en kort beskrivning om 
svininfluensan, Facebook och Twitter. Därefter följer relevant information om de 
myndigheter som ingår i studien samt de respondenter som har intervjuats. 

4.1 Kort om svininfluensan 
Den nya influensan A(H1N1) eller svininfluensan som den också kallas upptäcktes första 
gången i Mexico och viruset har en genetisk sammansättning som aldrig tidigare setts. 
Viruset tros från början ha kommit från grisar men är nu även ett virus hos människor. 
Viruset är en ny variant och ingen har haft denna typ av influensa tidigare och därmed är 
ingen heller immun mot den. Detta betyder att alla kan bli smittade och drabbas av smittan, 
därför har WHO (Världshälsoorganisationen) och de svenska myndigheterna höjt 
beredskapen och bevakar noga den pågående spridningen. Influensan klassades den 11 juni 
som en pandemi av WHO.168   
 
Svininfluensan skiljer sig från vanlig säsongsinfluensa då fler personer riskerar att smittas 
vilket leder till att behovet av vård är större än normalt. Influensan sprids och smittas 
genom att människor får i sig små partiklar med viruset från att någon har hostat eller nyst. 
Det kan också smittas genom att viruset fastnar på fingrarna som sedan kommer in i ögon, 
näsa eller mun. Torr och kall luft sprider influensavirus bättre än varm och fuktmättad luft. 
De flesta som drabbas av influensan får influensasymptom med en veckas feber och risken 
för att drabbas allvarligt av smittan är mycket liten. Om en person drabbas allvarligt 
behövs sjukvård och dödsfall i samband med svininfluensan har rapporterats.169  

För att bromsa smittspridningen är vaccinering för hela Sveriges befolkning den viktigaste 
åtgärden men det är en stor utmaning för hälso- och sjukvården. Vaccineringen i Sverige är 
i full gång och är planerad att genomföras under hösten och vintern 2009–2010.170   

4.2 Facebook och Twitter 
Facebook 
Facebook är ett socialt nätverk som startades den 4 februari 2004. Medlemmarna har 
genom åren ökat och nätverket har idag flera miljoner människor som dagligen är aktiva 
genom att hålla kontakt med vänner och familj, dela bilder, länkar och videoklipp. 
Applikationen används av såväl privatpersoner som organisationer och företag som vill 
komma i kontakt med omvärlden.171  
 
Twitter 
Twitter är en micro-blogg som gjordes tillgänglig för allmänheten i augusti 2006. Den blev 
snabbt ett populärt sätt att kunna följa både världsomfattande nyheter och vänners 
uppdateringar om vad som händer just nu genom korta inlägg på maximalt 140 tecken. 
Uppdateringar kan göras alltifrån direkt på webben till via mobiltelefoner vilket underlättar 
för människor att hålla sig uppdaterade.172 
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4.3 Myndighetspresentationer 
Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverket, eller AV, bildades år 2001. De har bland annat i uppdrag att se till att 
arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs. AV:s mål är att minska riskerna för ohälsa 
och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, det vill 
säga både när det gäller fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt.173 
Den webbplatsen som AV kommunicerar med allmänheten om svininfluensan genom, och 
som ingår i studien, är av.se. 
 
Läkemedelsverket 
Läkemedelsverket, LV, har bland annat i uppgift att se till att den enskilde patienten samt 
hälso- och sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter samt att dessa används 
ändamålsenligt. Myndigheten bildades år 1990 och ansvarar för godkännande och kontroll 
av läkemedel, naturläkemedel och medicinska produkter.174 I studien ingår LV:s webbplats 
lakemedelsverket.se där de kommunicerar om vaccinering mot svininfluensan med 
allmänheten. De kommunicerar även med allmänheten på micro-bloggen Twitter genom 
twitter.com/LV_MPA, som ingår i studien. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Krisinformation 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har vid en kris en samordnande roll 
för Sveriges myndigheter och ska utveckla och stödja samhällets beredskap samt bidra till 
att minska konsekvenserna när en allvarlig kris inträffar. MSB har två roller i hanteringen 
av svininfluensan där de ska stödja samordningen av de ansvariga myndigheternas åtgärder 
och ge stöd till olika aktörers pandemiplanering.175 De har startat upp Krisinformation som 
är en satsning för att samla alla myndigheters information om olika kriser och de har 
tillsatt en redaktion som ansvarar för arbetet med att kommunicera med allmänheten.  
Den webbplats som ingår i studien är krisinformation.se. Krisinformations medlemskap på 
Twitter, twitter.com/krisinformation, är en annan del som ingår i studien. 
 
Smittskyddsinstitutet 
Smittskyddsinstitutet, eller SMI som det förkortas, har som uppgift att bevaka det 
epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja 
skyddet mot sådana sjukdomar. SMI arbetar även med informationsverksamhet och ser det 
som en viktig strategisk resurs för att kunna uppfylla sitt uppdrag, viktiga 
informationskanaler för att kommunicera externt är bland annat deras webbplats.176 
Webbplatsen som SMI kommunicerar med allmänheten genom är smittskyddsinstitutet.se 
och det är även denna webbplats som ingår i studien. 
 
Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen har en bred verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, 
hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. I krissituationer har de bland annat i uppdrag att 
samordna smittskyddet på nationell nivå samt att samverka med andra myndigheter för att 
utnyttja samhällets samlade resurser på bästa sätt.177 Socialstyrelsens webbplats 
socialstyrelsen.se ingår i studien. Utifrån Socialstyrelsens ansvar att samordna 
kriskommunikation har de även startat nejtillsvininfluensan.se tillsammans med flera andra 
myndigheter i studien. Socialstyrelsen är initiativtagare och huvudansvariga för 
webbplatsen och därför kopplar vi den samt tillhörande facebooksida, 
facebook.com/pages/Nej-till-svininfluensan/183643630107, till dem. 

                                                   
173 Arbetsmiljöverket, Om oss, www 
174 Läkemedelsverket, Om Läkemedelsverket, www 
175 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Om MSB, www 
176 Smittskyddsinstitutet, Om SMI, www 
177 Socialstyrelsen, Om Socialstyrelsen, www 



 24

Stockholms Läns Landsting - Vårdguiden 
Stockholms Läns Landsting, SLL, har bland annat som främsta uppgift är att se till att alla 
invånare i Stockholms län, en femtedel av Sveriges befolkning, har tillgång till en god och 
väl fungerande hälso- och sjukvård.178 Vid en kris ansvarar SLL bland annat för att länets 
hälso- och sjukvård fungerar.179 De har precis som MSB startat upp en speciell kanal för 
att kommunicera med allmänheten som heter Vårdguiden. Webbplatsen har en egen 
redaktion som ansvarar för allt arbete med kommunikationen till allmänheten. 
Den webbplats som ingår i studien är vårdguiden.se. Vårdguiden är även medlem på 
Facebook, deras profil facebook.com/vardguiden ingår i studien. 

4.4 Respondentpresentation 
Totalt intervjuades sju respondenter i studien och nedan följer en kort presentation av dem. 
 
Birgitta Brink 
Birgitta Brink arbetar som informationschef på Smittskyddsinstitutet. Hennes 
ansvarsområde ligger på all intern och extern kommunikation på myndigheten.180 
 
Ursula Forner  
Ursula Forner är respondent från Läkemedelsverket. Hon arbetar som kommunikationschef 
med ansvarar för allt mellan intern och extern kommunikation på myndigheten.181 
 
Sara Johansson 
Sara Johansson arbetar som kommunikationsstrateg på Socialstyrelsen och har under 
svininfluensan bland annat arbetat med att hålla ihop samarbetet mellan myndigheterna.182 
 
Hans-Ola Larsson 
Hans-Ola Larsson arbetar som informatör på Arbetsmiljöverket där hans arbetsuppgifter 
innefattar såväl intern som extern kommunikation. Han delar ansvaret med 
kommunikationsarbetet om svininfluensan med Ulla Norrby.183 
 
Kim Nordlander 
Kim Norlander arbetar som enhetschef på Vårdguiden. Arbetsuppgifterna innefattar ansvar 
för all kommunikation rörande hälso- och sjukvårdsinformation med invånarna i 
Stockholms Län.184 
 
Ulla Norrby 
Ulla Norrby är den andra respondenten från Arbetsmiljöverket. Hon arbetar som 
informatör där intern samt extern kommunikation ingår i arbetsuppgifterna och hon delar 
på ansvaret för kommunikationen om svininfluensan med Hans-Ola Larsson.185 
 
Anna Teljfors 
Anna Teljfors är webbredaktör samt ibland redaktionsansvarig på Krisinformation. Hon 
arbetar med extern kommunikation, däribland omvärldsbevakning.186 
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5. Resultat och analys 
Nedan följer resultatet uppdelat efter studiens frågeställningar och varje frågeställning följs 
sedan av analysen till den. Intervjuerna redovisas med respondenternas citat och våra 
referat där vissa myndigheter kan citeras mer än andra beroende på att de mest talande 
citaten lyfts fram i de olika frågorna. Innehållsanalyserna redovisas med bilder och citat. 

5.1 Resultat av respondenternas svar om webbplatsen 

5.1.1 Planera för att nå dit man vill 

Samtliga myndigheter i studien har olika slags planer bakom sitt 
kriskommunikationsarbete om influensan. Men i diskussionerna kring huruvida de 
använder sig av en kris- eller kommunikationsplan för influensan när det gäller 
webbplatsen fick vi varierande svar. Birgitta Brink som arbetar som kommunikationschef 
på Smittskyddsinstitutet och Sara Johansson kommunikationsstrateg på Socialstyrelsen 
nämnde båda den gemensamma kommunikationsplanen som de nationella myndigheterna 
arbetar efter i sin kommunikation om influensan där webbplatsen ingår som en del. 
 

Ja vi har ju en gemensam i det här samarbetet med andra myndigheter där har 

vi en kommunikationsplan som vi alla har skrivit under som samarbetar.  

Birgitta Brink, Smittskyddsinstitutet 
 

De andra myndigheterna nämnde inte denna gemensamma kommunikationsplan utan de 
beskrev istället de enskilda myndigheternas egna kris- eller kommunikationsplaner där 
webbplatsen i vissa fall ingår. Då Krisinformations arbete skiljer sig något från de andra 
myndigheterna hade Anna Teljfors som är webbredaktör lite svårt att svara på frågan, men 
redaktionen har en så kallad ”plan för beredskap” som de arbetar efter om det händer 
något utöver det normala. På samtliga myndigheter beskrevs att det finns möjlighet att 
göra ändringar i kris- eller kommunikationsplanen under arbetets gång. Ursula Forner 
kommunikationschef på Läkemedelsverket beskrev det som viktigt att planen följer 
verkligheten och att den hela tiden måste anpassas efter hur situationen utvecklas. Det var 
också något som Johansson på Socialstyrelsen noterat men hon ansåg ändå att planen har 
fungerat ”även om vi har behövt göra den mer detaljrik och specifik under arbetets gång”. 
 
När vi frågade vilka mål myndigheterna har med sin kriskommunikation om influensan på 
webbplatsen beskrev de flesta myndigheter att de har övergripande mål för webbplatsen 
som går in under de om influensan. Flera av myndigheterna tog upp vikten av tydlighet 
och att informationen måste vara korrekt vilket Kim Nordlander, enhetschef på 
Vårdguiden beskrev som ett av myndighetens mål där webbplatsen ska fungera som en 
kvalitetssäkrad källa. På Läkemedelsverket är de inne på samma spår där Forner beskrev 
det som att: 

 
Det är ju att folk, att gemene man och alla våra olika målgrupper ska få så 
samlad, korrekt och lättfattlig information som möjligt. Att de ska få den snabbt 

och att den ska vara förståelig och uppdaterad.  

Ursula Forner, Läkemedelsverket 
 

På Socialstyrelsen beskrev Johansson att de på myndigheten har övergripande mål för 
kriskommunikationsarbetet med influensan men inte några speciella för webbplatsen. Ett 
oskrivet mål som ändå nämndes var att all information som befolkningen behöver för att 
hantera situationen ska finnas tillgänglig på webbplatsen. 
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En strategi som nämndes som viktig av flera respondenter för att nå de uppsatta målen var 
samarbetet mellan de nationella myndigheterna. På Krisinformation som arbetar mycket 
med samordningen förklarade Teljfors att det handlar om att ge en klar och tydlig bild av 
hur myndigheterna arbetar och vad som händer. Johansson på Socialstyrelsen ansåg även 
hon att samarbetet är viktigt för att myndigheterna ska nå ut med en gemensam och 
konsekvent bild och uttryckte sig som att ”en strategi som vi pratat om är det här med 

igenkänning och kontinuitet”. Hon tog även upp vikten av att myndigheterna måste vara 
transparenta i sin kriskommunikation.   
 
Andra strategier som togs upp under intervjuerna var vikten av att vara 
målgruppsinriktade för att kunna se vilken slags information det finns behov av, att 
webbplatsen måste vara uppdaterad och att förstasidan bör vara tydlig så att besökaren 
hittar den information den söker. Hans-Ola Larsson som arbetar som informatör på 
Arbetsmiljöverket ansåg att det är viktigt att ”både ha enkel kommunikation men också 

kunna gå till det mer komplicerade”.  
 
Johansson från Socialstyrelsen beskrev att de alltid försöker vara så snabba som möjligt 
med att få ut information på webben. Hon menade att det inte bör dröja allt för lång tid 
innan informationen myndigheten fått ta del av ska finnas på webbplatsen och ”det ska 

helst finnas där samtidigt som man hör om den på andra vägar, eller innan”. Teljfors på 
Krisinformation beskrev att hon noterat en utveckling inom myndighetsvärlden om att fler 
försöker få ut informationen snabbare. Det är enligt henne viktigt då det kan förhindra 
ryktesspridning, som framförallt uppstår i media, men det gäller att se till att 
informationen de går ut med är korrekt. 
 

Det ska stämma, det behöver inte alltid gå blixtsnabbt men vi jobbar på att det 
ska gå snabbare och snabbare. 

Anna Teljfors, Krisinformation 
 

Flera andra myndigheter tog även de upp att den rådande mediabilden påverkar deras 
kriskommunikationsarbete. Nordlander på Vårdguiden menade att de måste slå igenom 
mediebruset och snabbt nå ut med information för att allmänheten ska få en korrekt bild 
samt för att förhindra ryktesspridning. 

5.1.2 Tala med bönder på bönders vis 
Myndigheterna har sina olika målgrupper som de vänder sig till, där några riktar sig direkt 
till hela allmänheten genom sin webbplats och andra bara riktar sig till allmänheten 
genom den information de når ut med genom just Krisinformations webbplats. Forner 
berättade att Läkemedelsverket väldigt nyligen fått allmänheten som en av sina uttalade 
målgrupper och att de nu försöker arbeta för att rikta sin kommunikation även till dem. Ett 
arbete som enligt henne inte riktigt har kommit igång än. På en myndighet berättade 
respondenten att de ändå är medvetna om att i krissituationer går andra människor utöver 
den egentliga målgruppen in på sidan för att få information om situationen.  
 

Då behöver alla myndigheter rikta sig till allmänheten även om de inte gör det i 

vanliga fall. 

Sara Johansson, Socialstyrelsen 
 

Förutom sina vanliga målgrupper nämnde även några av myndigheterna media som en 
viktig målgrupp, då även journalister söker sig till myndigheternas webbplatser för att 
finna information och källor till de artiklar de skriver om influensan. 
 
Myndigheterna arbetar för att lära känna sina målgrupper genom olika metoder där en 
vanlig metod är fokusgrupper. Johansson berättade att de på Socialstyrelsen använde sig 
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av detta i sitt förarbete med webbplatsen Nej till svininfluensan för att få målgruppen 
uppfattning av satsningen. Ulla Norrby, informatör på Arbetsmiljöverket, ansåg att 
fokusgrupper är användbart eftersom målgruppen då får en chans att tycka till och hon 
berättade att de ”låter människor provläsa och se om de förstår”. Vårdguiden är den 
myndighet som arbetar mest aktivt då Nordlander nämnde flera andra metoder som de 
använder sig av som exempelvis tester i grupp, undersökningar i mediekonsumtion samt 
webbenkäter. Läkemedelsverket avviker här ifrån övriga myndigheterna då Forner 
beskrev att de på myndigheten inte har lagt ned någon tid på att undersöka vad 
allmänheten vill ha.  
 

Allmänheten är ju vår målgrupp och där har vi inte lagt några stora resurser på 
att lära känna målgruppen utan där har vi; ’här lägger vi vår information är ni 

intresserade så kom hit.’ Det är bara på våra villkor. 

Ursula Forner, Läkemedelsverket  
 

Anledningen till det beskrevs som att allmänheten är en så pass ny målgrupp för dem och 
de helt enkelt inte har hunnit komma så långt i sin kommunikation med målgruppen. 
 
Samtliga myndigheter arbetar för att budskapen de förmedlar framförallt ska vara enkela 
och begripliga för målgruppen och vissa beskrev det som att de vill ge en trygg bild utåt 
mot omvärlden. Teljfors på Krisinformation menade att de måste lyfta ut information som 
folk är i behov av just nu och de måste ”försöka tala med bönder på bönders vis”. Det kan 
vara svårt för myndigheter då det i intervjuerna framkom att de ofta har svårt att se bort 
ifrån det faktum att de faktiskt är statliga myndigheter när de ska uttrycka sig. De försöker 
undvika att prata ”superbyråkratsvenska” för att istället använda ett mer enkelt och 
neutralt språk och att det även är viktigt att tänka på att samma budskap sprids i alla 
kanaler.  

