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Sammanfattning 
 
Titel: ”Vaccinera sig mot svininfluensan? Men jag äter ju inte griskött…” – mångkulturell 
public relations i krissammanhang 
 
Författare: Alina Giraldo Pavlenko och Michele Cheung  
 
Institution: Medie- och kommunikationsvetenskap 

Inledning: Under 2009 spreds en oroväckande epidemi över hela världen som fick namnet 

svininfluensan. Det var viktigt att ansvariga organisationer kommunicerade denna kris och 

inte minst att tog hänsyn till individer med utländsk bakgrund, vid kommunikation i dagens 

mångkulturella samhälle. 

 

Syfte: Denna studie avsåg att undersöka hur Stockholms läns landsting, SLL, kommunicerade 

influensa A(H1N1) till länets invånare under influensaepidemin 2009, med avseende på 

mångkulturell public relations.  

 

Metod: Denna undersökning genomfördes i form av en fallstudie, baserat på kvalitativa 

informantintervjuer, med fem informanter från kommunikationsavdelningen i Hälso- och 

sjukvårdsnämndens förvaltning inom SLL. Ett snöbollsurval genomfördes kombinerat med ett 

strategiskt urval i form av maximal variation.  

 

Teori: För att studera det valda ämnet utgick undersökningen från teorier inom områdena 

public relations, kriskommunikation och mångkulturell public relations. Inom kapitlet public 

relations beskrevs de olika stegen i strategiskt kommunikationsarbete och 

kommunikationsplaneringen. Kapitlet kring kriskommunikation innefattade bland annat 

issues management, riskkommunikation, kriskommunikationsplan och strategisk 

krishantering. Kapitlet mångkulturell public relations innefattade områdets tidigare forskning 

samt fokuserade på Banks socialt-tolkande kommunikationsteori. 

 

Slutsatser: En generell slutsats var att kommunikationsavdelningen, i Hälso- och 

sjukvårdsnämndens förvaltning inom SLL, arbetade strategiskt med kommunikationen kring 

influensan. Deras arbete innefattade viktiga delar i kommunikationsplaneringen. Dessa delar 

hade även koppling till varandra vilket visade på ett sammanhängande, strategiskt 

kommunikationsarbete. Däremot brast vissa delar i konsensus inom avdelningen då alla 

informanterna inte var lika informerade eller involverade i dessa delar som andra. 

Kommunikationsavdelning arbetade även strategiskt med kommunikationen till individer med 

utländsk bakgrund. Det faktum att de genomförde en specifik insats för den mångkulturella 

kommunikationen i den övergripande vaccinationskampanjen, visade på deras strävan att 

skapa förståelse och dialog med de mångkulturella målgrupperna. Däremot diskuterades det, i 

slutsatsen, att de fick mycket extern hjälp från byrån Kapi i denna mångkulturella 

kommunikation kring influensan. 
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1 Inledning 
Under 2009 inträffade den så kallade svininfluensan – en epidemi som spreds över hela 

världen från människa till människa. Den kom att bli allvarligare än vad man hade anat och 

skapade rädsla och oro då den förorsakade dödsfall världen över. 1 Media slog på stort med 

sina löpsedlar där man bland annat kunde mötas av rubriker som ”Tusentals smittade”2 och 

”Gravid kvinna livshotande sjuk i svininfluensa”3. Många organisationer var tvungna att agera 

snabbt, inte minst organisationer inom hälso- och sjukvården. Influensan som annars var ett 

återkommande fenomen utvecklades denna gång till en kris4.  

 

Gällande den mångkulturella kommunikationen under krissituationer finns det tidigare 

forskning som har uppmärksammat målgruppens perspektiv. Forskning har visat att det finns 

behov av en anpassad kommunikation till individer med utländsk bakgrund, speciellt vid en 

kris. Däremot har det inte undersökts i lika stor utsträckning kring organisationens arbete 

inom detta område.5 Denna studie avsåg att bidra till utveckling av mångkulturell public 

relations i krissituation utifrån organisationens perspektiv.  
 

1.1  Problembakgrund 
Globaliseringen har skapat nya förutsättningar och möjligheter för kommunikation i dagens 

informationssamhälle. Det har bidragit till sammanlänkning, mobilitet och gränsupplösning 

vilket betyder att kommunikation kan ske snabbt och över större avstånd. 6 På grund av 

globaliseringen och den ökade rörligheten lever vi idag i en värld som präglas av mångfald. 

18 % av den svenska befolkningen har utländsk bakgrund7, vilket visar på samhällets ökade 

heterogenitet. Dessa individer ses då som en viktig målgrupp i dagens mångkulturella 

samhälle 8. Det finns därför behov för organisationer att anpassa sin kommunikation till dessa 

målgrupper. Det handlar om mångkulturell public relations,9 vilket är speciellt viktigt vid 

krissituationer10. Just detta forskningsområde, mångkulturell public relations i 

krissammanhang, avsåg denna studie att behandla.  

Denna mångkulturella aspekt är en perspektivförskjutning inom forskningsområdet public 

relations. Organisationer kommunicerar inte längre till en homogen grupp. Istället handlar det 

om heterogena grupper där individerna är olika i en och samma målgrupp. Det leder till att 

organisationer behöver lägga mer fokus på målgruppsanalys och anpassning av 

kommunikationen till dessa målgrupper11. Forskning inom området har även visat två 

                                                 
1 http://www.krisinformation.se, 2010-12-07 
2 http://www.aftonbladet.se, 2010-12-21 
3 http://www.dn.se. 2010-12-21 
4 http://www.smittskyddsinstitutet.se, 2010-12-21 
5 Olofsson (2008), s. 30 
6 Jansson (2004), s. 13f 
7 http://www.stockholm.se 2010-11-15 
8 Olofsson (2008), s. 15 
9 Larsson (2008), s. 21 
10 Olofsson (2008), s. 8 
11 Larsson (2008), s. 21 
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parallella utvecklingar: en ökad faktisk heterogenitet samt en ökad medvetenhet om 

befolkningens heterogenitet12. 

Banks är en av de få forskare som har lyft fram en teori inom just mångkulturell public 

relations. Han genererar den så kallade ”Socialt-tolkande kommunikationsteorin” genom att 

applicera teorier från forskningsområdet interkulturell kommunikation till public relations.13 

Trots att få forskare har utvecklat teorier inom forskningsområdet så har ett antal studier 

uppmärksammat det mångkulturella perspektivet. Ett exempel är Falkheimers och Heides 

studie. Studien visade hur globaliseringen och utvecklingen av målgrupper med utländska 

bakgrunder påverkade organisationens public relations när det gäller kriskommunikation. 14 

Falkheimer och Heide menade att kommunikationsavdelningar bör tänka på att anpassa 

kommunikationen efter målgruppers kulturella bakgrund15.  

Enligt Olofsson är det vanligt att undersöka målgruppen ”utländska individer” när det gäller 

myndigheters kriskommunikation. Däremot har det genomförts få studier kring myndigheters 

kommunikationsarbete i detta sammanhang. 16 Hon betonar även att det var just 

organisationers agerande som var anledningen till att vissa kulturella grupper blev mer utsatta 

än andra17. Bland annat av dessa anledningar var denna studies utgångspunkt 

kommunikationsavdelningens arbete och agerande i kriskommunikation till målgruppen 

”individer med utländsk bakgrund”.  

 

Det mångkulturella perspektivet är speciellt viktigt när det handlar om nödsituationer, 

exempelvis kretsade sig Falkheimers och Heides studie kring fenomenet branden i Rosengård 

i Malmö18. Det fenomen som denna studie undersökte var influensa A(H1N1) under 2009 som 

fick väldigt stor uppmärksamhet i hela världen och det rörde sig kring situationer där 

myndigheter hade ett stort ansvar att kommunicera detta till sin befolkning. Influensa 

A(H1N1) berörde vår hälsa vilket gjorde att landstingets kommunikativa roll hade störst 

betydelse.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Olofsson (2008), s. 15 
13 Banks (2000), s. 23f 
14 Falkheimer & Heide (2008), s. 60f 
15 Falkheimer & Heide (2008), s. 5ff 
16 Olofsson (2008), s. 30 
17 Olofsson (2008), s. 8, 10 
18 Falkheimer & Heide (2008), s. 23 
19 http://www.krisinformation.se, 2010-11-15 
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1.2  Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka hur Stockholms läns landsting kommunicerade 

influensa A(H1N1) till länets invånare under influensaepidemin 2009, med avseende på 

mångkulturell public relations.  

 

• Hur arbetade Stockholms läns landsting med kommunikationen kring influensa 

A(H1N1)? 

• Hur tog organisationen hänsyn till de olika utländska bakgrunderna hos länets 

invånare i dess kommunikationsarbete kring influensa A(H1N1)?  

 

1.3   Avgränsning 

1.3.1    Den valda organisationen och fenomenet 
Studiens fokus låg på organisationen Stockholms läns landsting, SLL. Just det geografiska 

området, Stockholms län, valdes eftersom andelen individer med utländsk bakgrund är mer än 

en fjärdedel (27 %) av hela länets befolkning20. Andelen är inte så pass stor att landstingets 

kommunikation med dessa personer är en del av deras vardagliga kommunikationsarbete. 

Andelen är inte heller så liten att den inte prioriteras i landstingets kommunikationsarbete, 

som exempelvis i Västernorrlands landsting där endast 10 % av invånarna har utländsk 

bakgrund21. Stockholms län har alltså en tydlig mångfald bland sin befolkning, vilket passade 

in i studiens sammanhang. 