5.1.3 Webbplatsen – en viktig kanal för kriskommunikation 
Samtliga myndigheter har en speciell sida på sin webbplats där de samlar information om 
influensan, vad de väljer att kalla denna sida varierar men ett vanligt begrepp är temasida. 
Ett återkommande svar på frågan varför de valt att ha en egen sida för informationen om 
influensan var att det är viktigt att samla all information så att det blir tydligt och enkelt att 
hitta. Teljfors beskrev att de på Krisinformation tidigt förstod att influensan skulle leda till 
ett långvarigt kommunikationsarbete och att det skulle röra sig om så pass mycket 
information att den behövde samlas på ett ställe. 
 

Då vi förstod direkt att det här kommer bli en långvarig grej, så tog det bara 

några dagar innan vi hade sidan klar. 

Anna Teljfors, Krisinformation 
 

Här avviker Arbetsmiljöverket där Larsson berättade att de på myndigheten inte såg det 
som en direkt självklarhet att ha en separat sida för informationen om influensan, detta 
eftersom de inte har en lika stor roll i kommunikationen just nu som de andra 
myndigheterna. De valde ändå att starta en sida eftersom de är en del i samarbetet och 
även fast de inte har en så stor roll måste de ha ”sin egna lilla nisch”. I de flesta fall 
hänvisar de dock vidare till Krisinformations webbplats.  
 
Krisinformations webbplats är viktig när det kommer till kommunikationen om 
influensan eftersom det, som tidigare skrivits, är där de nationella myndigheternas 
information samordnas. Teljfors beskrev att de på myndigheten märkt av att 
webbplatsen har blivit väldigt viktig för krisinformationen och att det märks att 
samtliga nationella myndigheter är med den här gången då de tagit lärdom från 
tidigare kriser. De andra myndigheterna såg också sina webbplatser som en stor 
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del i sin kriskommunikation då den ofta ses som den viktigaste kanalen och 
Nordlander på Vårdguiden beskrev det som att webbplatsen ”har varit ett nav” i 
arbetet.  
 
Smittskyddsinstitutet hade svårt att avgöra exakt hur viktig webbplatsen är för deras 
kommunikation om influensan men Brink antog att den är viktig och berättade att antalet 
besökare dubblerats sen föregående år samma månad. Det har även visats sig att de mest 
välbesökta sidorna är dem om influensan. Arbetsmiljöverket skiljer sig från de andra 
myndigheterna i frågan:  
 

Om det rör många då blir webbplatsen den viktigaste kanalen där man har 
övergripande information. 

Hans-Ola Larsson, Arbetsmiljöverket.  
 
Larsson menade att webbplatsen inte är viktigt just nu men att den kan komma att bli en av 
de viktigaste kanalerna om situationen kräver att de måste bli mer engagerade i 
kommunikationen. 

5.1.4 Nya möjligheter kräver mer resurser 
Vi fortsatte med diskussionen om webbplatsen genom att gå in på vilka möjligheter den 
ger i kriskommunikationsarbetet och här var ett återkommande svar snabbheten. En av 
styrkorna för kriskommunikationsarbetet på webbplatsen är enligt Nordlander på 
Vårdguiden att de snabbt kan nå många med uppdaterad information, ett resonemang som 
vi även såg hos de andra myndigheterna. Webbplatsen fungerar som en direktkanal mot 
målgruppen och den snabbhet som webben erbjuder kan inte jämföras med tryckta 
medier. Johansson på Socialstyrelsen såg också en möjlighet att i framtiden kunna börja 
öppna upp för mer dialog på webbplatsen.  
 
Huruvida myndigheterna arbetar med att skapa interaktion med allmänheten om 
influensan på webbplatsen fick vi skilda svar. Brink på Smittskyddsinstitutet beskrev att 
de inte riktar sig till allmänheten genom sin egen webbplats och har därför ingen 
interaktion med dem där. Däremot står myndigheten inför en ombildning och därmed kan 
det bli aktuellt att vända sig mer mot interaktion med allmänheten på deras egen 
webbplats, exempelvis genom en blogg.  
 

Och det som vi diskuterat är ju mycket blogg förstås. Att man har en blogg (…) 

där våra experter kan chatta med allmänheten till exempel. 

Birgitta Brink, Smittskyddsinstitutet  
 

Myndigheterna skapar interaktion genom att erbjuda antingen e-postadress eller 
telefonnummer till telefontjänster dit allmänheten kan vända sig med frågor och svar. Det 
är ingen som ger möjlighet för besökaren att kommentera eller interagera direkt med en 
myndighetsperson på webbplatsen utan de erbjuder istället i vissa fall sina experter på 
chattar på andra webbplatser. På Läkemedelsverket ansåg Forner att det inte är aktuellt för 
dem då det viktigaste är att ha tydlig information som folk kan hitta och på så sätt slippa 
ringa och ställa frågor. Anledningen till att de inte har någon telefontjänst är enligt henne 
en resursfråga.  
 
De andra myndigheterna erbjuder däremot möjligheten att både ringa telefontjänster och 
skicka e-post om man har frågor. Johansson på Socialstyrelsen berättade att de skriver ut 
en kontaktperson till varje nyhet de lägger ut på sin webbplats så att besökare vet vem de 
kan kontakta i olika frågor.  
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Ett genomgående problem när det kommer till att skapa interaktion på webbplatsen som 
flera myndigheter nämnde var bristen på resurser. Det är svårt för myndigheterna att hinna 
svara på allt och det skulle krävas tid för att ha en aktiv dialog. Exempel på det kan ses i 
det Larsson på Arbetsmiljöverket och Johansson från Socialstyrelsen sa: 
 

Vår kommunikation bygger på masskommunikation (…) som myndighet finns vi 
till för alla i Sverige och det är svårt att ta in allt och ge konsekventa svar, vi har 

inga resurser, men samtidigt ska man finnas till hands. 

Hans-Ola Larsson, Arbetsmiljöverket. 
 
Om vi ska vara trovärdiga i att säga att vi vill ha dialog då måste vi ju svara 
upp för det och kan vi inte det så är det ett problem. 

Sara Johansson, Socialstyrelsen 
 

En annan punkt som lyftes fram av Teljfors på Krisinformation var att man som 
myndighet kan vara rädd för att släppa in allmänheten. Det kan finnas ett motstånd på 
myndighetsnivå inför detta eftersom man är rädd för att felaktig information ska 
publiceras på webbplatsen, där myndigheterna har krav på sig att ha korrekt information. 
Att felaktig information kan publiceras kan skapa misstankar mot myndigheten och 
påverka trovärdigheten. Teljfors menade också att det på myndighetsnivå är svårt att 
implementera dialogtänk i och med att myndigheter ”gärna vill vara en megafon och 

gärna en röst som man inte ska kunna prata tillbaka till som vanlig individ”. Bland de 
möjligheter som webbplatsen skapar nämndes en större chans att fånga upp frågor och oro 
som kan finnas ute i samhället vid en kris. Då myndigheten får en bild av vad människor 
tycker och funderar över finns det möjlighet att bemöta detta mer effektivt än tidigare.   
 
Allmänheten ses hos vissa av myndigheterna som en viktig aktör och de anser att 
allmänheten har något att bidra med i kriskommunikationsarbetet. Johansson på 
Socialstyrelsen ansåg att allmänheten har mycket att bidra med i kampanjen för 
vaccinering på Nej till svininfluensans webbplats. Brink på Smittskyddsinstitutet förde 
resonemanget att de som myndighet faktiskt arbetar mot allmänheten, då det kan ses som 
deras kund, och att de bland annat kan komma med förslag för hur myndigheten kan bli 
bättre.  
 

Det är ju så lätt att bli hemmablind. Man tänker ju att; ’Men gud vilken fin 

webbplats vi har’ fast det inte är någon som förstår vad det står där. 

Birgitta Brink, Smittskyddsinstitutet 
 

Andra myndigheter delade inte denna åsikt och beskrev det som att allmänheten inte har 
mycket att bidra med mer än att lyfta upp frågor. Teljfors på Krisinformation förutspådde 
att det kan bli allt viktigare att inkludera allmänheten längre fram i tiden men att det inte 
är så just nu. Hon menade att allmänheten aldrig kommer användas som en källa för 
information men att de ändå kan fungera som en källa för intern kommunikation för hur 
de bör arbeta och vad de bör arbeta med.  
 
På Socialstyrelsen ansåg Johansson att allmänheten redan nu är en viktig aktör på 
Krisinformations webbplats eftersom stora delar av temasidan består av svar på frågor 
som har kommit från allmänheten. På webbplatsen Nej till svininfluensan beskrev hon att 
”hela syftet med kampanjen är att de ska vara aktörer” och med ”de” menar hon 
allmänheten. Webbplatsen är uppbyggd för att besökaren ska vara avsändaren och kunna 
dela med sig av varför de vill vaccinera sig till andra, exempelvis genom att sprida det på 
Facebook, Twitter eller genom sin blogg.  
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5.1.5 Skapa medvetenhet  
När det kommer till att skapa medvetenhet om sin webbplats arbetar vissa myndigheter 
mer aktivt än andra. Den enda myndighet som aktivt arbetat med marknadsföring av 
webbplatsen är Vårdguiden där Nordlander beskrev att de använder sig av andra metoder 
som reklam i form av banners på webben. Krisinformation har inte arbetat med 
marknadsföring, något som Teljfors påpekade att de borde ha arbetat mer aktivt med, men 
de har ändå synts i och med att de omnämnts mycket i media och genom att alla nationella 
myndigheter länkar till dem. 
 

Alla länkar ju till krisinfo nu och även att det har varit en del i media och på 
presskonferenser som folkhälsoministern har så brukar man alltid nämna det 

och vi har försökt få in det överallt. 

Anna Teljfors, Krisinformation 
 

Johansson på Socialstyrelsen berättade att de på myndigheten försöker ha koll på hur 
sökbar deras information är för att människor som söker på svininfluensan ska hitta till 
webbplatsen. De arbetar med taggar i olika texter men de ser även en möjlighet att arbeta 
för att webbplatsen ska hamna högt upp om man söker på Google, det ses som viktigt 
eftersom det ofta är där folk söker sin information. Resterande myndigheter har inte 
arbetat aktivt med att skapa medvetenhet och de nämnde bara länkningen från andra 
myndigheters sidor eller att de försöker hänvisa till den så ofta som möjligt i olika 
sammanhang.  
 
Samtliga myndigheter arbetar med länkar för att ge besökaren mer information och i 
diskussionerna kring länkar framkom det att vissa använder både interna och externa 
länkar medan andra bara använde sig av en av möjligheterna. Alla nationella myndigheter 
länkar till varandra där Krisinformations webbplats är huvudnavet. Teljfors beskrev att 
”det egentligen är deras grunduppdrag, det här med portaltänket”. Deras uppgift är att 
kortfattat beskriva vad som händer och vem som är ansvarig för att sedan länka vidare till 
den myndighet som har ansvaret för just den frågan. Både Johansson på Socialstyrelsen 
och Forner på Läkemedelsverket ansåg att det här med länkning är viktigt, båda 
myndigheterna länkar både internt inom sin egen webbplats samt externt till sidor de anser 
är viktiga. På Smittskyddsinstitutet beskrev Brink att de är försiktiga med externa länkar 
eftersom det kräver mycket för att underhålla dem och se till att de är korrekta.  
 
För att hålla temasidorna uppdaterade och informationen aktuell har de nationella 
myndigheterna som samarbetar telefonmöten cirka två gånger i veckan där de kan 
diskutera aktuella frågor och kan därefter se till att informationen uppdateras. Flera 
myndigheter arbetar aktivt med att hålla informationen på webbplatsen så aktuell som 
möjligt även genom interna möten på myndigheterna. Ett exempel är Vårdguiden där 
Nordlander berättade att de har ett team inom webbredaktionen som arbetar specifikt med 
influensainformationen och de har möten varje morgon och kontrollerar ofta att 
informationen på webbplatsen är korrekt.  
 

Det sker en granskning kontinuerligt (...) för influensan nu och i kris då har vi 
liksom trappat upp hela det området som vi har. 

Kim Nordlander, Vårdguiden 
 
Larsson på Arbetsmiljöverket ansåg att det i dagsläget inte finns någon speciellt relevant 
information som de vill nå ut med som inte redan ligger på temasidan och därför är den 
inte heller speciellt uppdaterad. De uppdaterar bara sidan när det finns något relevant att 
skriva men han beskrev att de för någon vecka sedan hade lagt ut lite allmän information 
för att den sista informationen som låg ute inte skulle vara från oktober.  
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5.2 Analys av respondenternas svar om webbplatsen 

5.2.1 Planera för att nå dit man vill 

Flera myndigheter beskriver att de har planer för hur de ska agera och kommunicera i 
arbetet med influensan. Exempelvis nämns den gemensamma kommunikationsplanen för 
pandemin som alla nationella myndigheter arbetar efter där webbplatsen ingår som en del. 
Krisplanen berörs i teorin som viktig då det gäller att vara beredd när det oväntade 
inträffar och att myndigheterna planerar sitt arbete visar på att de arbetar strategiskt vilket 
kan leda till att de får en säkrare grund att stå på då de är mer förberedda. Det kan även 
leda till ett mer lyckat kriskommunikationsarbete för att stabilisera krisen.  
 
Myndigheterna beskrev det som viktigt med improvisation och flexibilitet i sina planer för 
kriskommunikationen om influensan vilka allt eftersom fått göras mer detaljrika. 
Tankesättet stämmer väl överens med det som nämns i teorin om att alltför detaljerad 
planering som tillämpas rakt av ofta misslyckas. Läkemedelsverkets Forner påpekade 
vikten av att planerna måste följa verkligheten och anpassas efter situationen, det visar på 
en utveckling som motsäger en syn som teorin tar upp om att metoden för att 
implementera planerna inte behöver variera stort mellan olika kriser. Även om 
myndigheterna arbetar strategiskt med planer visar de alltså på en öppenhet som kan 
hjälpa dem att behålla en verklighetstrogen bild av situationen. 
 
Målen för kommunikationen hos myndigheterna är sällan specifika för webbplatsen men 
den ingår i övergripande mål för kriskommunikationsarbetet, vilket visar på motsatsen till 
vad Palm (2005) noterat om att många stora kommunikationskampanjer saknar tydliga 
mål. Myndigheterna har överlag specifika mål som fokuserar på att informationen ska vara 
tydlig och korrekt och det är något som man bör tänka på i målsättningen för 
kriskommunikationsarbete. Att myndigheterna arbetar för tydlig information kan leda till 
att den blir konsekvent vilket i sin tur kan öka tillförlitligheten då innehållet ses som mer 
korrekt. 
 
I intervjuerna framkom det hur samarbete myndigheterna emellan prioriteras som en viktig 
strategi i arbetet med hanteringen av pandemin. I likhet med det som diskuteras i teorin om 
att webben och de möjligheter den erbjuder kan underlätta samarbetet mellan olika aktörer 
kan vi se hur pass viktig Krisinformations webbplats är för samordningen av 
kommunikationen kring pandemin. Då de nationella myndigheternas information samlas 
på ett ställe ökar chansen att nå ut med en konsekvent bild vilket kan underlätta för 
allmänheten att ta till sig och förstå krisinformationen.  
 
Något som är återkommande både i teorin och hos myndigheterna är vikten av att nå ut 
med korrekt information snabbt vid en kris. På Krisinformation har de uppmärksammat en 
utveckling där fler myndigheter försöker vara snabbare i sin kriskommunikation men det 
påpekades även att det inte alltid fungerar inom myndighetsvärlden. Det kan ha att göra 
med myndigheternas krav på sig att informationen de går ut med måste vara korrekt och att 
de måste vara noga med att inte lägga ut information på webbplatsen utan att bekräftat den.  

5.2.2 Tala med bönder på bönders vis 

Pandemin kan ses som ett hot mot det svenska samhället och här har myndigheterna en 
stor roll när det kommer till ansvaret för samhällskommunikationen. I teorin nämns 
allmänheten som en viktig intressent när det kommer till samhällsinformation och det ser 
vi också hos respondenterna, Johansson på Socialstyrelsen nämnde att de i en situation 
som denna inte bara kan rikta sig till sina primära målgrupper utan även till allmänheten. 
Några av myndigheterna har information riktad till allmänheten på sin egen webbplats 
medan de andra hänvisar till Krisinformations webbplats. Dessa myndigheter har inte 
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allmänheten som sin primära målgrupp men frågan är om de inte bör tänka om och 
åtminstone ha mer generell information om influensan riktad till allmänheten på sina 
webbplatser och inte bara använda sig av Krisinformations webbplats för det ändamålet. 
 
Flera myndigheter arbetar med olika metoder för att lära känna sina målgrupper vilket är 
viktigt för att se vad målgruppen tänker och oroar sig för. Läkemedelsverket har inte lagt 
några resurser på att försöka lära känna allmänheten men det beror enligt Forner på att de 
är en så pass ny målgrupp för dem att de helt enkelt inte har hunnit ännu. Även om 
målgruppen är ny för myndigheten har de börjat kommunicera med dem på webbplatsen 
utan att först tagit aktiva åtgärder för att lära känna dem. En konsekvens av det kan bli att 
de missar att kommunicera om det som målgruppen behöver och vill ha i krissituationen.   
 