 

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSN-förvaltningen) inom SLL blev ett tydligt val 

då de ansvarar för hälso- och vårdfrågor till allmänheten i Stockholms län. När det gäller 

influensa A(H1N1) så var det även andra organisationer som involverades, exempelvis 

Socialstyrelsen. Dessa hade betydelse när vi fick informationen från informanterna, men vi 

vände oss inte specifikt till dessa organisationer då det inte var en del av studiens studie. SLL 

ansågs som den mest centrala organisationen kring kommunikationen av fenomenet då det 

största ansvaret ligger främst hos respektive landsting. 22  

 

I och med att influensa A(H1N1) inte hade en klar början eller slut så studerades fenomenet 

utifrån den period HSN-förvaltningen arbetade aktivt med influensan. Därför innefattade 

denna studie material som var aktuella inom perioden 2009-08-01 till 2010-04-01.23  

 

 

 

 

                                                 
20http://www.ab.lst.se 2010-11-29 
21http://www.y.lst.se 2010-11-29 
22 http://www.sll.se 2010-12-07  
23 Nilsson, Camilla 2010-12-10 
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1.3.2    Begrepp och definition 
Begreppet ”utländska bakgrunder” användes för att beskriva de individer med en annan 

bakgrund än den svenska. Detta begrepp valdes framför begreppet ”kulturella bakgrunder” då 

kultur omfattar alla människor, vilket kan bli diffust med vilka individer som avses. Individer 

med utländsk bakgrund betonar heterogeniteten i samhället, vilket passar in i detta 

sammanhang. 24 Med begreppet utländska bakgrunder menas både om personen själv är född 

utomlands och/eller är andra generationens invandrare. Begreppet mångkulturella grupper 

likställs även med grupper av ”individer med utländsk bakgrund”.  

 

Begreppet mångkulturell public relations användes istället för interkulturell public relations, 

då interkulturell public relations associeras mer med den interpersonella kommunikationen. 

Därför passade mångkulturell public relations denna studie då det handlade om en 

organisations kommunikation med externa individer med olika utländska bakgrunder.  

 

Studien omfattade även begreppet strategiskt kommunikationsarbete för att beskriva det som 

menas med det arbete som låg bakom hur HSN-förvaltningen kommunicerade influensa 

A(H1N1). Utgångspunkten var den så kallade strategiska kommunikationsplaneringen som 

beskrevs närmare under rubriken ”Teorier och tidigare forskning”. 25  

 

När det talades om den grupp personer som kommunikation ska rikta sig/anpassa sig till så 

användes begreppet målgrupp framför publics. Detta eftersom att publics associeras mer till 

individernas engagemangsnivå kring ett fenomen medan målgrupper syftar på den grupp 

individer organisationen vill nå med sitt budskap.26 

 

Denna studie innefattade begreppen risk och kris, vilka var viktiga att definiera. Begreppet 

kris syftar på en risk som har brutit ut.27 Begreppet kris kan även definieras som en händelse 

som kan ha potentiella negativa konsekvenser för organisationen och dess målgrupper28. I 

studien användes begreppet risk innan influensan blev bekräftad som en pandemi, medan 

begreppet kris förklarade perioden då influensan var en pandemi. 

 

Med begreppet pandemi menas en infektionssjukdom, exempelvis influensa, som drabbar 

många invånare i ett land och sprids snabbt över stora delar av världen29.  

 

 

 

 

                                                 
24 Olofsson (2008), s. 19f 
25  Gregory i Tench  & Yeomans (2009), s. 178 
26 Larsson (2008) s. 144 
27 Heath & O’Hair (2009) s. 1 
28 Fearn-Banks (2007) s. 8 
29 http://www.krisinformation.se 2010-12-07 
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2  Teori och tidigare forskning 
Grunden till teorin utgick generellt från forskningsområdet public relations. Sedan övergick 

den till djupare beskrivningar av relevanta teorier inom kriskommunikation och mångkulturell 

public relations. 

 

2.1  Public relations 
Den välkände PR-forskaren Grunig definierar begreppet public relations med följande “The 

management of communication between an organization and it's publics”. En annan viktig 

forskare inom området, Heath, förklarar att public relations handlar om att skapa, upprätthålla 

samt reparera relationer mellan organisationen och dess målgrupper. Coombs och Holladay 

utvecklar definitionen ännu ett steg då de menar att public relations arbetar för ömsesidiga 

påverkansrelationer mellan organisationen och dess intressenter.30 

 

2.1.1   Strategiskt kommunikationsarbete 
Med hjälp av tidigare forskning har man sett public relations som en betydande del i 

organisationens problemlösning samt förändringsprocesser. För att hantera dessa situationer 

har den kände forskaren Cutlip och hans kollegor tagit fram arbetsmodellen, ”four-step 

problemsolving process”. Modellens fyra steg innefattar: mål och analys, planering och 

strategier, implementering samt uppföljning och utvärdering av kommunikationen.31 