Liksom i teorin kunde det bland respondenterna avläsas att de ser tydlighet, enkelhet och 
att informationen måste vara anpassad till målgruppens kompetens som viktiga strategier i 
formulering av deras budskap. Forner på Läkemedelsverket menade att de även arbetar för 
att ge en trygg bild utåt så att allmänheten känner en tilltro till informationen, det beskrivs i 
teorin som att budskapet har trovärdighet. Det kan ses som att trovärdigheten även ökar i 
och med att de nationella myndigheterna samordnar sin information på Krisinformations 
webbplats då det står flera källor bakom budskapen. Av de samtal som förts om både 
målgrupp och budskap kan det ses som att myndigheterna har en stor chans att nå 
målgruppen i och med deras förståelse för vikten av att rätt budskap måste sändas ut i rätt 
tid genom rätt kanal. 

5.2.3 Webbplatsen – en viktig kanal för kriskommunikation 
Myndigheterna ökar tydligheten och lättillgängligheten till relevant information för 
allmänheten genom att samtliga använder temasidor där krisinformationen samlas, det 
visar på att de använder en slags krissida som teorin förespråkar. Eftersom det rör sig om 
så pass mycket information kan deras val att samla all information på ett ställe göra att 
myndigheten når ut till besökaren då den lättare finner det som eftersöks. 
 
Webbplatsen är överlag en viktig del i kriskommunikationsarbetet med influensan för 
myndigheterna vilket överensstämmer med den utveckling som forskaren Larsson (2001) 
uppmärksammat om att webbplatser idag är en självklarhet för organisationer. Att 
webbplatserna ses som en av de viktigaste kanalerna kan visa på att myndigheterna nu har 
större kontroll över sin kommunikation, de är inte heller lika beroende av media när det 
kommer till att nå ut med sina budskap till allmänheten. Media är fortfarande en viktig 
kanal vilket Johansson på Socialstyrelsen nämnde men i och med att myndigheterna har 
ökade möjligheter till direktkommunikation har inte media samma makt som tidigare. 
Professorn Coombs (1999) uppmärksammar att det är viktigt att ta kontrollen och genom 
att använda webbplatsen får myndigheterna större kontroll och de kan ge sin egen 
verifierade bild av krisen till omvärlden. Den verifierade bilden kan även öka 
möjligheterna till att hantera de rykten som ofta uppstår i media. 

5.2.4 Nya möjligheter kräver mer resurser  
Webbplatsens snabbhet och tidseffektivitet kom under intervjuerna upp som stora 
möjligheter, vilka enligt teorin är grundläggande faktorer när det kommer till lyckad 
kriskommunikation. Den bör också uppdateras ofta och frekvent vilket Nordlander på 
Vårdguiden nämnde genom att de hela tiden kan vara snabba med att få ut uppdaterad 
information på webbplatsen. En konsekvens av att vara snabb i sin kommunikation kan 
leda till att deras målgrupp hela tiden får uppdaterad och aktuell information och att fler 
kan se webbplatsen som en bra källa för att få svar på sina funderingar. 
 
Under intervjuerna framkom det att flera myndigheter såg interaktion med sina målgrupper 
i kommunikationen om pandemin som en viktig möjlighet vilket i teorin påpekas att man 
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bör efterstäva i kriskommunikationen. Läkemedelsverket har däremot en annan syn när det 
kommer till vikten av att skapa interaktion och där beskrev Forner att det viktigaste är att 
ha så tydlig information som möjligt på webbplatsen så att allmänheten slipper ställa 
frågor. Det kan visa på att de inte går efter ett så kallat outside-in thinking och att de inte 
har förstått vikten av att sträva mot tvåvägskommunikation för att öka chansen till ett 
lyckat kriskommunikationsarbete. Det kan även bero på att de inte har tillräckliga resurser 
vilket samtliga respondenter samt teorin tar upp som ett problem när det kommer till att 
skapa interaktion på webbplatsen.  
 
På Krisinformation lyftes ett problem upp som även kan ses i teorin vilket är rädslan för att 
släppa in allmänheten i kommunikationen på webbplatsen. En vanlig syn inom 
myndighetsvärlden är att de finns till för att sprida samt samordna information och inte 
skapa delaktighet. Här märks en klyfta mellan myndigheterna där några ser allmänheten 
som en viktig aktör i sitt kommunikationsarbete med influensan medan andra inte anser att 
de kan bidra med något förutom att lyfta upp frågor. Det kan bidra till att de både tappar 
förtroende och missar viktiga tankar som allmänheten kan bidra med.  

5.2.5 Skapa medvetenhet  
Myndigheterna har förstått vikten av att använda länkar för att göra sin webbplats synlig 
och att de nationella myndigheterna länkar till varandra visar på att de ingår i vad som i 
teorin benämns som ett ”community” vilket innebär att de länkar till andra. Ett exempel 
på en myndighet som har tagit ytterligare åtgärder för att synliggöra webbplatsen är 
Socialstyrelsen där Johansson beskrev att de arbetar för att ligga högt uppe på listor i 
sökmotorer som Google vid sökningar på svininfluensan. Att myndigheterna arbetar aktivt 
för att locka till sig besökare visar på en medvetenhet om att de inte enbart kan ha en 
webbplats utan att synliggöra den. Om allmänheten inte hittar till webbplatsen når inte 
informationen fram och kommunikationsinsatserna kan misslyckas.  
 
Att hålla webbplatsen uppdaterad är oerhört viktigt speciellt i krissituationer då det gäller 
att ge besökaren aktuell information. De flesta av myndigheterna arbetar aktivt för att 
hålla sina webbplatser uppdaterade förutom på Arbetsmiljöverket där Larsson menade att 
de enbart gör uppdateringar när de anser sig ha ny information. En följd av bristande 
uppdatering kan bli att besökaren känner att myndigheten inte går ut med all information 
som de har vilket kan leda till irritation och att allmänhetens tillförlitlighet till 
myndigheten minskar. 

5.3 Resultat av respondenternas svar om sociala medier 
Alla myndigheter har egna aktiviteter på sociala medier där de kommunicerar om 
svininfluensan utom Arbetsmiljöverket och Smittskyddsinstitutet, därmed faller de bort 
från vissa delar i resultatet. 

5.3.1 Planering för all kommunikation 
I de kris- eller kommunikationsplaner som myndigheterna använder sig av, vare sig de är 
övergripande eller specifika för webben och influensan, ingår sociala medier i vissa. 
Teljfors på Krisinformation hade svårt att svara på frågan eftersom de inte har något som 
heter kris- eller kommunikationsplan. Efter ett tag tog hon upp en manual med 
instruktioner för arbetet med Twitter och hur de ska kommunicera där överlag som efter en 
beskrivning kring vad den innehöll kan ses som en kommunikationsplan. Forner på 
Läkemedelsverket beskrev att de inte har sociala medier med i någon plan med anledning 
av att det inte är ett aktivt val de har gjort. 
 

Det är inget strategiskt grepp från vår sida. Det är mer en slump. 

Ursula Forner, Läkemedelsverket 
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Socialstyrelsen har inte heller sociala medier med i någon kommunikationsplan om 
influensan men Johansson påpekade att de ändå startade upp aktiviteten utan att det fanns 
med i någon plan. Det var bland annat på grund av att de inte var tillräckligt förberedda för 
att kommunicera med unga vuxna innan och de kände att de behövde göra något åt det. De 
har även på Vårdguiden stora möjligheter att anpassa arbetet till situationen och de arbetar 
flexibelt utifrån sin kommunikationsplan. 
 

Man måste vara jätteflexibel och också när man testar då som vi Facebook och 

sociala medier, vi vet ju inte för vi har ju inte varit där innan. 

Kim Nordlander, Vårdguiden 
 

Vid frågan vad målen är med kriskommunikationen om influensan på sociala medier 
nämnde alla myndigheter mål utom Läkemedelsverket, detta på grund av att de har 
påbörjat projektet nyligen där Forner menade att de ”är så prematura där”. Många 
myndigheter har fokus på målgruppen på olika sätt som att uppdatera allmänheten om vad 
som händer och att nå ut till en målgrupp som har en stor risk att bli smittade. Att få 
målgruppen att gå och vaccinera sig är det långsiktiga målet för bland annat Vårdguiden 
och Nordlander framställde tydligt att det är det som de i slutändan arbetar för i 
kommunikationen. 
 

Flera myndigheter saknar strategier för arbetet men några strategier som framkom var att 
fånga upp målgruppen genom att vara där de är, samtidigt har en myndighet ett tilltal som 
är lite mer personligt och anpassat till formatet. En av Socialstyrelsens strategier beskrevs 
av Johansson som att de ska underlätta för alla att hantera vaccinationen och influensan 
och det beskrevs som att de ”ska hjälpa dem som vi kommunicerar med att kunna hantera 

situationen på olika sätt”. 

5.3.2 Nå en specifik målgrupp med rätt budskap 

Flera delar i myndigheternas resonemang kring målgrupperna på de sociala medierna 
hänger samman där den främst ligger från tonåren och upp till trettioårsåldern. Forner på 
Läkemedelsverket menade att de har unga vuxna som målgrupp eftersom de har svårt att 
nå dem och de inte vill vaccinera sig. 
 

Det är dem som vi har märkt att vi har svårast att nå och till 30-årsåldern är ju 

alla odödliga (skratt). 

Ursula Forner, Läkemedelsverket 
 

Teljfors på Krisinformation beskrev att de har alla som är intresserade av informationen 
som målgrupp på sin Twitter, och hon uttryckte det som ”alla som normalt använder 

webben”. 
 
I det vidare resonemangen kring hur de lär känna sin målgrupp på sociala medier framkom 
flera tankar kring att själva finnas ute på sociala medier för att se och lära sig vad 
målgruppen är intresserad av. De har bland annat gjort det för att se på beteenden samt hur 
målgruppen använder sociala medier för att veta hur de ska kommunicera på sina 
aktiviteter. Myndigheterna har även använt sig av både fokusgrupper och undersökningar 
för att lära känna målgruppen. Johansson på Socialstyrelsen berättade att de har gjort 
fokusgrupper för att se vad målgruppen hade för attityder till Nej till svininfluensan-
projektet innan det startades där både webbplatsen och Facebook ingick. 
 
Som svar på hur de tänker när de formulerar budskap på sociala medier beskrev flera 
myndigheter att budskapen ska vara anpassade till kanalen och vad målgruppen vill ha. 
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Nordlander på Vårdguiden menade att det ju faktiskt är de som lämnar kommentarer på 
facebooksidan som till stor del styr agendan. Hon beskrev vidare, precis som flera andra 
myndigheter, att de arbetar för konsekvens, enkelhet och tydlighet i sina budskap men hon 
var ensam om att tycka att de som myndighet ska vara mer informell på sociala medier. 
Hon menade att man på sociala medier talar en till en och att det då är viktigt att 
myndigheten också är en person, ”att vi kan vara Linda vår webbredaktör som svarar”. 
Teljfors på Krisinformation menade att det är svårt för myndigheter att vara personliga där 
hon beskrev det som en krock. 
 

Myndigheter vill ju gärna vara lite grann som en, ja det ska inte vara några 
människor i myndigheten utan myndigheten ska vara myndig. 

Anna Teljfors, Krisinformation 
 
På flera andra myndigheter diskuterades samma sak, om de ska vara myndigheter eller mer 
personliga i sitt tilltal på sociala medier, men en återkommande tanke var att de som 
myndigheter måste vara seriösa. 

5.3.3 Kriskommunikation på sociala medier allt viktigare 
Som tidigare nämnts kommunicerar inte Arbetsmiljöverket och Smittskyddsinstitutet om 
influensan genom egna aktiviteter på sociala medier. Arbetsmiljöverket har en 
facebooksida men de använder den inte till arbetet med influensan. Vid frågan varför 
beskrev Norrby att de har använt sociala medier på prov fler år men att de inte har klart för 
sig hur de ska använda sidan, ”vi har inte tagit ställning till hur vi medvetet kan utnyttja de 

här kanalerna för arbetsmiljöinformation framöver”, och de har inte övervägt att använda 
sidan till att kommunicera om influensan i framtiden. På Smittskyddsinstitutet nämnde 
däremot Brink att de har haft diskussioner kring att använda sociala medier men resursbrist 
är anledningen till varför de inte har det nu. 
 

Det är ju en sak att bara sätta upp en blogg, det kan ju vem som helst göra men 
sen gäller det att underhålla den och se till att den sköts och blir intressant. 

Birgitta Brink, Smittskyddsinstitutet 
 

Något som påpekades av Brink var att de faktiskt deltar genom samarbetet som 
myndigheterna har både på Nej till svininfluensan och Krisinformation. Hos de 
myndigheter som använder egna aktiviteter på sociala medier i kriskommunikationsarbetet 
om influensan fanns många gemensamma beröringspunkter som kunde urskiljas ur 
resonemangen kring varför de har valt dessa kanaler. En vanlig anledning var att många 
befinner sig på kanalerna och att en stor del av användarna just är deras målgrupp. 
Johansson på Socialstyrelsen menade att de alltid har som strategi att finnas i kanaler som 
är etablerade hos målgruppen och att ”den här målgruppen är inte speciellt homogen 

annars men väldigt många använder sig av Facebook” och att de på så sätt kan nå en 
annars svårnådd och bred målgrupp.  
 
På Läkemedelsverket var osäkerheten hos Forner stor kring om de använder Twitter för att 
kommunicera om influensan där vi från början fick ett nej som svar. När vi påpekade att de 
har information om influensan menade Forner att det nog är något som genereras direkt 
från webbplatsen. I den vidare diskussionen kom även hon in på tankegångar kring 
målgruppen som en anledning till satsningen på sociala medier där hon menade att alla sätt 
att nå en målgrupp som de vet är svår att nå är viktiga. Hon menade att Twitter inte är en 
viktig kanal för dem i sitt kriskommunikationsarbete och uttryckte det som att: ”Den är 

inte viktig som vi har den idag därför att vi inte har valt den på det viset”. Men hon 
påpekade samtidigt att den kan bli viktig i framtiden. 
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Få nämnde att de har valt kanalen på grund av möjligheten till feedback och för att kunna 
bemöta målgruppens inlägg på ett bra sätt. Socialstyrelsen startade exempelvis sin 
facebooksida för att de önskade nå en målgrupp som de insåg sökte information i mindre 
utsträckning och var mindre benägna att vaccinera sig. Johansson beskrev att de vill prova 
om de kan ha fler som avsändare i frågan genom att alla kan vara med och ta ställning. 
Även om det var få som hade valt kanalen på grund av dialogmöjligheterna var det flera 
som belyste vikten av den input som de får genom kanalen och att den är viktig i det 
avseende att de är intresserade av vad allmänheten tycker och vad de har för frågor. På 
Krisinformation gav Teljfors ett övertygat svar att det är ”jätteviktigt”, hon beskrev att 
flera av medarbetarna har den inställningen eftersom de har arbetat med sociala medier 
förut och gått utbildningar inom ämnet genom deras nuvarande arbete på Krisinformation 
där man har varit övertygade om att myndigheterna måste ändra sitt sätt att tänka. 
 
Flera myndigheter beskrev att det är svårt att säga om sociala medier är en viktig kanal i 
deras kriskommunikationsarbete om influensan med allmänheten då de inte har kommit 
långt eller hunnit utvärdera arbetet ännu. 

5.3.4 Möjligheter och krav som sociala medier för med sig 
Myndigheterna ombads redogöra för vad sociala medier ger för möjligheter i 
kriskommunikationsarbetet om influensan. Samtliga myndigheter beskrev möjligheten 
med att nå målgrupper som de annars har svårt att nå ut till och kommunicera med och 
Nordlander på Vårdguiden uttryckte det som att det känns som att de har större möjligheter 
att ”ringa in och lätt komma åt vissa målgrupper”. Hon beskrev vidare att det finns en 
styrka i att någon annan ger rekommendationer personligen till sina bekanta och att det 
genererar väldigt många ringar på vattnet. Interaktionen sågs även som en möjlighet som 
sociala medier har fört med sig men det påpekades att det är en möjlighet som de ser, de 
finns mer att göra i praktiken där de kan vara mer aktiva och finnas till hands. 
 
Vid frågan om myndigheterna ser några risker med att använda aktiviteter på sociala 
medier i kriskommunikationsarbetet var ett återkommande resonemang resursbristen. 
Aspekter som togs upp var risken att de inte kan stå för sin expertis, att informationen kan 
bli snedvriden och otydlig och att myndigheterna därmed kan tappa sin trovärdighet på 
grund av resursbristen. En risk som resursbristen medför beskrevs som att inte hinna följa 
upp det som skrivits, speciellt om de har sagt att de ska delta. En annan risk som återkom 
var huruvida allmänheten anser att myndigheter ska finnas i sociala medier. Johansson på 
Socialstyrelsen menade att de har varit fundersamma kring om allmänheten inte tycker att 
myndigheter har något att göra där. 
 

Ska vi som myndighet finnas i de här kanalerna eller kan det uppfattas som att vi 

finns i någonting som man uppfattar som sin personliga sfär? 

Sara Johansson, Socialstyrelsen 
 

Hon påpekade sedan att det framkom att detta inte ses som något problem i de 
fokusgrupper som de genomförde innan de lanserade Nej till svininfluensan. 
 