Strategisk kommunikationsplanering har även en central roll för att organisationen ska uppnå 

effektiv public relations. Det handlar om att med ett strategiskt tänk fastlägga målet med 

kommunikationsarbetet, identifiera målgrupper samt bestämma budskap, strategier och 

kanaler för kommunikationen.32 
 

2.1.1.1   Mål  
Kommunikationsmålet visar vad organisationen ska åstadkomma med den planerade insatsen. 

Målet har en avgörande roll för hur kommunikationsinsatsen ska planeras och genomföras.33 

Kriterier att utgå från vid målsättning är att målet ska vara specifikt, mätbart, uppnåbart, 

försett samt tidsbundet.34 Larsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, menar 

att det är viktigt att verksamhetsmålen står i samklang med målen för en kampanj. 35 Palm, 

professor i planerad kommunikation, tar även upp beteendemål och kommunikationsmål. Han 

menar att det förstnämnda handlar om att påverka de flesta människors beteende. 

Kommunikationsmålen formuleras kring målgrupperna, då det är deras beteende 

organisationen vill influera. Denna typ av mål handlar om vad denna grupp av individer ska få 

                                                 
30 Grunig (1992) s. 4 
Heath & Frandsen i Zerfass m.fl (2008) s. 354  
Coombs & Holladay (2007) s. 26 
31 Cutlip m.fl. (2006) s. 282f 
32 Cutlip m.fl. (2006) s. 309, 312 
33 Larsson (2008) s. 109 
34 Gregory i Tench & Yeomans (2009) s. 184 
35 Larsson (2008) s. 111 
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för information och påverka deras åsikter kring ett visst fenomen. Kommunikationsmålen kan 

innebära agendasättning, överföring av kunskap, påverkan av attityder men även att leda till 

ett handlingsutlösande beslut.36 Yeomans menar att offentliga kommunikationskampanjer 

oftast är avsedda för att påverka människors attityder, kunskap, känslor och/eller beteende37.  
 

2.1.1.2   Målgrupp  
Begreppet målgrupp definieras som den grupp individer en organisation vill nå med sitt 

budskap och kommunicerar med. 38 Ett landsting har länets alla invånare som målgrupp, och 

medier är en annan extern målgrupp för organisationen39. För att identifiera målgrupper under 

den strategiska kommunikationsplaneringen, genomförs en så kallad målgruppsanalys för att 

kartlägga olika faktorer och egenskaper hos individerna. Med hjälp av detta segmenteras 

målgrupperna för att kunna välja rätt budskap och rätt medier för att nå målgruppen.40 

Egenskaperna kan delas in i yttre respektive inre faktorer. Det förstnämnda analyserar bland 

annat individens sociala bakgrund, vilken situation denne befinner sig i samt mediefaktorer. 

Kulturella verktyg skapas av individens sociala bakgrund och analys av detta ger oss 

information om personens referensramar samt tolkningssätt av budskap. Individens nuvarande 

situation har även betydelse för vilken kontext budskap ska förmedlas i. Genom att analysera 

mediefaktorer får organisationen reda på vilka medievanor målgruppen har, vilket är 

betydelsefullt för det strategiska kommunikationsarbetet. Inre faktorer analyserar däremot 

bland annat individens behov och motivation, beredskap för information samt kunskap. Behov 

av information i ämnet påverkar hur intresserad och mottaglig individen är av organisationens 

kommunikation. Genom att få en överblick över individens kunskap om ämnet kan man bland 

annat anpassa budskapets utformning och svårighetsgrad till den kunskapsnivån.41  

 

2.1.1.3   Kommunikationsstrategi 
Begreppet strategi beskriver den generella planen om hur organisationen ska gå tillväga för att 

uppnå målet med den planerade kommunikationen.42 De kan delas in i två kommunikativa 

grundstrategier; inifrån-strategier och utifrån-strategier. Det förstnämnda betyder att 

organisationen med eget initiativ sprider information till den satta målgruppen. Det handlar 

oftast om att ge upplysning med neutral, saklig information och kunskap. Exempel är 

myndigheters regelinformation samt kommuners och landstings servicekataloger. I jämförelse 

med inifrån-strategier, innebär utifrån-strategier att organisationen skapar system för individer 

som söker kontakt och information samt vill föra en dialog. Det handlar om olika former av 

service organisationen ger människor möjlighet att utnyttja. Exempelvis olika typer av 

stödfunktioner, söksystem och rådgivning.43 

                                                 
36 Palm (2006) s. 23ff 
37 Yeomans i Tench & Yeomans (2009) s. 579 
38 Larsson (2008) s. 144 
39 Larsson (2008) s. 147f 
40 Palm (2006) s. 29 
41 Larsson (2008) s. 150ff 
42 Cutlip m.fl (2006) s. 315 
43 Larsson (2008) s. 169f, 178f 
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2.1.1.4 		Budskap	
Budskapet i organisationens kommunikation innefattar vad som ska förmedlas till 

målgruppen. Kommunikationens budskap och innehåll är huvudkomponenten i effektiv 

kommunikationen. Vid kampanjer med allmän information är budskapet särskilt viktigt. 