Huruvida allmänheten är en viktig aktör och om de kan bidra med något på aktiviteten 
återfanns liknande resonemang hos myndigheterna där de menade att allmänheten kan 
bidra genom att visa vart oron ligger och vilka frågor som finns. Hos Krisinformation 
menade Teljfors att allmänheten kan hjälpa till genom att visa vad som sker ute i världen 
men att de i nuläget inte kan bidra till att något publiceras på Twitter. En annan aspekt som 
återfanns var att allmänheten kan hjälpa till med att sprida budskapen. Johansson på 
Socialstyrelsen menade att syftet med hela Nej till svininfluensan-kampanjen, både när det 
gäller webbplatsen och sociala medier, är att allmänheten ska kunna ta ställning och visa 
det för andra. 
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5.3.5 Håll aktiviteten levande 
Flera delar av beskrivningarna kring hur de får målgruppen medveten om aktiviteterna 
hängde samman där samtliga myndigheter menade att det bästa sättet att sprida 
medvetenheten är på sociala medier. Johansson på Socialstyrelsen menade att de helst vill 
att informationen ska gå från person till person så att människor får vara engagerade i 
avsändarrollen och själva sprida budskapet till sina vänner och bekanta. 

 
Läkemedelsverket har inte gjort något ännu men Forner är även hon övertygad om att det 
bästa sättet att sprida medvetenhet om aktiviteten är att ”ge sig in i debatten”. Vissa av 
myndigheterna marknadsför aktiviteten bland annat genom banners ute på platser som 
målgruppen befinner sig på som Facebook samtidigt som de arbetar redaktionellt för att 
sprida medvetenhet och tydligt annonserar aktiviteten på webbplatsen. 
 
De flesta myndigheter nämnde att de arbetar med länkar i sina inlägg men det beskrevs på 
olika sätt där vissa använder det i de nyheter som de lägger ut i flödet för att länka tillbaka 
till nyheten på webbplatsen. Nordlander på Vårdguiden beskrev att de även använder 
länkar för att svara på de frågor som framkommer i de kommentarer som ställs av 
allmänheten.  
 
Att hålla aktiviteten uppdaterad och aktuell gör myndigheterna på olika sätt där vissa 
menade att de helt enkelt lägger ut de nyheter som är aktuella och att besökaren ser om 
nyheten är överspelad eller inte om de följer länken till den. Hos Socialstyrelsen uttryckte 
Johansson sig som att de försöker lägga ut ny information och för att ”se till att den inte är 

helt statisk”. Andra har tagit fram riktlinjer för hur de ska arbeta med aktiviteten där 
uppdateringen ingår som en del för att allmänheten ska få den information de behöver.  

5.3.6 Se bortom myndighetens verklighet 

Läkemedelsverket och Arbetsmiljöverket inkluderar inte sociala medier i den 
omvärldsbevakning de för. Forner berättade att de på Läkemedelsverket diskuterar om den 
ska innefatta sociala medier och de har gjort en SWOT-analys över det men inget beslut 
har hunnit tas. De övriga myndigheterna i studien har bevakning på bloggar och andra 
sociala medier. Johansson menade att Socialstyrelsen gör det för att se vad allmänheten 
undrar över och uttrycker det som att det är för att ”vi ska ha så relevant information som 

möjligt på våra egna sajter och för att vi ska kunna lyfta fram rätt saker i medierna” samt 
att kunna bemöta om felaktig information uppkommer. Nordlander på Vårdguiden beskrev 
att de även använder omvärldsbevakningar för att bland annat kunna upptäcka vilka frågor 
som finns eller om någon sprider felaktig information. 
 
När resonemangen gick vidare till huruvida myndigheterna ska delta i konversationer på 
sociala medier var åsikterna och arbetssätten skilda där vissa menade att myndigheterna 
inte bör ge sig in i allmänhetens egna diskussioner. Krisinformation var en av dessa där de 
har diskuterat det men hittills kommit fram till att myndigheter inte bör lägga sig i 
allmänna diskussioner på det sättet. Teljfors beskrev att de inte vill gå in eftersom de inte 
är en expertmyndighet som hanterar sakfrågan utan en samordnare, hon menade att om de 
ska delta i diskussioner ska de göra det som en person istället för en myndighet och det 
måste finnas resurser till att följa upp kommentarerna. 
 

Det är ännu mer pinsamt att göra något enstaka inlägg och tro att man är på 

banan och sen inte ha tid att följa upp än att inte vara där alls.  

Anna Teljfors, Krisinformation 
 

Vårdguiden går in och besvarar frågor vid tillfällen när de känner att frågeställningarna är 
direkta och de har svar, Nordlander påpekade att de inte har gjort det frekvent eller 
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systematiskt men att det vid några tillfällen har känts skäligt och de har gett svar direkt på 
det sociala mediet. Smittskyddsinstitutet har inte gått in och deltagit på plats ännu utan 
lägger upp information på webbplatsen om de märker att det är en ofta förekommande 
fråga bland allmänheten. Brink förutspådde dock att de kanske kommer att göra det om det 
känns relevant men påpekade att de får ha en känsla för när det är accepterat att en 
myndighet går in i en diskussion på webben.  
 

Men det beror på i vilket sammanhang tycker jag, man får ha en känsla där för 

att oftast så kan det bli ganska infekterade diskussioner.  

Birgitta Brink, Smittskyddsinstitutet 
 

De möjligheter som omvärldsbevakningen på sociala medier har fört med sig beskrevs 
som att de kan förhindra ryktesspridning och se vilka frågor som finns ute på webben. Det 
är viktigt för att de ska kunna vara närvarande och reagera när det kommer upp saker som 
de behöver förtydliga eller klargöra. Flera myndigheter nämnde snabbheten som en stor 
möjlighet med omvärldsbevakningen där Teljfors på Krisinformation beskrev det som att 
”inom några minuter ser man bilder och allting från folk som är där på plats”. Hon 
menade precis som när det gäller deras egen aktivitet att de har stor hjälp av att kunna se 
vad som sker världen över genom att få tillgång till allmänhetens uppdateringar direkt från 
händelsen men att de inte kan använda informationen eftersom den inte är verifierad. 
 
En gemensam syn på vilka krav omvärldsbevakning på sociala medier för med sig rådde 
hos myndigheterna där alla nämnde resurser och att det ska finnas tid att bevaka. Det 
beskrevs att de måste leva med sociala medier och hela tiden vara uppdaterad, vilket de 
varken har tid eller bemanning till. 

5.4 Analys av respondenternas svar om sociala medier 

5.4.1 Planering för all kommunikation 

Få av myndigheterna har, till skillnad från när det kommer till webbplatsen, riktlinjer för 
sina aktiviteter på sociala medier. Det var även få som nämnde strategier och mål med 
kommunikationsarbetet på aktiviteterna. Det är viktigt att ha tydliga strategier och mål för 
all kommunikation och myndigheternas avsaknad av dessa kan visa på att de inte anser att 
de krävs lika mycket för att kommunicera på sociala medier som på webbplatsen. Om de 
befinner sig på en kanal som är öppen för allmänheten men inte tar den på så stort allvar 
finns risken att det avspeglar sig i deras kommunikation och märks av besökarna. 
 
Under intervjuerna om webbplatsen framgick att myndigheterna ansåg flexibilitet i 
krisplanen som en förutsättning och något som styrker deras uppfattning är 
Socialstyrelsens beslut att starta, den av flera myndigheter, gemensamma facebooksidan 
Nej till svininfluensan. Det kan tolkas som att de improviserade utefter de behov som de 
uppmärksammat och öppenheten för förändringar kan leda till att de når målgruppen på ett 
bättre sätt. 
 
Det fanns dock de som nämnde mål och ett exempel är Nordlander på Vårdguiden, hon ser 
precis som teorin att målet för kommunikationen om en pandemi är att minska spridningen 
av smittan. Myndigheterna nämnde även att strategin med aktiviteten och för att nå målet 
är att befinna sig där målgruppen är och anpassa budskapen till dem. Genom att finnas på 
sociala medier har myndigheten en chans att nå en målgrupp som de genom andra kanaler 
har svårt att nå, det kan leda till att fler människor tar del av kommunikationen och 
påverkas till att vaccinera sig. 
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5.4.2 Nå en specifik målgrupp med rätt budskap 

Målgruppen är överlag samma för alla myndigheter, unga vuxna som de annars har svårt 
att nå, och anledningen till att de använder kanalen är för att nå denna målgrupp. Här har 
myndigheterna riktat sig till en specifik målgrupp till skillnad från på webbplatserna där de 
riktar sig till hela allmänheten. Teljfors på Krisinformation var den enda som inte nämnde 
en målgrupp specificerad efter några demografiska aspekter vilket kan försvåra för dem 
bland annat i hur de ska formulera sina budskap. Just i sociala medier är tanken med 
kanalen att de ska kunna nå olika grupper med anpassade budskap. I och med att 
Krisinformation inte har gjort det tar de inte tillvara på möjligheterna utan det kan tolkas 
som att myndigheten har applicerat webbplatsens kommunikation på en annan kanal. 
 
När det kommer till sociala medier är det enligt teorin viktigt att finnas ute bland sin 
målgrupp för att se hur de använder kanalen. Resonemanget återfanns även som en strategi 
under intervjuerna för att lära sig vad målgruppen är intresserad av på sociala medier. 
Genom att lära känna målgruppen på den kanalen där de ska kommunicera kan 
myndigheten få en ökad förståelse vad målgruppen vill ha och anpassa sin kommunikation 
om svininfluensan till dem. 
 
Flera olika budskapsstrategier för aktiviteterna togs upp under intervjuerna där bland annat 
tydlighet återfanns från resonemangen kring webbplatsen samt teorin. Något som visade på 
olika åsikter inom myndigheterna var graden av hur informella de ska vara i sin 
kommunikation på aktiviteterna där enbart Nordlander på Vårdguiden menade att de vill 
vara personliga i sin kommunikation. Det kan tolkas som att Vårdguiden anpassar 
budskapen till målgruppen och kanalen vilket enligt teorin är av största vikt för att nå 
målen i kriskommunikation. En konsekvens av detta kan vara att det ger besökaren en 
känsla av myndigheten som personlig istället för ett svåråtkomligt statligt organ. 

5.4.3 Kriskommunikation på sociala medier allt viktigare 

De flesta myndigheter kommunicerar om influensan genom egna aktiviteter vilket kan ses 
som att de har god inblick i den nya miljön där organisationer enligt teorin måste 
medverka på sociala medier om de ska överleva. Myndigheterna var mer överens när det 
kom till webbplatsen som en viktig kanal eftersom alla inte menade att sociala medier är 
viktigt i kommunikationen om pandemin. Det kan tolkas som att sociala medier inte är en 
lika etablerad kanal i myndigheternas kriskommunikationsarbete vilket kan bero på att 
webbplatsen har funnits mycket längre. 
 
Det var endast i viss grad som interaktionen kom upp som en anledning till varför de 
använder kanalerna medan det i teorin påpekas att det är människorna som fyller innehållet 
som är det viktiga och inte teknologin för att få ut information. Det kan ses som att alla 
myndigheter inte har ett klart tankesätt kring vad sociala medier egentligen handlar om och 
konsekvensen kan bli att de inte får ut maximal effekt av sitt kriskommunikationsarbete. 
 
Brink på Smittskyddsinstitutet berättade att de inte har aktiviteter på sociala medier och 
anledningen till det är att de inte känner att de har resurser till att sköta det på rätt sätt. Det 
kan tolkas som att de har tänkt rätt enligt flera delar i teorin som menar att organisationer 
bland annat ska välja kanaler efter de resurser de har att tillgå. Att finnas på sociala medier 
kan ses som en fördel men det kan vara en ännu större nackdel att starta upp något som de 
inte klarar av att hantera. Även om alla myndigheter inte har egna aktiviteter ingår flera i 
samarbeten som Nej till svininfluensan och har därför ett litet engagemang som dessutom 
stödjer teorin med att de nya kanalerna ökar möjligheterna till att samarbeta i krislägen. 
Detta samarbete kan liksom på Krisinformations webbplats ge en enhetlig bild och öka 
konsekvensen i budskapen.  
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5.4.4 Möjligheter och krav som sociala medier för med sig 

Den största möjligheten med sociala medier som framkom hos respondenterna var att de 
kan nå en specifik målgrupp vilket också tas upp i teorin som en fördel med de nya 
kanalerna. Enligt teorin är möjligheten till dialog dock den största både allmänt och i 
krissituationer, förståelsen för möjligheten var något som togs upp hos flera myndigheter 
vilket kan ses som att de har en förståelse för möjligheten. Det kan tolkas som att de har 
förstått huvudsyftet med kanalen men det behöver inte betyda att de agerar utifrån det.  
 
Ett krav som Teljfors på Krisinformation tog upp var att deras information måste vara 
verifierad och att det därför kan skapa förvirring om allmänheten får kontroll över 
informationen, något som även påpekas i teorin. Kravet kan leda till att myndigheterna kan 
ha svårt att låta allmänheten vara en del av kriskommunikationen men å andra sidan kan 
det vara en nödvändighet för att anpassa sig till dagens kommunikationsklimat. Liksom 
med webbplatsen beskrevs resurser som ett stort krav där vissa menade att de skulle kunna 
göra mer på sociala medier om de hade större medel då det krävs att de kan hantera 
kanalen på rätt sätt. Den insikten kan ses som att resursbristen är ett problem, precis som 
Flodin (1993) menar i teorin, och att myndigheterna missar möjligheter på grund av det. 

5.4.5 Håll aktiviteten levande 

I teorin lyfts vikten av att göra målgruppen medveten om sin aktivitet genom att finnas på 
sociala medier och respondenterna talade alla om att de helst sprider medvetenhet på 
sociala medier. Däremot är det inte många som faktiskt kommenterar på andras aktiviteter 
vilket kan tolkas som att de inte har tagit till alla möjligheter till spridning av budskapet. 
Teorin säger också att organisationer kan lägga ut länkar på andra sidor och här har 
myndigheterna kommit längre när det kommer till webbplatsen. Det kan ses som att det 
finns mer att göra på sociala medier eftersom det enbart är några som lägger ut länkar i 
liten utsträckning genom att bland annat ha banners med länk på bland annat Facebook. 
 
För att ge besökaren mer information och en fördjupad kunskap inom ämnet arbetar flera 
av myndigheterna, i enlighet med teorin, med länkar och att snabbt uppdatera aktuell 
information. Uppdateringen av aktiviteten är dock varierande myndigheterna emellan där 
vissa har riktlinjer för att den ska vara uppdaterad medan andra menar att den inte ska vara 
helt statisk. Det kan ses som att alla myndigheter inte prioriterar att uppdatera aktuell 
information och att de inte tar tillvara på möjligheten med sociala medier där de kan 
uppdatera korta meddelanden på ett enkelt och icke tidskrävande sätt. 

5.4.6 Se bortom myndighetens verklighet 

De flesta av myndigheterna inkluderar sociala medier i sin omvärldsbevakning om 
influensan eller funderar på att göra det. En viktig del i kriskommunikationen är att ha 
bevakning på omvärlden och precis som flera respondenter berörde handlar det om att 
kunna bemöta rykten som uppstår. De gör det även för att lyssna på allmänheten och se om 
det är några frågor de behöver ge svar på. Då flera av myndigheterna inkluderar sociala 
medier i omvärldsbevakningen kan det betyda att de inser att det inte är enbart media som 
bidrar till vad som diskuteras på dagordningen. Idag kan även den vanliga människan göra 
sin röst hörd och påverka. 
 
På Krisinformation menade Teljfors att en risk med omvärldsbevakning är om de vill delta 
i konversationer på andras aktiviteter men inte har resurser nog att göra det. Det kan uppstå 
ett problem då de inte har tid till att följa upp diskussionen. Samtliga respondenter utom 
Nordlander på Vårdguiden menade dock att de inte bör lägga sig i konversationerna just 
för att de är myndigheter, vilket motsäger teorin om att organisationer måste delta och att 
konversationerna inte försvinner. Det kan tyda på att myndigheterna inte har anammat hela 
konversationstänket; att man ska gå dit målgruppen befinner sig och interagera där. 
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5.5 Resultat av innehållsanalys på webbplatsen 

5.5.1 Arbetsmiljöverket  

På Arbetsmiljöverkets förstasida annonseras temasidan genom en länkning med rubriken 
”Nya influensan” med tillhörande underrubrik samt bild på en del av Nej till 
svininfluensans logotyp. Bilden och underrubriken gör att informationen om temasidan tar 
större plats och bidrar till att den syns tydligare. Dessutom har de placerat rubriken relativt 
högt upp på sidan och den är skriven i en större textstorlek än grundmenyn.  
 

 
Bild 1. Arbetsmiljöverkets temasida. 

 

Den första informationen besökaren möts av på temasidan (se bild 1) är en kortare 
informationstext med en beskrivning av influensan ur ett arbetsmiljöperspektiv och under 
denna text publiceras aktuella nyheter om influensan i en punktlista. Krisinformationen 
presenteras även under olika ämnesområden där det finns rubriker som exempelvis; Om 

influensapandemin, Beredskap mot smitta, Ansvar och Frågor & svar. Om texterna är 
korta presenteras de ofta bara i löpande text men när det handlar om längre texter delas de 
in i underrubriker och i vissa fall punktlistor vilket tydliggör informationen.  
 
Arbetsmiljöverket använder länkar på temasidan för att på så sätt ge besökaren mer 
information om influensan och vaccinet. Det finns bland annat länkar till Krisinformations 
och Nej till svininfluensans webbplatser genom deras logotyper och det länkas till samtliga 
nationella myndigheters webbplatser. Besökaren hänvisas även vidare till den 
gemensamma telefonupplysningen för fler frågor och svar samt sjukvårdsrådgivningen 
1177. Myndigheten har inga egna aktiviteter på något socialt medie när det kommer till 
influensan och har därmed inte heller någon länkning till någon sådan sida. Det går att 
söka information på sidan genom en sökfunktion högst upp till höger som är tillgänglig 
vart än på webbplatsen besökaren befinner sig.  
 
Texter som finns på Arbetsmiljöverkets temasida har överlag ett informerande tonfall men 
i vissa fall märks en mer uppmanande ton i budskapen, exempelvis är det mest synliga på 
sidan Nej till svininfluensans logotyp med uppmaningen; Vaccinera dig! Och under denna 
syns en affisch med rubriken ”Vaccinera dig mot den nya influensan”. Budskapen är 
tydliga och språket som används är relativt enkelt samt anpassat efter besökaren. Det 
förekommer fackliga termer som, mikrobiologiska arbetsmiljörisker, men de förklaras ofta 
så att besökaren ändå kan hänga med i texten. 
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Temasidan är inte speciellt uppdaterad, den senaste nyheten som las ut har inget datum för 
publicering men den näst senaste nyheten las ut över en månad innan analystillfället. När 
de väl lägger ut nyheter hamnar den mest aktuella högst upp i den punktlista som finns. 
Det finns inga möjligheter att skapa dialog med myndigheten på temasidan förutom att 
ställa frågor genom att ringa på den gemensamma telefontjänsten eller skicka ett e-
postmeddelande. Om besökaren vill komma i kontakt med myndigheten finns 
kontaktuppgifter i form av telefonnummer och e-postadress längst ned på sidan. Besökaren 
kan inte heller bidra med någon information till temasidan, förutom genom att ställa frågor 
som sedan kanske läggs ut på Krisinformations webbplats och ibland även på 
Arbetsmiljöverkets egen sida under frågor och svar.  
 
5.5.2 Läkemedelsverket  
För att ta sig till Läkemedelsverkets temasida klickar besökaren på rubriken ”Den nya 

influensan” som finns i mitten på webbplatsens förstasida. Rubriken syns relativt bra och 
har en tillhörande undertext men ingen bild.  
 

 
Bild 2. Läkemedelsverkets temasida. 

 
Under den inledande texten på temasidan (se bild 2) som bland annat presenterar 
samarbetet myndigheterna emellan finns texter som presenterar information om vaccin och 
läkemedel i PDF-filer. Längre ned finns efterfrågad information med texter som rör bland 
annat barn, gravida och kvicksilver. Läkemedelsverket publicerar även nyheter som ligger 
i en punktlista till höger på sidan och krisinformationen presenteras i texter som är 
uppdelade med tydliga rubriker, ingress och brödtext. I något enstaka fall är texten upplagd 
på ett annorlunda sätt som exempelvis undersökningar med inledning och slutsats.  
 
Läkemedelsverket använder länkar både inom den egna och till andra webbplatser, bland 
annat Krisinformations webbplats genom att ha deras logotyp synlig högt upp på sidan, det 
finns däremot inga länkar till de andra myndigheterna eller Läkemedelsverkets 
Twittersida. Besökaren hänvisas även här till den gemensamma telefonupplysningen för 
mer information och det finns en sökfunktion på sidan där besökaren kan söka efter 
information på hela webbplatsen.  
 
Budskapen i informationen på Läkemedelsverkets temasida rör vaccinet och är 
informerande utan några uppmaningar. Texterna under efterfrågad information är enkla 
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och tydligt formulerade och här är texterna anpassade efter besökaren som inte har så 
mycket kompetens kring läkemedel. I andra texter förekommer det namn på vaccin som 
kan vara krångliga att förstå om besökaren inte är insatt i ämnet men överlag är texterna 
ändå relativt lättbegripliga med några undantag. I ett exempel i en text om 
rekommendationer av vaccinet för barn under ett år förekommer fackliga termer och svåra 
meningar och det krävs att besökaren läser texten långsamt för att förstå.  
 

Såväl prospektivt som retrospektivt insamlade säkerhetsdata har granskats. 

Biverkningsprofilen liknar den som setts hos barn > 1 år. Baserat på 
exponeringsdata efter dosering med 3 mg/kg hos barn 0-2 månader (N=5), 3-5 

månader (N=6)… 

 
Informationen under publicerade nyheter är aktuell och uppdateras frekvent, ibland med 
bara någon dags mellanrum och ibland med en veckas intervall där den mest aktuella 
nyheten hamnar högst upp i listan. Det finns inga interaktionsmöjligheter på temasidan, 
besökaren hänvisas till att kontakta den gemensamma telefontjänsten eller till 
Krisinformations webbplats. Precis som hos Arbetsmiljöverket ligger kontaktuppgifterna 
längst ned på sidan där telefon- och faxnummer till Läkemedelsverket finns men för att 
komma i kontakt med myndigheten via e-post måste besökaren klicka sig vidare till 
”ytterligare kontaktinformation”. Besökaren kan inte bidra med någon information på 
temasidan förutom att ställa frågor genom telefontjänsten där svaren kan komma att lyftas 
upp under efterfrågad information.  

5.5.3 Krisinformation 

På Krisinformations webbplats kan besökaren ta sig till temasidan på två sätt, antigen 
genom en flik med rubriken ”Influensa A(H1N1)” som ligger högst upp på sidan eller 
genom en liknande rubrik i höger kolumn där det finns en tillhörande bild och undertext 
som tydliggör ytterligare. 
 

 
Bild 3. Krisinformations temasida. 

 
När besökaren kommer in på temasidan (se bild 3) är den första informationen en 
introducerande text om innehållet på sidan, samt en kort beskrivning av influensan. 
Nedanför det presenteras nyheter där den senast uppdaterade får mest utrymme med rubrik 
och ingress medan övriga nyheter bara har en rubrik som fungerar som länk. Informationen 
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är även här, precis som på de tidigare nämnda temasidorna, indelad i olika områden där 
besökaren lätt kan finna den information den söker men på Krisinformations webbplats 
finns det betydlig fler områden. Krisinformationen går också att läsa på olika språk och de 
erbjuder även teckenspråk. De texter som finns är upplagda som artiklar med tydliga 
rubriker, ingress, brödtext och är lätta att förstå.  
 
I slutet av texterna finns länkar till frågor och svar om det aktuella området och även på 
andra ställen på temasidan länkas det till andra sidor på den egna webbplatsen. I vissa fall 
går länkarna till någon av de andra myndigheternas webbplatser och de hänvisar också 
besökaren till den gemensamma telefontjänsten samt sjukvårdsrådgivningen 1177. 
Däremot länkar de inte vidare till Krisinformations twittersida. Det finns en sökfunktion 
som är till för hela webbplatsen men det finns även en sökmotor som ligger längre ned på 
sidan där besökaren kan välja om den vill söka information direkt på deras eller andra 
myndigheters webbplats.  
 
Informationen på denna sida kommer till stor del från de andra nationella myndigheterna 
och nyheterna som ligger ute kommer från de övriga myndigheterna då temasidan till stor 
del fungerar som en samordnare. Informationen är också väldigt neutral och det uppmanas 
inte till vaccinering. I de texter som redaktionen på Krisinformation har skrivit eller 
redigerat är texterna lättförståeliga och anpassade efter besökaren. Facktermer förklaras 
och tydliggörs.  
 

Inkubationstiden, det vill säga den tid det tar från det att man smittats till dess 

att man insjuknar, är för den nya influensan en till sju dagar, i snitt tre dagar. 

 
Detta visar att informationen anpassas efter besökaren. Informationen är också anpassad 
genom att det är lätt att hitta den information man söker genom områden som; 
Vaccination, Graviditet och amning, När du reser.  
 
Informationen på temasidan är uppdaterad, den senaste nyheten publicerades fyra dagar 
innan analystillfället och innan dess har det uppdaterats flera gånger i veckan. Den mest 
aktuella nyheten lyfts tydigt fram då den ligger i en egen ruta på sidan. Inte heller här kan 
besökaren kommentera eller föra dialog med myndigheten på temasidan utan hänvisas till 
de telefontjänster som tidigare nämnts. Det enda besökaren kan bidra med när det kommer 
till att tillföra information på temasidan är genom frågor de ställer som sedan kan komma 
att publiceras på sidan och på så sätt görs synlig för alla besökare. För att kontakta 
myndigheten måste besökaren gå tillbaka till förstasidan för att där leta upp redaktionens 
e-postadress.   

5.5.4 Smittskyddsinstitutet  

På Smittskyddsinstitutet annonseras temasidan högt upp på webbplatsens förstasida genom 
rubriken ”Den nya influensan” med en tillhörande undertext. Det finns ingen tillhörande 
bild till rubriken och teckenstorleken är ganska liten vilket gör det svårt för ögat att hitta 
informationen vid första anblick. 
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Bild 4. Smittskyddsinstitutets temasida. 

 
Varje vecka läggs en influensarapport ut på temasidan (se bild 4) där besökaren kan få 
aktuell information om pandemin. Förutom rapporten kan besökaren hämta information 
genom nyhetsarkivet som kan prenumereras på, besökaren har också tillgång till 
informationsmaterial där det bland annat finns möjlighet att ladda ned affischer. Vidare 
finns en flik för frågor och svar men där presenteras inga frågor utan de hänvisas direkt till 
Krisinformations webbplats. Informationen i texterna är upplagd som artiklar med 
undantag för rapporterna.  
 
På Smittskyddsinstitutets temasida används både interna och externa länkar och i 
inledningstexten finns en länk till Krisinformations webbplats samt den gemensamma 
telefonupplysningen. Under alla sidor finns även möjligheten att tipsa en vän om sidan och 
informationen genom att skriva in e-postadressen. Då myndigheten inte har några egna 
aktiviteter på sociala medier finna det därför inte heller någon länk till en sådan sida. 
Precis som i de andra fallen ligger sökfunktionen högst upp på sidan och är tillgänglig vart 
än på webbplatsen besökaren befinner sig.  
 
Informationen och språket på temasidan känns mer anpassat till anställda inom vården, 
vilket också är Smittskyddsinstitutets primära målgrupp. Även om vissa begrepp förklaras 
görs det med fackliga termer och informationen är inte anpassad efter allmänheten.  
 

Prover som skickas till SMI med frågeställningen pandemisk influensa 

analyseras i första hand med PCR, en molekylär metod för påvisning av 
arvsmassan. 

 
Det bidrar till att budskapen på temasidan uppfattas som väldigt professionella och 
neutrala då ingen uppmaning till vaccinering sticker ut. I nyheterna går det dock att se att 
informationen även kan vara riktad till allmänheten då språket är förenklat och betydlig 
mer tydligt än den övriga informationen på sidan. Där är de också mer uppmanande i 
budskapen och tar ställning, det kan exemplifieras i ett citat från generaldirektören på 
myndigheten som lyfts upp i en nyhet;  

 
För att undvika ytterligare sjuka och dödsfall är det därför viktigt att 
vaccinationerna fortsätter. 
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Temasidan är uppdaterad och det finns aktuell information tillgänglig där nyheter läggs ut 
med jämna mellanrum och ibland kommer ny information upp flera gånger i veckan. Både 
nyhetsarkivet och influensarapporterna lyfts fram och är tydliga. Det finns ingenstans där 
besökaren kan kommentera eller skapa dialog med myndigheten på temasidan utan 
besökaren hänvisas även här, som i de andra fallen, till att ringa den gemensamma 
telefonupplysningen för frågor. Telefonnummer till myndigheten finns längs ned på sidan 
tillsammans med andra kontaktuppgifter och besökaren hänvisas till 
sjukvårdsrådgivningen eller att uppsöka läkare. Besökaren kan inte heller på något sätt 
bidra med information på sidan, inte ens genom att ställa frågor och på så sätt påverka 
vilka svar som läggs ut eftersom myndigheten inte väljer att publicera dem på sin egen sida 
så att alla kan se.  

5.5.5 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen synliggör sin temasida i en ruta under rubriken Aktuellt där den fjärde 
genvägen är ”Nya influensan A(H1N1)”, rubriken har samma teckenstorlek som övriga 
genvägar och tydliggörs varken genom en bild eller med undertext vilket leder till att den 
inte är speciellt synlig. 
 

 
Bild 5. Socialstyrelsens temasida. 

 
Den mest centrala texten på temasidan (se bild 5) är en kort presentation av influensan och 
under det finns Revideringar av rekommendationer där de tar upp det senaste 
uppdateringarna när det kommer till rekommendationer av vaccinet. Därefter finns tre 
områden där de genom länkar hänvisar besökaren vidare till andra sidor på temasidan med 
information om influensan. Krisinformationen delges även här genom nyheter som 
publiceras högst upp på sidan till vänster. Det är mycket information till anställda inom 
vården och om hur de ska agera i sitt arbete med influensan men längst ned på sidan finns 
speciell ingång för allmänheten där besökaren genom att klicka kommer till en sida med 
texten; Alla är välkomna att klicka runt på hela webbplatsen, men det kan vara bra att 

känna till att stora delar av webbplatsen är anpassad för yrkesverksamma och 

beslutsfattare i vård och omsorg.  
 
De texter som finns på temasidan är i artikelform med rubrik, ingress och brödtext och det 
finns frågor och svar som till viss del kan vara till nytta för allmänheten. Informationen 
presenteras på lättläst, teckenspråk, engelska och besökaren kan även välja att lyssna på 
informationen. Socialstyrelsen använder länkar både inom den egna sidan och till andra 
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organisationers webbplatser bland annat till WHO (World Health Organization). De länkar 
även till Nej till svininfluensans webbplats, bara till webbplatsen och inte facebooksidan 
genom deras logotyp. En sökfunktion finns högst upp på sidan men det finns även en 
sökfunktion under Frågor och svar där besökare med hjälp av sökord lättare kan hitta de 
frågor de vill ha svar på där även källan för svaret anges i en kolumn.  
 
Informationen på temasidan är mer anpassad till anställda inom vården därför är det 
överlag inte anpassat till det allmänheten vill ha men språket är ändå inte speciellt fackligt 
utan enkelt och tydligt formulerat. Budskapen känns, precis som på Smittskyddsinstitutet, 
professionella och neutrala men i nyheterna uppmanar de till vaccination genom rubriker 
som; Fortsatt viktigt att vaccinera sig. Informationen på sidan är uppdaterad och aktuell 
och de publicerar nyheter några gånger i veckan där de mest aktuella nyheterna hamnar 
högt upp på sidan. Den mer centrala texten uppdaterades senast ca två veckor innan 
analystillfället. När det kommer till dialog och interaktions möjligheter på temasidan är det 
precis som i de andra fallen, det finns inga. Likaså är det med besökarens chans att bidra 
med information till temasidan, den enda möjligheten till det är att ställa frågor som sedan 
läggs ut under frågor och svar.  

5.5.6 Nej till svininfluensan  

Då Nej till svininfluensan är en speciellt framtagen webbplats till en kampanj finns det inte 
någon första sida att länka ifrån utan besökaren kommer direkt till informationen om 
influensan (se bild 6). Däremot länkar några av myndigheterna till webbplasten på sina 
temasidor.  
 

 
Bild 6. Nej till svininfluensans webbplats. 

 
Det finns egentligen inte mycket information i form av textstycken då större delen av sidan 
tas upp av en ”kryssa i ruta” där besökaren själv tar ställning till varför den vill vaccinera 
sig och sedan presenteras olika sätt att sprida detta vidare. Den enda längre texten som 
finns dyker upp som en informationsruta om besökaren klickar på länken Läs mer om den 

nya influensan och där finns kort fakta om vaccinationen och smittan samt information om 
vart allmänheten ska vända sig. Texten har rubrik, ingress och brödtext och den är indelad 
i olika stycken vilka markeras genom att de första tre orden i meningen är i fetstil.  
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Längre ned på webbplatsen finns information om varför allmänheten ska vaccinera sig 
vilket presenteras i en kort inledande text samt en rullande lista med korta argument för 
vaccinering. Längst ned på sidan finns fakta om när det första svininfluensafallet 
upptäcktes samt siffror på hur många som har vaccinerat sig hittills. På sidan finns det 
länkar till Krisinformations webbplats där besökaren kan få svar på frågor, de hänvisas 
även till den gemensamma telefonupplysningen samt sjukvårdsrådgivningen 1177. Det 
finns ingen sökfunktion på webbplatsen men det finns inte heller något behov av det då det 
rör sig om så pass lite information. 
 
Budskapen på sidan är klara och tydliga och det märks att de är framtagna för en kampanj 
om vaccinering då de är klart uppmanande. Intrycket som ges är att vaccinering är det enda 
rätta alternativet, de talar om fördelarna och nämner inget om eventuella biverkningar. På 
hela sidan möts besökaren av texter som; ”Var med och stoppa influensan”, ”Ja, det är 

klart jag vill vaccinera mig” även logotypen som syns tydligt uppe i högra hörnet talar ett 
klart språk genom att föra fram budskapet, ”Nej till influensan. Vaccinera dig!”. 