Exempelvis används det oftast minnesvärda budskap när organisationen, som ansvarig 

myndighet, ska informera allmänheten om hälsa och vård. Då budskapet har en central roll i 

kommunikationsinsatsen är det viktigt att ta hänsyn till olika faktorer som påverkar hur 

budskapet uppfattas av målgruppen. Faktorerna omfattar budskapets format, ton, trovärdighet, 

vilken kontext det förmedlas i, tidsmässiga faktorer samt repetition av budskapet.44 

 

2.1.1.5 		Kanaler	och	medieval		

Med hjälp av, den tidigare nämnda, målgruppsanalysen kan organisationen bryta ner 

målgruppen i subgrupper. Larsson menar att denna uppdelning ger möjlighet till att ta fram ett 

medieval anpassat till varje grupp. Detta tar dock tid och kostnad, då flera grupper oftast leder 

till kommunikation vid flera kanaler. Därför händer det att man istället får välja en bredare 

målgrupp och ett bredare medium.45 Cutlip menar att vid medieval rekommenderas 

organisationer att använda sig av etablerade kanaler samt de kanaler mottagaren använder och 

respekterar. Detta då människor associerar olika kommunikationskanaler med olika värden 

och värderingar46. Palm menar däremot att medievalet styrs av målet med kommunikationen 

samt kommunikationsstrategin som används för att förmedla budskapen. Palm beskriver även 

olika form av strategier kring kanaler och medieval. Exempelvis personlig påverkan via öga 

mot öga-möten eller öra mot öra-möten där budskapet kan förstärkas med icke-verbal 

kommunikation som kroppsspråk, mimik och tonfall. Palm nämner även snabbhet som en 

viktig faktor vid kriskommunikation, där radio är ett medium för att nå större målgrupper. Vid 

sakinformation menar Palm att trycksaker är ett viktigt medium då det ger mottagaren 

möjlighet att gå tillbaka till informationen.47 Internet är en kanal som har skapat nya 

förutsättningar, speciellt för hälsokommunikationen. I dagens samhälle använder sig 

människor oftast av denna kanal för att ta del av information kring deras säkerhet och hälsa. 

Cutlip menar att organisationer inom hälsa och vård kan, på detta sätt, kommunicera med sina 

målgrupper med hjälp av webbsidor. Traditionella massmedier som tidningar, magasin, radio 

och tv, har även betydelse inom hälsokommunikationen.48 

 

2.2 	Kriskommunikation	
Definitionen av en kris är en händelse som har potentiella negativa konsekvenser för 

organisationen, dess målgrupper eller dess rykte49. En kris uppstår när det råder osäkerhet i en 

fråga samtidigt som denna fråga vållar problem50. Oftast uppfattar befolkningen en kris så 

                                                 
44Gregory i Tench & Yeomans (2009) s. 186f 
45 Larsson (2008) s. 149 
46 Cutlip m.fl (2006) s. 358 
47 Palm (2006) s. 75, 78ff 
48 Cutlip m.fl (2006) s. 455 
49 Fearn-Banks (2007), s. 8 
50 Fearn-Banks (2007), s. 8 
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som massmedia förmedlar den51. Kris i en offentlig sektor påverkar allmänheten, vilket gör att 

det blir viktigt för organisationen att lägga fokus på kvalitén i servicen. Den offentliga sektorn 

granskas lätt av allmänheten och bör därför bedriva ett genomskinligt och ärligt arbete. Det är 

även viktigt för den offentliga sektorn att kommunicera tydligt med sin målgrupp då de har ett 

stort ansvar för säkerheten hos medborgarna. 52  

 

2.2.1 		Strategisk	förberedelse	inför	en	kris	
I kriskommunikation är det viktigt för en organisation att vara förberedd inför en kris genom 

att bland annat utforma kriskommunikationsplaner. Detta för att organisationen ska ta sig ur 

krisen och även bidra till att organisationen får bättre rykte än innan krisen. 53  

 

2.2.1.1 		Issues	management	

Issues management är ett sätt för organisationer att utveckla och definiera strategier för att 

upptäcka problem (issues) som kan påverka organisationen. En vanlig definition av issues 

management är att organisationer genom omvärldsbevakning identifierar potentiella problem, 

trender och händelser som kan påverka organisationen.54 

2.2.1.1.1 	Reaktiv	och	proaktiv	issues	management	

Palm skiljer mellan reaktiva och proaktiva issues management projekt. I ett reaktivt projekt är 

krisen redan ett faktum. Organisationen arbetar inte förbyggande inför krisen och då finns det 

redan ett motstånd när de väl arbetar med kommunikationen. Alltså reagerar organisationen på 

krisen istället för att agera proaktivt. Ett proaktivt projekt innebär att organisationen utnyttjar 

den informationen de har för att etablera en dialog med allmänheten.55   

 