 
När många vaccinerar sig hejdas smittspridningen. Därför kan du genom att 

vaccinera dig vara med och förhindra att fler blir svårt sjuka. 

 
På Nej till svininfluensan tillåts besökaren ta ställning till varför den vill vaccinera sig och 
det finns tre alternativ att välja mellan. Informationen är anpassad efter mottagaren och det 
märks en skillnad i språket från myndigheternas egna webbplatser. Här är språket enklare, 
helt utan fackliga termer, informationen är kort och koncis och det krävs inga förkunskaper 
av besökaren för att förstå texten. Däremot kan de funktioner webbplatsen erbjuder med att 
sprida budskapet vidare uppfattas som främmade och svårt om besökaren inte är insatt i 
hur de olika sociala medierna fungerar. 
 
Det finns inga datum utsatta på den information som är publicerad förutom vid texten som 
visar hur många som vaccinerat sig och denna är uppdaterad 17 dagar innan 
analystillfället. Det rör sig annars om information som inte kontinuerligt behövs 
uppdateras på samma sätt som nyheter då den alltid är aktuell.  
 
Besökaren kan inte skapa dialog direkt på webbplatsen men kan däremot ta ställning till 
varför den vill vaccinera sig. Det synliggörs inte för andra på sidan utan det får besökaren 
själv sprida vidare. Det finns inga direkta kontaktuppgifter utsatta på sidan men längst ned 
finns de myndigheters logotyper som ingår i samarbetet och genom länkning hamnar 
besökaren på myndigheternas webbplatser där besökaren själv får leta upp 
kontaktuppgifter. Besökaren kan inte bidra med något på sidan utan det är som tidigare 
skrivet bara möjligt att sprida budskapet vidare genom sociala medier som Facebook, 
Twitter, sin blogg, e-post, Digg, Del.icio.us, Stumble Upon, Pusha samt Google.  

5.5.7 Vårdguiden 
På Vårdguidens förstasida syns temasidan klart och tydligt genom en stor orange ruta med 
rubriken ”INFLUENSA” skrivet med versaler. I rutan finns även tre illustrationer med 
tillhörande text som fungerar som länkar. Genom att klicka på rubriken kommer besökaren 
till temasidan (se bild 7). 
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Bild 7. Vårdguidens temasida. 

 
På temasidan möts besökaren först av en grå ruta med information om att alla som vill får 
vaccinera sig samt vart allmänheten ska vända sig beroende på vilken åldergrupp man 
tillhör. I rutan finns också två länkar där besökaren kan få mer information om influensa 
och hitta sin vaccinationsmottagning. Informationen presenteras genom nyheter som 
publiceras i en punktlista längre ned på sidan samt olika ämnesområden, som exempelvis: 
Vaccination, Vad är svininfluensa?, Om du blir sjuk, riskgrupper, gravida föräldrar, där 
besökaren lätt kan hitta den informationen den söker. Det erbjuds även information på 
andra språk samt genom teckenspråksfilmer.  
 
Informationen under de olika områdena presenteras på olika sätt men i form av en artikel. 
Längre brödtexter är ofta indelad i mindre underrubriker men det används även punktlistor. 
Längst ned på alla texter finns datum för publicering, ansvarig redaktör, författare och 
granskare vilket ger en överblick över vem allmänheten kan kontakta för eventuella frågor 
och synpunkter. På temasidan hänvisas besökaren även till vårdguidens telefonupplysning 
där allmänheten kan ställa frågor om influensan. Den orangefärgade rutan som fanns på 
förstasidan finns även på temasidan med länkningar till mer information på sidan och det 
länkas vidare till Vårdguidens facebooksida i en ruta till vänster. Besökaren kan söka 
information på sidan genom att använda sökfunktionen som ligger högst upp på sidan.  
 
Informationen som finns på temasidan är informerande och budskapen är inte särskilt 
uppmanande, ett exempel på en rubrik från en nyhet är ”Alla som vill får vaccinera sig – 

men det är ont om vaccin” där de inte talar om att besökaren bör vaccinera sig utan 
formulerar det istället som att möjligheten finns. Det ges också en nyanserad bild då 
myndigheten lyfter fram både fördelar med att vaccinera sig samtidigt som nackdelarna 
och biverkningarna diskuteras. I vissa fall är ändå budskapet uppmanande och de ger 
nästan lite beröm till dem som väljer att vaccinera sig.  
 

Det är mycket positivt att så många människor vill vaccinera sig mot 
svininfluensan. 

Informationen är tydlig och enkelt formulerad men vissa meningar skulle kunna anpassas 
mer till besökaren. Informationen ligger på en bra kunskapsnivå och det är lätt för vem 
som helst att förstå den. Enkla, raka och korta meningar förtydligar budskapet. 
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Du som tillhör någon av grupperna ovan kan vaccinera dig på en vårdcentral. 
Du behöver inte visa intyg. Det räcker att du uppger din sjukdom. Vaccinet är 

gratis. 

 
Den senaste uppdateringen på nyheter publicerades samma dag som analystillfället och 
nyheten innan det kom från ungefär en vecka tillbaka. Det uppdateras frekvent, ofta några 
gånger i veckan. Då nyheterna presenteras relativt långt ned på sidan är det svårt att säga 
om den mest aktuella informationen hamnar först. Det finns ingenstans där besökaren 
öppet kan lämna kommentarer eller ställa frågor direkt på temasidan. Men genom 
länkningen till facebooksidan där man som medlem kan gå in och ställa frågor erbjuder 
ändå Vårdguiden en chans till en öppen dialog. Besökaren kan också skicka e-post eller 
ringa telefonnumret som tidigare nämnts för att ställa frågor. Under frågor & svar lyfter 
Vårdguiden ut vanliga frågor som ställts och ger svar så att alla kan se dem.  
 
För kontaktuppgifter måste besökaren klicka sig vidare i flera steg och den enda 
information man kan påverka på sidan som besökare är, som hos alla de andra 
myndigheterna, genom att ställa frågor på telefonlinjen som sedan kanske läggs ut under 
Frågor och svar. 

5.6 Analys av innehållsanalys på webbplatsen 

5.6.1 Tydlig krisinformation 

Samtliga myndigheter annonserar sina temasidor på webbplatsens förstasida där länken till 
temasidan synliggörs bättre hos vissa. Att krisinformationen synliggörs och är 
lättillgänglig är något som påpekas som viktigt både i teorin och under intervjuerna. Ett 
exempel där temasidan inte syns tydligt är på Socialstyrelsens webbplats där genvägen till 
temasidan visserligen ligger under rubriken aktuellt men inte utmärker sig från annan 
information. Det kan försvåra för besökaren att hitta till krisinformationen vilket kan leda 
till att denne söker information på annat håll. Eftersom myndigheterna är måna om att 
allmänheten får verifierad information bör de eftersträva att besökarna inte hamnar hos 
felaktiga källor.  

5.6.2 Att underlätta för besökaren  

På myndigheternas temasidor presenteras informationen om influensan i både kortare och 
längre texter. Texterna presenteras på olika sätt, till exempel genom nyheter, frågor och 
svar och dessutom väljer många att dela upp informationen under olika ämnesområden. 
Det förtydligar och underlättar för besökaren att hitta den information den söker vilket är 
något som diskuterats både i teorin och under intervjun med Vårdguiden. Nordlander 
nämnde vikten av att vara pedagogisk och underlätta för besökaren vilket de alltså också 
gör på sin webbplats. 
 
Myndigheterna anpassar och underlättar läsbarheten hos texterna på olika sätt. Vid längre 
texter har de i enlighet med teorin ofta informationen i sammanfattande punktlistor eller i 
form av artiklar. Då några av temasidorna erbjuder information på andra språk samt 
teckenspråk och att Socialstyrelsen har en flik för lättläst visar på att flera av 
myndigheterna har anpassat informationen efter olika målgrupper. Det stämmer in på 
teorin om att organisationer bör specialisera budskapen till olika målgrupper och det kan 
leda till att fler människor kan ta till sig informationen om pandemin.  
 
Både i teorin och under intervjuerna ses länkar som ett effektivt sätt att ge besökaren mer 
information och på samtliga temasidor används denna metod. Samtliga myndigheter 
erbjuder även en sökfunktion där besökaren kan skriva in ett sökord och på så sätt lättare få 
den informationen de söker. Det kan tolkas som att myndigheterna även här försöker 
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tydliggöra informationen så mycket som möjligt för besökaren och att de förstår vikten av 
att själv kunna söka upp den information man är i behov av. 

5.6.3 Enkla och tydliga budskap underlättar 

Texterna på myndigheternas temasidor är överlag enkla och tydliga, speciellt i nyheterna, 
men det förekommer en del fackspråk där vissa förklarar uttrycken bättre än andra. Både i 
teorin och under intervjuerna tas vikten av att budskapet måste vara just tydligt upp och att 
informationen måste vara enkel, utan fackliga termer. Då respondenterna beskrev det som 
viktigt med tydlighet, men att vissa av texterna ändå är svåra att förstå, kan det visa på en 
svårighet för myndigheterna att uttrycka sig med ett vardagligt språk då deras information 
ibland kan vara komplex. De borde ändå gå ett steg längre i förtydligandet för att alla ska 
kunna ta till sig informationen.  
 
På Nej till svininfluensans webbplats märks en skillnad från de andra webbplatserna. Här 
används ett enklare språk där texterna helt avsaknar svårbegripliga ord vilket visar på att 
innehållet är tydligt precis som förespråkas i teorin. Innehållet är verkligen anpassat till 
mottagaren och dess kompetens och det krävs ingen tidigare kunskap för att förstå 
budskapet. I teorin nämns det att avsändaren kan använda olika tilltal för att nå fram med 
sitt budskap. På Nej till svininfluensans webbplats är de betydligt mer uppmanande än 
övriga webbplatser där de använder ett rationellt tilltal genom att vaccinering lyfts fram 
som det enda rätta. Det använder även ett moraliskt tilltal genom att de i ”kryssa-i-rutan” 
får mottagaren att tänka på sina medmänniskor. Skillnaderna hos kampanjsidan kan bero 
på att det är en speciell webbplats som inte är lika förknippad med myndigheterna men 
också för att kampanjen är riktad till en yngre målgrupp som använder ett annat språk.  
 
Just under kriser är det viktigt att dem som organisationerna försöker nå finner budskapet 
trovärdigt och korrekt då det ofta finns konkurrerande åsikter. På Vårdguiden ges en 
nyanserad bild av influensan där både fördelar med att vaccinera sig lyfts upp samt 
eventuella biverkningar. Det kan bidra till att budskapet blir mer trovärdigt då mottagaren 
får en rättvis bild av krisen och inte bara en åsikt lyfts fram. Genom att bemöta rykten som 
sprids om vaccinet kan det skapa mer tillit till myndigheten och visa att de är medvetna.  

5.6.4 Uppdaterad information visar på engagemang  

Under intervjuerna framkom det att flera myndigheter försökte arbeta aktivt med att hålla 
temasidan uppdaterad. Det bekräftades under innehållanalyserna då det visade sig att flera 
myndigheters temasidor var väl uppdaterade, precis som teorin förespråkar. 
Arbetsmiljöverkets temasida var den enda som hade långt mellan uppdateringarna vilket 
stämmer in på deras svar under intervjuerna där de inte ansåg sig ha tillräckligt med ny 
information att gå ut med. Men enligt teorin är det viktigt att krisinformation uppdateras 
ofta och upprepas vilket de i detta fall hade kunnat arbeta mer aktivt med. Om 
myndigheterna bibehåller regelbunden kontakt med målgruppen kan trovärdigheten av 
budskapet stärkas och kriskommunikationsarbetet därmed underlättas.  
 
På de flesta temasidorna är nyheterna placerade högt upp på sidan vilket leder till att viktig 
och uppdaterad information kommer högt upp, det kan även ses i teorin om att den mest 
relevanta informationen bör komma först och den mindre relevanta informationen längre 
ned. Det kan vara ett tecken på att myndigheterna förstår vikten av att besökaren lätt hittar 
aktuell information och håller sig uppdaterad om myndighetens nyheter.  

5.6.5 Att kunna samtala med myndigheterna 

Under intervjuerna beskrevs det som viktigt att skapa dialog med sina målgrupper men på 
temasidorna finns inga dialogmöjligheter vare sig genom forum eller kommentarsfält. Det 
kan visa på att myndigheterna inte följt med i utvecklingen av Web 2.0 som betonar vikten 
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av interaktion där besökaren ska kunna engagera sig och bidra med erfarenheter och 
åsikter. Motsägelsen kan ses som att myndigheterna inte arbetar på de sätt de förespråkar 
och det bekräftar även vad tidigare studier kommit fram till, att webbplatser ofta bara 
erbjuder envägskommunikation.  
 
Trots att den egna webbplatsen mest fokuserar på envägskommunikation skapar de i vissa 
fall dialog på andra webbplatser där de erbjuder sina experter till chatt. Det kan tyda på att 
myndigheterna kanske inte anser att webbplatsen är rätt kanal för att skapa dialog utan 
låter istället interaktionen ske någon annanstans där målgruppen befinner sig. Vissa 
myndigheter har dialog på deras aktiviteter på sociala medier men länkar inte tydligt till 
dessa. Om myndigheterna väljer att föra dialogen någon annanstans är det viktigt att det 
tydligt framgår på webbplatsen vart denna interaktion är möjlig. En konsekvens kan bli att 
besökaren inte hittar dialogen eller helt enkelt inte vet att den möjligheten finns. 

5.6.6 Engagerade besökare eller passiva mottagare 

I intervjuerna framkom att flera respondenter anser allmänheten som en viktig aktör på 
webbplatsen, innehållsanalyserna visar trots det att det inte finns någon möjlighet för 
allmänheten att direkt bidra med information. Det enda besökaren kan bidra med är att 
ställa frågor till myndigheten där vissa svar synliggörs för samtliga besökare. Att det inte 
finns möjlighet för allmänheten att dela med sig av sina åsikter eller tankar på temasidorna 
kan tyda på att myndigheternas fokus ligger på att styra och samordna informationen. Det 
är enligt teorin visserligen en stor del i myndigheters arbete men bör inte vara ett hinder för 
tvåvägskommunikation med besökaren.  
 
Nej till svininfluensan är den enda webbplats som ger besökare en chans att engagera sig 
där de kan ta ställning till vaccinationen, vilket kan liknas med Taylor och Perrys (2005) 
rekommendation om tyck-till-knappar, och sprida budskapet vidare genom olika sociala 
medier. Att de här har valt att låta besökarna själva sprida budskapet kan liknas vid 
medievalsstrategin där människor påverkar andra genom en kedjebrevsprincip. 

5.7 Resultat av innehållsanalys på sociala medier 

5.7.1 Läkemedelsverket – Twitter 

 

 
Bild 8. Läkemedelsverkets twittersida. 
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På Läkemedelsverkets twittersida (se bild 8) publicerar de nyheter som kommer från 
webbplatsen och texten består av de 140 tecken som twitterinläggen är begränsade till samt 
följs av en länk till hela nyheten på Läkemedelsverkets webbplats. Inget inlägg under 
analysperioden består därför av en länk till någon videofilm eller bild utan enbart rena 
nyheter. Utöver länkarna i inläggen ger Läkemedelsverket besökaren en möjlighet att hitta 
till deras webbplats genom en länk till höger på sidan men det finns ingen uppmaning till 
att besökaren där kan finna mer information. 
 
Ingen interaktion har skett på sidan genom svar på inläggen från allmänheten eller att 
någon har nämnt dem i sina egna inlägg, vare sig rörande influensan eller andra ämnen. 
Budskapen på aktiviteten ser överlag lika ut under hela perioden eftersom de lägger upp 
nyheter med en länk och i och med att rubriken kommer först är innehållet ofta formellt, 
koncist och tydligt och de använder inte fackliga termer. Något som ibland gör budskapen 
svårförståeliga är att de inte anpassar texten till de antal tecken som visas på Twitter och 
därför bryts meningarna i vissa fall mitt i ett ord. En gång under analysperioden 
anpassades texten och det inlägget handlade om en annonsering av publiceringen av Nej 
till svininfluensans webbplats och var alltså ingen ren nyhet länkad från webbplatsen. 
 
Läkemedelsverket är till stor del informerande och neutrala i sin kommunikation men i 
vissa fall kommer en uppmanande ton fram och de uttrycker sig exempelvis som att ”alla 

barn under 3 år bör vaccineras mot den nya influensan”. Informationen om influensan 
uppdateras ofta där inläggen kommer flera gånger i veckan men däremot är det svårt att se 
om den viktigaste information ligger högst upp då twittersidan behandlar andra ämnen än 
svininfluensan. 

5.7.2 Krisinformation – Twitter 

 

 
Bild 9. Krisinformations twittersida. 

 
Krisinformation har samma upplägg som Läkemedelsverket på sin twittersida (se bild 9) 
där de lägger upp nyheter och arbetar med länkar till hela nyheten. Vissa nyheter har andra 
myndigheter som avsändare men de ligger alla på Krisinformations webbplats. Precis som 
hos Läkemedelsverket går ingen länk till videofilmer eller bilder men de har en länk till sin 
webbplats utan uppmaning till att besökaren kan få mer information där. 
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När det kommer till interaktionen har Krisinformation en separat twittersida som de 
hänvisar till om någon vill ”komma med synpunkter eller dialog”. Där finns ett fåtal inlägg 
och svar som har gjorts från allmänheten om influensan under analysperioden och 
Krisinformation har svarat på de frågor som har kommit upp. 
 
Även budskapen och dess innehåll liknar Läkemedelsverkets upplägg i och med att de 
lägger upp nyheterna rakt av. Samma problem med brutna meningar och ord uppkommer 
därför på Krisinformations aktivitet: 
 

 
Bild 10. Exempel på avbruten mening. 

 
Budskapen är lättförståeliga och tydliga utan fackliga termer men de använder sig inte av 
ett mer informellt tilltal än på webbplatsen. De är väldigt neutrala i sin information och 
visar upp både negativa och positiva sidor med vaccineringen. Bland annat har de ett 
inlägg om kraftigt ökade insjukningsfall intill en nyhet om biverkningar av vaccinet. 
 
Krisinformations twittersida var senast uppdaterad om influensan en månad och sex dagar 
innan analystillfället men däremot uppdaterades den flera gånger i veckan innan det. 
Eftersom twittersidan behandlar andra ämnen än influensan är det svårt att se om den mest 
aktuella och viktiga informationen kommer högst upp i flödet. 

5.7.3 Nej till svininfluensan – Facebook 

 

 
Bild 11. Nej till svininfluensans facebooksida. 

 
På Nej till svininfluensans facebooksida (se bild 11) handlar alla inlägg om tips till vart 
besökarna kan vända sig för att få mer information och består då av länkar som leder 
besökaren till både kampanjens och andras webbplatser. Besökaren blir även ibland 
uppmanad att ringa telefontjänsten för att få svar på frågor: 
 



 55

 
Bild 12. Uppmaning till att ringa telefontjänst. 

 
Deras webbplats annonseras högt upp på sidan och talar om att det finns mer information 
att hämta, utöver i inläggen finns det länkar till webbplatser listade i vänsterkolumnen. De 
har ingen krisinformation i form av bilder, videofilmer eller liknande på sidan. 
 
När det kommer till interaktionen har flera besökare skrivit kommentarer på inläggen från 
myndigheten men de har ingen möjlighet att göra egna inlägg i och med att Nej till 
svininfluensan har valt att ta bort funktionen som möjliggör det. En annan slags interaktion 
mellan myndigheten och besökarna är att flera besökare har visat sin uppskattning genom 
att gilla inläggen (genom att trycka på en symbol med ”tummen upp” vid inlägget). De har 
inte svarat på någon kommentar från allmänheten. 
 
Budskapen är i en konkret och tydlig ton utan fackliga termer och de tilltalar besökaren 
med ”du” men är i övrigt formella i sitt språk, avsändaren är myndigheten och ingen 
person i form av en anställd. Innehållet på sidan känns anpassat till vad allmänheten vill 
ha i och med att de bland annat lägger ut länkar till frågor och svar men de minskar 
anpassningen i och med att de har tagit bort funktionen där besökaren kan skriva inlägg. 
Genom inläggen uppmanas besökaren att vaccinera sig, de är tydliga med avsikten att de 
vill att alla ska vaccinera sig där de uttrycker sig som ”Var med och stoppa 

svininfluensan: vaccinera dig!” och de har ingen information om eventuella biverkningar. 
 
När det gäller uppdateringen av informationen om influensan är Nej till svininfluensans 
facebooksida mindre frekvent uppdaterad med några inlägg när den startades en knapp 
månad innan analystillfället och det senaste inlägget gjordes tre veckor innan 
analystillfället. Informationen som läggs ut är generell, som information om vart besökaren 
ska vända sig samt länkar till olika webbplatser, och är därför alltid aktuell. 

5.7.4 Vårdguiden – Facebook 

 

 
Bild 13. Vårdguidens facebooksida. 
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Den information som behandlar influensan på Vårdguidens facebooksida (se bild 13) 
består av inlägg som rör all möjlig information om smittan och kan vara vanliga frågor 
eller nyheter. Vissa av inläggen som de gör och som de svarar på har länkar för att ge 
besökaren mer information och går främst till deras egen webbplats men de uppmanar 
även ibland till att ringa sjukvårdsupplysningen och länkar till andras webbplatser för mer 
information på olika ställen på sidan. Utöver textburen information kan besökaren lyssna 
på ljudfiler med information om influensan och titta på bilder som de har lagt ut med 
annonser om influensan på olika språk. De kan också få information om hur vaccinationen 
går till på webbplatsen genom att klicka på banners med frågeställningar som ”När kan jag 

vaccinera mig?”. Det finns inga videofilmer eller rörlig bild på sidan men de länkar i ett 
inlägg till ett program på SVT:s webbplats som handlar om Vårdguiden och influensan. 
 
Vårdguiden för frekvent dialog med besökarna. Många besökare kommenterar på 
myndighetens inlägg samt gör egna inlägg med frågor direkt till Vårdguiden och besökarna 
har även på denna facebooksida visat sin uppskattning genom att gilla inläggen. 
 

 
Bild 14. Exempel på aktivitet från besökare. 

 
Vårdguiden svarar inte bara på vanligt förekommande frågor utan även genom att 
kommentera på inlägg som besökaren skriver eller svara på kommentarer i sina egna 
inlägg. I några fall har de inte svarat och det har då inte handlat om medicinska frågor utan 
frågor som ”1976 Fanns en influensa vid namn Svininfluensa i usa. Alla vaccinerade sig 

och folk blev skadade. Jag kan förstå tidningar sprider propaganda. Men varför säljer ni 

er till storföretagen?”. 
 
Vårdguidens budskap i de egna inläggen ser likadana ut som hos Nej till svininfluensan, 
det vill säga att de är enkla och tydliga utan fackliga termer och med tilltalet ”du”. I svaren 
de ger har de ett annat tilltal där de refererar till frågeställaren vid namn och avslutar svaret 
med ”Kerstin på Vårdguiden” eller liknande där de är mer personliga. Innehållet på sidan 
anpassas till allmänheten i hög grad eftersom Vårdguiden svarar på frågor direkt i flödet 
och besökarna kan göra egna inlägg. Vissa budskap återkommer även flera gånger under 
analysperioden genom att Vårdguiden gör inlägg om viss information vid ett flertal 
tillfällen men även genom att de besvarar frågor som kommer upp ofta med samma svar. 
 
Kommunikationen på facebooksidan är till stor del informerande men besökaren uppmanas 
att vaccinera sig genom olika uppmaningar i inlägg eller i svar.  
 

Det viktigaste du som förälder kan göra för att undvika smitta är att se till att 

hela familjen vaccineras mot svininfluensan. 

 
På Vårdguidens facebooksida är det aktivitet om influensan överlag flera gånger om dagen 
med inlägg främst från besökare och Vårdguiden deltar i konversationerna näst intill 
dagligen. Inlägg med information från Vårdguiden själva kommer några gånger i veckan 
och myndigheten har vid ett flertal tillfällen valt att lyfta information som de tidigare tagit 
upp, och som hamnat långt ner i flödet, högst upp på sidan genom ett nytt inlägg. 
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5.8 Analys av innehållsanalys på sociala medier 

5.8.1 Gör något mer av krisinformationen 

Webbplatsernas krisinformation är främst textburen vilket den även är på myndigheternas 
aktiviteter på sociala medier. Det är enbart Vårdguiden som utmärker sig genom att 
använda både bilder och ljudfiler i sin kriskommunikation, något som förespråkas i teorin. 
Det kan tolkas som att alla myndigheter inte utnyttjar möjligheterna för hur de kan 
presentera krisinformationen på aktiviteterna fullt ut och att de genom det skulle kunna 
skapa mer variation i kommunikationen vilket kan fungera som en intresseväckare hos 
besökaren. 
 
Myndigheterna arbetar alla lika mycket med länkar på sociala medier som på webbplatsen 
vilket enligt teorin är ett effektivt sätt att arbeta på för att allmänheten ska få fördjupad 
kunskap om influensan på ett lättillgängligt sätt. Det stämmer även överens med vad 
respondenterna tog upp på intervjuerna. Länkningen kan bidra till att personer som har 
ytterligare funderingar får ett mer lättillgängligt svar och själva slipper söka efter 
informationen.   

5.8.2 Ta vara på möjligheterna till dialog 

Interaktion på aktiviteterna togs endast till viss del upp som en anledning till varför de 
använder kanalen under intervjuerna och innehållsanalyserna visar på en varierande grad 
av dialog. Sociala medier ger stora möjligheter till att skapa dialog med omvärlden och 
myndigheterna har ändå tagit tillvara på dialogmöjligheten betydligt mer än på 
webbplatsen. Vårdguiden är den myndighet som kan visa på en bra syn på interaktion där 
de tillåter allmänheten att göra egna inlägg och ställa frågor som myndigheten svarar på. 
Ett motsatt exempel är Nej till svininfluensan där de har tagit bort funktionen som tillåter 
andra att göra inlägg på Facebook. På Nej till svininfluensan utnyttjas alltså inte kanalens 
fulla kapacitet genom att de använder den som en informationsförmedlare och en nackdel 
med det kan vara att besökarna inte känner sig delaktiga eller engagerade.  
 
I krissituationer är det viktigt att organisationer bemöter kommunikationen från 
allmänheten och där kan det ses som att vissa myndigheter inte har lyckats bemöta allt i 
och med att de inte svarar på alla kommentarer. En konsekvens av det kan bli att negativa 
kommentarer kan påverka andra besökare om kommentaren inte bemöts. 

5.8.3 Anpassa budskapen till de nya kanalerna 

På myndigheternas aktiviteter är en stor gemensam nämnare tydlighet utan fackliga termer, 
precis som respondenterna tog upp i intervjuerna som strategier när de formulerar sina 
budskap. Det faktum att det används färre fackliga termer än på webbplatsen kan ses som 
att de anpassar budskapen till mottagarens kompetens. Tydlighet och anpassning till 
kompetens är något som forskarna Cutlip, Center och Broom (2006) menar att 
organisationer bör ta hänsyn till i formuleringen av budskapet. Att de ändrar språket från 
webbplatsen kan visa på att de anpassar språket i viss grad till kanalen. 
 
Under intervjuerna fanns det delade meningar om hur mycket de ska anpassa språket där 
Vårdguidens Nordlander drog det längst genom att säga att de måste vara mer informella 
och anpassa sig till det personliga språket på kanalen. Det är något som återfinns på 
aktiviteten där Vårdguiden är de enda som, precis som teorin säger att man bör göra, 
anpassar tonen till kanalen genom att vara mer informella än på webbplatsen. En 
konsekvens av det kan bli att besökarna känner att personerna på myndigheten är mer 
öppna mot dem och att de på så sätt får en större tillit till hela myndigheten. 
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I formuleringen av budskapet kan man ha ett emotionellt, rationellt och moraliskt tilltal 
vilket vissa myndigheter har. Alla myndigheter utom Krisinformation är precis som på 
webbplatsen uppmanande till vaccineringen. Det kan därav utrönas både rationella och 
moraliska tilltal i och med att flera myndigheter talade om hur allmänheten bör göra samt 
vad som är bäst för allmänhetens egenintresse, för att de ska slippa bli smittade. Det 
uppmanande tilltalet kan bidra till att besökarna känner sig träffade och handlar i enlighet 
med vad myndigheten vill. 

5.8.4 Håll flödet uppdaterat 

Precis som det framkom i intervjuerna arbetar myndigheterna i varierande grad med att ha 
uppdaterad krisinformation på aktiviteterna. Några myndigheter har en väldigt frekvent 
uppdaterad information medan andra som Krisinformation inte hade uppdaterat på över en 
månad innan analystillfället. Enligt teorin bör organisationer i krissituationer ha en snabbt 
uppdaterad information kring vad som händer och det kan, precis som när det kommer till 
intervjuerna, tyda på att de inte prioriterar att uppdatera informationen så som de bör. 
 
På webbplatsen har myndigheterna viktig information högt upp på sidan och på 
aktiviteterna på sociala medier arbetar Vårdguiden mest aktivt med det genom att de lyfter 
upp vissa inlägg som hamnat långt nere i flödet. De andra myndigheterna har en sämre 
uppdatering vilket motsäger teorin om att viktig krisinformation ska ligga högt upp på 
sidan. Frågan var svår att analysera på några myndigheters aktiviteter i och med att de 
behandlar flera ämnen utöver svininfluensan men överlag kan resultatet tolkas som att 
myndigheterna kan arbeta mer med uppdateringarna. Genom att uppdatera och lyfta upp 
relevant information kan de på så sätt hålla aktiviteten mer levande för att behålla 
besökare. 
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6. Slutsats 
Hur beskriver myndigheterna sitt kriskommunikationsarbete om svininfluensan till 
allmänheten via webbplatsen? 
Webbplatsen och temasidan beskrevs som en viktig kanal i myndigheternas 
kommunikationsarbete kring svininfluensan där temasidorna underlättar när det kommer 
till att samla all information på ett ställe. Det märks att webbplatsen är en redan 
väletablerad kanal för myndigheterna. De arbetar strategisk med den genom att de flesta 
inkludera den i kris- eller kommunikationsplaner där de sätter upp mål, definierar 
målgrupper och använder budskapsstrategier för att kommunikationsarbetet ska bli lyckat. 
 
Myndigheterna beskrev det som oerhört viktigt att krisinformationen är tydlig och korrekt 
för att målgruppen ska förstå budskapen och de försöker använda ett enkelt språk utan 
fackliga termer för att underlätta läsningen. De använder även länkar för att ge besökaren 
mer information och arbetar överlag för att den ska vara uppdaterad. Några av 
myndigheterna har inte allmänheten som sin primära målgrupp för temasidan men menade 
att det i en kris är viktigt att de som myndighet även vänder sig till dem. Även om de inte 
gör det på sin egen temasida har samtliga nationella myndigheter allmänheten som 
målgrupp genom Krisinformations webbplats vilken fungerar som en samordnare och 
beskrivs som viktig i kriskommunikationsarbetet för influensan. 
 
Några myndigheter beskrev allmänheten som en viktig aktör i kriskommunikationsarbetet 
genom att de lyfter upp frågor och ger myndigheterna en chans att möta den oro som 
cirkulerar i samhället. Viljan att skapa dialog finns men ett stort problem som 
uppmärksammats är bristen på resurser, flera av myndigheterna ansåg sig inte ha tid att 
delta i en aktiv dialog på webbplatsen men den kan komma att bli mer aktuell i framtiden. 
 
Hur beskriver myndigheterna sitt kriskommunikationsarbete om svininfluensan till 
allmänheten via sociala medier? 
De flesta myndigheter i studien har egna aktiviteter på sociala medier och det finns 
samarbeten utöver det som flera myndigheter ingår i. Ett övergripande resonemang kring 
varför de använder kanalen var att den är viktig för att nå specifika målgrupper som annars 
är svåra att nå. De har däremot kommit olika långt i planering kring aktiviteterna på sociala 
medier där vissa inte har några riktlinjer överhuvudtaget. 
 
Målgruppen för aktiviteterna är i de flesta fall unga vuxna och flera av myndigheterna 
beskrev research på sociala medier som en åtgärd för att lära känna målgruppen. Tydlighet, 
konsekvens och anpassning till vad målgruppen vill ha är vanliga budskapsstrategier där 
Vårdguiden har kommit längst genom att anpassa språket till kanalen på ett genomtänkt 
sätt. Samtliga myndigheter beskrev länkar som viktigt för att underlätta informationen för 
besökaren och de nämnde flera möjligheter som sociala medier fört med sig för 
kriskommunikationen, däribland möjligheten till att skapa dialog med allmänheten. Det var 
trots det få som tog upp dialogmöjligheten som anledning till varför de använder kanalen. 
Resurser beskrevs som det största kravet med sociala medier där flera myndigheter menade 
att de inte har tillräckligt med bemanning för att sköta kanalen på rätt sätt.  
 
Flera av myndigheterna inkluderar sociala medier i sin omvärldsbevakning för att upptäcka 
rykten och felaktig information och de beskrev det som viktigt att finnas ute på sociala 
medier för att skapa medvetenhet om sina aktiviteter. Däremot är det enbart Vårdguiden 
som konverserar med allmänheten på plats, där frågor finns, och därigenom lockar 
allmänheten till sin aktivitet. Flera respondenter beskrev att de inte har kommit långt i sitt 
arbete kring kommunikationen med allmänheten på aktiviteterna och att det var svårt att 
beskriva vikten av kanalen då de inte har utvärderat arbetet. 
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Hur ser myndigheternas kommunikation om svininfluensan till allmänheten ut på 
webbplatsen? 
Krisinformationen om svininfluensan är lättillgänglig på myndigheternas webbplatser då 
den annonseras på förstasidan samt att de på temasidorna delar upp informationen i olika 
områden vilket underlättar för besökaren. Vissa av temasidorna har målgruppsanpassad 
information bland annat genom att förenkla den i artikelform och erbjuda information på 
andra språk vilket ökar läsligheten för fler människor. 
 
Budskapen är sakliga och tydliga men det förekommer en del fackliga termer och det 
märks att vissa temasidor inte är anpassade efter allmänhet då det krävs förkunskap för att 
förstå texterna. Några myndigheter väljer att vara rent informerande i sina budskap medan 
andra använder en mer uppmanande ton för att övertyga besökaren att vaccinera sig. 
Myndigheterna arbetar aktivt med temasidorna genom att hålla informationen uppdaterad 
och aktuell, de använder även länkar både för att ge besökaren mer information men också 
för att skapa medvetenhet genom att länka till varandra. 
 