2.2.1.2 		Riskkommunikation		
Heath definierar kris som en risk som har utbrutit. När organisationer har vetskapen om att en 

kris kan utbryta, kan de även börja med förberedelserna inför detta. 56 Enligt Regester och 

Larkin är risk ett mått på hur framtiden kommer att se ut om ett problem (issue) blir 

ogynnsam för organisationen.57 I offentlig sektor har organisationer ett ansvar för 

befolkningens säkerhet. Detta är viktigt för allmänheten då förtroendet hela tiden bör vara 

någorlunda högt.58  

 

 

 

                                                 
51 Flodin (1993) s. 22 
52 Drennan & McConnell(2007), s. 8ff 
53 Fearn-Banks (2007), s. 8ff 
54 Jaques (2007), s. 148 
55 Palm (2006), s. 110f 
56 Heath & O’hair (2009), s. 1 
57 Regester & Larkin (1997), s. 24f 
58 Drennan & McConnell (2007), s. 112f 
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2.2.1.2.1 		Strategier	för	effektiv	riskkommunikation	

Covello beskriver strategier för att uppnå effektiv riskkommunikation. Han menar att dessa är 

viktiga för att skapa konsensus och engagera människor i dialog. Han identifierar flera olika 

faktorer för effektiv riskkommunikation. Förtroende, förståelse samt osäkerhet är exempel på 

faktorer som påverkar hur risken uppfattas. Covello betonar förtroendet som den viktigaste 

faktorn vid människors uppfattning av en risk. Han menar att förtroendeskapandet är 

långsiktigt och kan förebyggas genom att organisationen lyssnar, visar empati, sitter på 

kompetens och kunskap samt kommunicerar ärligt och öppet. 59 Grunig betonar också 

förtroende som en viktig faktor i en etablerad relation mellan två parter. Hur stort förtroende 

ena parten har, påverkar kommunikationens öppenhet i relationen. Han menar att det finns tre 

delar av förtroendefenomenet: tron man har på organisationens rättvisa, tron på att 

organisationens kommunikation går ihop med dess handlingar samt att organisationen har en 

kapacitet att genomföra de handlingar som lovas.60 Ett sätt att hantera en risk, enligt Drennan 

och McConnell, är att behandla risken. Det innebär att organisationen försöker att kontrollera 

eller hindra risken. Exempel på detta är att organisationen ändrar strukturen i förvaltningen, 

tar in mänskliga resurser samt tar fram finansieringsalternativ för risken. 61 

 

2.2.1.3 		Kriskommunikationsplan	
En väl utformad kommunikationsplan bidrar till att organisationen så snabbt som möjligt kan 

samla ihop information om krisen samt informera snabbare till allmänheten. 62 Oftast 

utvecklar praktiker inom public relations en kommunikationsplan för hur man ska arbeta när 

en kris väl inträffar. Marra menar att dessa planer oftast innehåller checklistor över vad som 

behövs göras under en kris, kontaktuppgifter till viktiga personer och ett antal taktiker och 

strategier för krisen. Dessa planer underlättar arbetet under en kris då de kan möta 

informationsbehovet hos allmänheten.63 Marra menar även att organisationen bör utforma väl 

genomtänkta strategier för en framgångsrik krishantering. Han betonar vikten med starka 

strategier, god krishantering och väl utformade policies. Därför är det viktigt att ha en väl 

genomtänkt kommunikationsplan, taktiker för medierelationer samt ett 

kriskommunikationscenter. 64 

 

Tidigare forskning om informationskriser i samhället har visat ett antal grundläggande 

konflikter mellan medier och myndigheter. Dessa är då viktiga för organisationen att ta med i 

sin planering vid kommunikation av en kris. Exempelvis tidskonflikt som tar upp 

motsättningen att medier strävar mot en snabb rapportering medan myndigheter arbetar för att 

ge helhetsbild av situationen. Ett annat exempel är kunskapskonflikt som menar att medier har 

en tendens att förenkla informationen medan myndigheter ser hela problemet. 65 

 

                                                 
59 Covello i Heath & O’Hair (2009), s. 143f, 146 
60 Grunig & Hon (1999), s. 3 
61 Drennan & McConnell (2007), s. 90ff 
62 Marra (1998), s. 462 
63 Ibid.  
64 Marra (1998), s. 472 
65 Flodin (1993) s. 47f 
Larsson (2008) s. 296 
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Flodin utgår ifrån Frank Bakers modell i utformandet av en risk/ kriskommunikationsplan. 