Flera av myndigheternas temasidor fungerar bara som informationsförmedlare, det finns 
inga dialogmöjligheter eller chanser för besökaren att själv bidra med något. Istället 
hänvisas besökaren till telefontjänster och e-postadresser vid frågor. Svaren på några av de 
frågor som ställs av allmänheten synliggörs för alla besökare och på så sätt har de en liten 
chans att påverka innehållet på sidan, men i slutändan är det myndigheten som bestämmer 
vad som läggs ut. Det har visat sig att vissa erbjuder dialog på andra webbplatser genom 
chattar med deras experter. De förflyttar dialogen till andra webbplatser och utnyttjar inte 
de möjligheter till interaktion som den egna webbplatsen erbjuder. 
 
Hur ser myndigheternas kommunikation om svininfluensan till allmänheten ut på 
egna aktiviteter på sociala medier? 
Genom innehållsanalyserna på myndigheternas aktiviteter framkom att deras 
kriskommunikation främst är textburen med länkar för att ge mer information. Enbart en 
myndighet utnyttjar de möjligheter som finns till att använda andra former för att 
kommunicera med allmänheten genom exempelvis bilder och ljudfiler. Budskapen är, 
precis som intervjusvaren visade, överlag tydliga och anpassade till målgruppen men 
Vårdguiden är de enda som tar steget fullt ut och ändrar tonen till kanalens mer personliga 
form. Flera av myndigheterna är även uppmanande i sin ton då de skriver hur allmänheten 
bör göra när det kommer till vaccineringen.  
 
Myndigheterna arbetar överlag aktivt med att publicera information om svininfluensan på 
sina aktiviteter men varierande med att lyfta den aktuella informationen högt upp i flödet. 
Det är också varierande huruvida de skapar dialog på aktiviteten där Vårdguiden återigen 
är mest framgångsrika genom att de skapar mycket dialog med allmänheten. De har även 
lyckats få målgruppen väldigt aktiv medan de andra myndigheterna har begränsad och i 
vissa fall obefintlig interaktion med sina besökare. 
 
Sammanfattningsvis har myndigheterna tydligare riktlinjer för arbetet på webbplatsen 
jämfört med aktiviteten på sociala medier där de ännu inte har full koll på hur de ska 
kommunicera. Däremot arbetar de mer med att skapa en tvåvägskommunikation på de 
sociala medierna. Ett intresse uppmärksammades hos myndigheterna för att ha interaktion 
på webbplatsen men problemet ligger i bristen av tid och resurser. Det noterades även att 
de inte vill tappa kontrollen på webbplatsen genom att släppa in allmänheten utan hänvisar 
istället dialogen till sociala medier och andra webbplatser. Webben är viktig i samarbetet 
myndigheterna emellan då den underlättar för att ge en enhetlig bild av krisen, det stärker 
deras roll som verifierade källor till allmänheten i kommunikationen om svininfluensan. 
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7. Egna reflektioner 
Under studiens gång har det visat sig att myndigheterna ser det som svårt att utnyttja alla 
möjligheter som webbplasten och sociala medier erbjuder. Som vi tog upp i 
problembakgrunden krävs det resurser, tid och engagemang av myndigheterna för att 
kunna skapa en öppen dialog och möta allmänheten i en kris. Vi har noterat en rädsla hos 
myndigheterna för att ha interaktion direkt på webbplatsen. Vi får en känsla av att de vill 
ha verifierad information på denna kanal och tanken är god men problemet går att lösa 
genom att tydligt avskilja myndighetens information från allmänhetens. 
 
En annan del som belystes i problembakgrunden var Arbetsförmedlingens rapport som 
visade att svenska myndigheter vet vad sociala medier är men inte hur de ska arbeta med 
kanalen. Det är något som vi under studien har uppmärksammat där planer för 
kommunikationen på sociala medier knappt finns. Vi får genom studien känslan av att 
många inte tar kommunikation på sociala medier på lika stort allvar som på webbplatsen. 
 
Det verkar vara svårt för flera av myndigheterna att se sin plats i sociala medier och det 
finns en försiktighet då de är rädd för vad omvärlden ska tycka om att de som myndighet 
finns på dessa kanaler. Myndigheterna testar sig fortfarande fram där Vårdguiden redan 
kan ses ha lyckats i och med sin framgångsrika facebooksida. I slutskedet i vårt arbete 
startade Vårdguiden även en blogg vid namnet Svinbloggen, den startades så pass sent att 
vi inte hade möjlighet att inkludera den i studien även fast det hade varit intressant. Det är 
ett ytterligare bevis på att Vårdguiden är i framkant när det kommer till sociala medier 
samt utvecklar sin kommunikation och det visar på att myndigheter faktiskt har en plats i 
dessa kanaler.  

7.1 Tips på vidare forskning 
Under studiens gång har flera tankar kring andra ingångar på ämnet kriskommunikation på 
webben uppkommit. 
 

• Eftersom Web 2.0 och sociala medier är på uppgång, och vi genom vår studie 
märkt att myndigheterna är i startgroparna när det kommer till ämnet, skulle det 
vara intressant att göra en liknande studie om några år när de har hunnit längre i 
arbetet. 

 
• Något som också skulle vara intressant är att genomföra studien ur ett 

mottagarperspektiv och se hur mottagarna uppfattar kommunikationsinsatserna på 
webben. 

 
• En liknande studie skulle även vara intressant att replikera på en organisation inom 

den privata sektorn för att se om de finns en skillnad i hur de arbetar med Web 2.0 
och sociala medier från de statliga myndigheterna. 
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9. Figur- och bildförteckning 

Figurer 

Figur 1: Författarnas omarbetade version av intressentmodell 

Bilder 

Bild 1: Arbetsmiljöverkets temasida 

Bild 2: Läkemedelsverkets temasida 

Bild 3: Krisinformations temasida 

Bild 4: Smittskyddsinstitutets temasida 

Bild 5: Socialstyrelsens temasida 

Bild 6: Nej till svininfluensans webbplats 

Bild 7: Vårdguidens temasida 

Bild 8: Läkemedelsverkets twittersida 

Bild 9: Krisinformations twittersida 

Bild 10: Exempel på avbruten mening 

Bild 11: Nej till svininfluensans facebooksida 

Bild 12: Uppmaning till att ringa telefontjänst 

Bild 13: Vårdguidens facebooksida 

Bild 14: Exempel på aktivitet från besökare 



 

Bilaga 1, Intervjumanual 

Uppvärmningsfrågor 

• Berätta lite kort om dig själv och din arbetsroll/ dina arbetsuppgifter. 
• Vilken befattning har du? 

Inledande frågor 

• Hur skulle du beskriva ert kommunikationsarbete med allmänheten? 
o Hur viktigt är det för er att skapa en dialog i er kommunikation? 

• Hur ser samarbetet med de övriga ansvariga myndigheter ut när det kommer till 
kommunikationen om influensan via webben?  

• Hur påverkas ert kommunikationsarbete av den rådande mediabilden? 
 
Webben i allmänhet – Frågorna besvaras separat för webbplatsen och sociala medier 

• När det gäller webben, har ni en krisplan/kommunikationsplan för influensan? 
o Hur ser möjligheterna ut att göra ändringar i krisplanen under arbetets gång? 

• Vad är målen med ert kriskommunikationsarbete på webben om influensan? 
o Vad använder ni er av för strategier för att nå dess mål? 

• Hur ser er målgrupp på webben ut för kommunikation om influensan? 
o Hur går ni tillväga för att lära känna denna målgrupp? 

• Hur tänker ni när ni formulerar budskap på webben om influensan? 
o Vad använder ni er av för strategier när ni formulerar era budskap?  
o Hur skiljer sig typen av budskap på webbplatsen och sociala medier?  

Webbplatsen 

• Har ni en speciell temasida på webbplatsen för influensan?  
o Varför har ni valt att göra en temasida för influensan? 

• Webbplatsen, hur pass viktig kanal är den för kriskommunikationen om influensan? 
• Hur anser ni att webbplatsen ger er nya möjligheter i ert kriskommunikationsarbete? 
• Hur arbetar ni för att skapa interaktion med allmänheten om influensan på 

webbplatsen? 
o Vad ser ni för möjligheter respektive problem med detta? 

• Hur ser ni på allmänheten som en viktig aktör för er i kriskommunikationsarbetet på 
webbplatsen?  
o Kan allmänheten bidra med något? 

• Hur gör ni för att öka trafiken till er webbplats, hur skapar ni medvetenhet? 
• Använder ni er av länkar på webbplatsen för att ge besökaren mer information? Hur? 
• Hur arbetar ni för att webbplatsen alltid ska vara uppdaterad och aktuell? 

Sociala medier 

• Har ni aktiviteter om influensan på sociala medier?  
Om nej 

• Arbetar ni med sociala medier i andra sammanhang?  
o Varför har ni inte aktiviteter om influensan på sociala medier? 
o Har ni övervägt att använda det? 

Om ja 

• Vilka sociala medier har ni aktiviteter på? 
o Varför har ni valt denna/dessa? 

• Aktiviteten på det sociala mediet, hur pass viktig kanal är den för kris-
kommunikationen om influensan? 



 

• Hur anser ni att sociala medier ger er nya möjligheter i ert kriskommunikationsarbete 
genom era aktiviteter? 

o Hur skiljer det sig från förr? 
o Hur har möjligheten att nå de personer ni önskar att nå förändrats i och med 

sociala mediers framkomst? 
• Vilka risker ser ni med att använda aktiviteter på sociala medier i kris-

kommunikationsarbetet om influensan? 
• Hur ser ni på allmänheten som en viktig aktör för er i kriskommunikationsarbetet på 

det sociala mediet? 
o Kan allmänheten bidra med något? 

• Hur får ni er målgrupp medveten om era aktiviteter på det sociala mediet? 
• Hur använder ni er av länkar på det sociala mediet för att ge besökaren mer 

information? 
• Hur arbetar ni för att det sociala mediet alltid ska vara uppdaterad och aktuell? 
 
• Hur arbetar ni med omvärldsbevakning via sociala medier när det kommer till 

influensan?  
o Om ni inte använder er av det, varför? Gå till avslutande fråga. 
o Om ni använder er av det, varför? 

• Hur använder ni sociala medier för att delta i konversationer om influensan som 
försiggår på dessa kanaler?  

• Hur anser ni att sociala medier i detta sammanhang ger er nya möjligheter samt krav i 
er kriskommunikation? 

Avslutande frågor 

• Har du något annat du vill tillägga eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 



 

Bilaga 2, Underlag till innehållsanalysen 

Frågor till webbplatsen 

• Hur lättillgängliggörs temasidan som innehåller information om svininfluensan på 
webbplatsens första sida? 

Frågor till temasidan 

• Hur presenteras krisinformationen om svininfluensan på temasidan?  
• Hur är budskapen formulerade? 
• Hur uppdaterad är krisinformationen på temasidan? 
• Hur ser dialog/interaktionsmöjligheten ut på temasidan? 

o Kan allmänheten bidra med något? 
• Länkar temasidan till eventuella aktiviteter på något socialt medie? 

Frågor till Social medier 

• Hur presenteras krisinformationen om svininfluensan på sociala mediet? 
• Hur ser dialogen/interaktionen ut på utvalda facebook- och twittersidor? 
• Hur är budskapen formulerade? 
• Hur uppdaterad är krisinformationen på det sociala mediet? 

 



 

Bilaga 3, Instruktioner till innehållsanalys 
Innehållsanalysen på webbplatsen inleds på första sidan för att sedan gå vidare till temasidan 
om svininfluensan. Vidare ställs frågor till de egna aktiviteterna på sociala medier som 
myndigheterna använder. 
 
De webbplatser som undersöks är:  
www.av.se, www.lakemedelsverket.se, www.krisinformation.se, www.smi.se, 
www.socialstyrelsen.se, www.vårdguiden.se samt www.nejtillsvininfluensan.se.  
 
De sociala medier som undersöks är: 
Facebook – Där Socialstyrelsen och Vårdguiden har aktiviteter.  
Twitter – Där Krisinformation och Läkemedelsverket har aktiviteter. 

Frågor till webbplatsen 

• Hur lättillgängliggörs temasidan som innehåller information om svininfluensan 
på webbplatsens förstasida? 
Frågan besvaras genom att notera om temasidan annonseras genom något begrepp 
som Svininfluensan, Den nya influensan eller Influensa A(H1N1) på webbplatsens 
första sida. Vi granskar även placeringen av länken till temasidan (med länk innefattas 
även banners) genom att beskriva vart på förstasidan den ligger och hur den 
annonseras och om den är tydligt markerad. Med tydlig menar vi teckenstorlek samt 
om det finns undertext och/eller en bild med i länkningen. 

Frågor till temasidan 

• Hur presenteras krisinformationen om svininfluensan på temasidan?  
Frågan besvaras genom att beskriva hur krisinformationen framställs till exempel om 
informationen är indelad i olika ämnesområden eller nyheter osv. Samt hur texterna är 
upplagda där vi undersöker om de har rubrik, ingress, brödtext eller om det står i 
punktform. Frågan besvaras även genom att se om informationen är sammanfattad 
med länk till ytterligare information och om det finns en sökfunktion som underlättar 
informationssökandet för besökaren. 

 

• Hur är budskapen formulerade? 
Frågan besvaras genom att se om vi kan urskilja några budskapsstrategier, till 
exempel om informationen är tydlig och begriplig eller om det förekommer några 
fackliga termer i texterna. Vi undersöker om budskapen och informationen är 
anpassad till besökaren samt om de vänder sig till besökarnas emotionella, rationella 
eller moraliska sida. Till sist undersöker vi om budskapen har en informerande eller 
uppmanande ton. 

 

• Hur uppdaterad är krisinformationen på temasidan? 
Frågan besvaras genom att se hur frekvent informationens är och om den är aktuell. 
Med frekvent menar vi att den uppdateras minst en gång per vecka. Med aktuell 
menar vi om den mest aktuella, och därmed viktigaste, informationen kommer högst 
upp på sidan och den mindre aktuella längst ned. 

 

• Hur ser dialog/interaktionsmöjligheten ut på temasidan? 
o Kan allmänheten bidra med något? 
Frågan besvaras genom att se om det finns forum eller liknande på temasidan där 
besökaren kan skapa en direkt kontakt med myndigheten till exempel genom att ställa 
frågor. Vi undersöker även om denna interaktion är öppen och om svaren som 
framkommer är synliga för alla. Frågan besvaras även genom att vi undersöker 



 

huruvida den enskilde användaren kan tillföra information på temasidan genom 
exempelvis kommentarfält där besökaren lämna kommentarer, berätta om sina egna 
upplevelser och även här ställa frågor. Till sist undersöker vi vilka kontaktuppgifter 
till myndigheten som synliggörs. 

 

• Länkar temasidan till eventuella aktiviteter på något socialt medie? 
Frågan besvaras genom att undersöka om eventuella aktiviteter på sociala medier 
annonseras på temasidan och om besökaren i sådana fall länkas vidare till denna sida.  

Frågor till Social medier 

• Hur presenteras krisinformationen om svininfluensan på sociala mediet? 
Frågan besvaras genom hur krisinformationen framställs exempelvis genom texter, 
bilder, videofilmer. Frågan besvaras även genom att se hur myndigheten använder sig 
av länkar för att underlätta för besökaren att få mer information. Till exempel genom 
att länka till sin egna eller andra myndigheters webbplatser, eller om länken för 
besökaren vidare till mer information om en specifik fråga i ett inlägg.  

 

• Hur ser dialogen/interaktionen ut på utvalda Facebook- och Twittersidor? 
Frågan besvaras genom att först och främst se om de lyckas skapa dialog över 
huvudtaget om svininfluensan genom att se om allmänheten deltar i konversationen 
som myndigheten för men även om det finns tydliga kontaktuppgifter. På Twitter 
undersöker vi om det finns så kallade retweets, att människor länkar till myndighetens 
inlägg i sina egna inlägg eller om de har svarat på inläggen. På Facebook undersöker 
vi om besökare har gjort egna inlägg på profilsida, eller om de har kommenterar på 
myndigheternas egna inlägg.  
 
I de fall som allmänheten deltar i konversationen undersöker vi även om myndigheten 
i sin tur har svarat på kommentaren/meddelandet.  
 

• Hur är budskapen formulerade? 
Frågan besvaras genom att se om vi kan urskilja några budskapsstrategier, till 
exempel om informationen är tydlig och om det finns några fackliga termer, om 
kommunikationen är formell eller informell samt om budskapen och informationen 
anpassas till besökaren. Vi undersöker om budskapen och informationen är anpassad 
till besökaren samt om de vänder sig till besökarnas emotionella, rationella eller 
moraliska sida. Till sist undersöker vi om budskapen har en informerande eller 
uppmanande ton. 
 

• Hur uppdaterad är krisinformationen på det sociala mediet? 
Frågan besvaras genom att se hur frekvent informationen är och om den är aktuell. 
Med frekvent menar vi att den uppdateras minst en gång per vecka. Med aktuell 
menar vi om den mest aktuella, och därmed viktigaste, informationen kommer högst 
upp på sidan och den mindre aktuella längst ned. 

  
 
 