Dessa är bland annat att fastställa målgrupperna och socio-kulturella aspekten samt bygga 

kommunikationsplanen.66 En kriskommunikationsplan kan även se annorlunda ut från 

organisation till organisation, dock finns det ett antal faktorer som återkommer. 

Kommunikationen ska vara snabb, ha enkla meddelanden samt innehålla 

målgruppsidentifiering. 67 

 

2.2.2 		Strategisk	krishantering	
Det bästa sättet att hantera en kris på är att förebygga den. Olaniran och Williams är två 

forskare som har utrett denna strategi. De har utvecklat en modell som ska reducera och i 

bästa fall förhindra att kriser uppstår. Den modellen menar att duktiga kriskommunikatörer 

genom god omvärldsbevakning snabbt kan se tecken på risker och förhindra att dessa 

utvecklas till en kris. Detta låter väldigt enkelt men i praktiken är det här en svår uppgift, 

enligt Olaniran och Williams. 68  

 

2.2.2.1 		Budskap	
Flodin talar om vikten av att anpassa budskapet till vilken typ av kris det är, krisens 

omfattning samt i vilken fas krisen befinner sig i.69 Det är även viktigt att budskapet är 

konsistent och tydligt. Allmänhetens förståelse för informationen påverkas av dess exakthet. 

Det vill säga, ju mer specifikt budskapet är desto bättre förståelse råder det hos allmänheten. 

Det är även viktigt att informationen förmedlas via flera kanaler såsom elektroniska, tryckta 

och mellanmänskliga kanaler.70 

 

Coombs talar också om budskap och innehåll vid krishantering. Han menar att organisationen 

ska försöka att förhindra eller minimera skadan, behålla organisationens verksamhet samt 

återfå förtroendet hos allmänheten. Budskapet ska först och främst förmedla förtroende och 

behålla detta hos målgrupperna. Coombs menar även att det är viktigt att förmedla 

instruktioner till allmänheten för att skydda dem från exempelvis en kris. Det är viktigt att 

allmänheten förstår instruktionerna. För att detta ska ske måste de först uppmärksamma krisen 

och sedan välja att skydda sig från faran. Det är även viktigt att kommunicera ut information 

till de anställda och informera om hur krisen kommer att påverka deras arbete. Han betonar 

även vikten av att anpassa informationen för att målgrupperna ska skapa en förståelse och 

förtroende för organisationen. Det är viktigt att de förstår vad som har hänt och hur 

organisationen ska bemöta krisen. Sedan vill målgrupperna även veta vad organisationen ska 

göra för att skydda dem från liknande kriser i framtiden.71  

 

                                                 
66 Flodin (1993), s. 35 
67 Langford i Tench & Yeomans (2009), s. 399f 
68 Coombs i Heath & O’hair (2009), s. 100 
69 Flodin (1993), s. 13ff 
70 Flodin (1993), s. 38 
71 Coombs i Heath & O’Hair (2009), s. 103ff 
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2.2.2.2 		Strategier		
Langford talar om ett antal principer inom public relations för att hantera en kris. En av dessa 

principer är att isolera kristeamet från det vardagliga arbetet, alltså bör inte krishanteringen 

blandas ihop med organisationens vardagliga kommunikationsarbete.72 Grunig tar även upp 

beslutsfattande grupper som blir snabbt sammansatta vid exempelvis en kris som 

organisationen ska hantera. Han beskriver konsulter som en viktig roll i sådana grupper, då de 

är deltagare som kan bidra med råd för att hantera krisen på bästa sätt. Gruppen består även av 

organisationens beslutsfattare och experter inom området. Detta då det förstnämnda har en 

förmåga att ta ett beslut i processen medan experterna är de som främst kan bidra med input i 

det aktuella problemet.73 

 

2.2.2.3 		Aktörer	
Larsson menar att samverkan mellan organisationer krävs vid krissituationer. Det kan vara 

myndigheter emellan men även mellan företag och myndigheter, för en snabbare kontakt än 

de vanliga, formella förbindelserna.74 Vid organisationers krishantering kan journalister ses 

som huvudaktörer. Medierna kan även lätt inta rollen som medspelare under krissituationen då 

deras bevakning förmedlar information till organisationen. Rapporteringen kan dock leda till 

en annan bild som organisationen egentligen vill förmedla. På detta sätt kan medierna styra 

krisens utveckling.75  

 

I Flodins modell för krishantering tar han även upp krisens aktörer då han menar att de är 

viktiga att ta hänsyn till vid kriskommunikationen. Myndigheter, medier, experter samt 

individer och grupper är exempel på aktörer som organisationen bör samarbeta med under en 

kris. Flodin betonar individer och grupper men även sociala nätverk och organisationer, som 

mottagare av myndigheters budskap och som själva tar kontakt med myndigheter. 76  

 

2.2.2.4 		Paradoxer	
Larsson talar om ett antal paradoxer med kommunikationen i krissituationer, då 

informationsbehovet ökar mycket snabbt. Det finns behov av uppsökande och utbyte om 

information bland många aktörer samtidigt som kanalerna blir överbelastade. Denna situation 

skapar bland annat det Larsson kallar för ”riktad-bred information”. Han menar att 

differentiering av målgrupper är viktigt för effektiv kommunikation, men vid krissituationer 

så saknas det möjlighet och tid att utforma samt förmedla flera olika budskap. Därför används 

bred teknik för att minska risken att organisationen missar någon målgrupp. En annan paradox 

är den så kallade kommunikationsparadoxen. Den handlar om att tvåvägskommunikation ses 

som den bästa formen men vid krissituationer finns det behov av snabb informationsprocess. 

Det leder lätt till envägskommunikation med omvärlden. 77  

                                                 
72 Langford i Tench & Yeomans (2009), s. 401ff 
73 White & Dozier i Grunig (1992) s. 104 
74 Larsson (2008) s. 294 
75 Larsson (2008) s. 295 
76 Flodin (1993), s. 13ff 
77 Larsson (2008) s. 299 
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2.2.2.5 		Hälsokommunikation	
Reynolds och Quinn, forskare inom hälsokommunikation, menar att det är viktigt att 

organisationen är öppen och empatisk vid sin kommunikation under en kris. De anser att detta 

är mest effektivt för att skapa förtroende hos allmänheten. 78 Reynolds och Quinn tar upp ett 

antal viktiga koncept för hur organisationer bör hantera en kris som influensapandemi. De 

menar att befolkningen har extra behov av information kring krissituationer som kan riskera 

deras hälsa. Det är då viktigt för organisationen att kommunicera rådgivning och ge 

vägledning kring alternativ som kan hjälpa dem att skydda sin egen hälsa men även andras. 

Kommunikationen under en influensapandemi ska minimera spekulationer samt klargöra 

styrkor och begränsningar med den nuvarande informationen som organisationen har. Det 

handlar även om spridning av korrekt och forskningsbaserad information om influensan, som 

bör vara transparant och tar hänsyn till tidssammanhanget. Detta bidrar till att höja förtroendet 

och tilliten hos befolkningen. 79 

 

2.2.2.6 		Dialog	med	målgrupper	
Under en kris är det omöjligt att kontrollera läget fullt ut. Då menar Falkheimer och Heide att 

det är viktigt för organisationer att skapa en ständig dialog för att upprätthålla goda relationer 

med befolkningen redan innan krisen uppstår. I dialogen skapas det förståelse och dialogen är 

en fundamental del av meningsskapande. Historiskt sett är majoriteten av de organisationerna 

som har haft bristande relationer med sina målgrupper mer sårbara än organisationerna som 

upprätthåller en kontinuerlig dialog. 80 

 

2.3 	Mångkulturell	public	relations	
Banks, kommunikationsforskare vid University of Idaho, förklarar forskningsområdet 

mångkulturell public relations med följande definition: ”Multicultural public relations can be 

defined as the management of formal communication between organisations and their relevant 

publics to create and maintain communities of interest and action that favor the organization, 

taking full account of the normal human variation in the systems of meaning by which groups 

understand and enact their everyday lives.” 81 

 

I denna definition förklarar Banks mångkulturell public relations med hjälp av definitionen av 

organisationens public relations kombinerat med definitionen av kulturell mångfald. På detta 

sätt lyfter han fram public relations i förhållande till den varierande bakgrunden hos 

målgrupperna. Banks menar att individens kulturella bakgrund är viktig. Detta då de olika 

egenskaperna och bakgrunderna hos individen påverkar hur denne hanterar budskap samt sätt 

att skapa mening. Därför bör organisationer ta hänsyn till detta och anpassa sin 

kommunikation för att skapa mening och förståelse hos målgrupperna.82 

 

                                                 
78 Reynolds & Quinn (2008), s. 13 
79 Reynolds & Quinn (2008), s. 14f 
80 Falkheimer & Heide (2006a), s. 22 
81 Banks (2000) s. 20 
82 Banks (2000) s. 20, 18 
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2.3.1 		Tidigare	forskning	
När det gäller tidigare forskning kring den kulturella faktorn inom public relations, har den 

mest fokuserat på den internationella aspekten. Det vill säga hur public relations teorier kan 

appliceras i olika länder och belyser skillnader mellan olika samhällskulturer.83 Det 

mångkulturella perspektivet har alltså framkommit i forskningsområdet public relations, där 

man även fokuserar på individers kulturella bakgrunder inom ett samhälle. Trots den 

långsamma utvecklingen har tidigare forskning identifierat vikten med att skapa förståelse för 

denna mångkulturella aspekt samt dess betydande roll för public relations.84 

Kommunikationsforskaren Macnamara förklarar denna betydelse genom att titta på just 

tidigare forskning inom public relations som har berört det mångkulturella perspektivet. Han 

tar hjälp av Banks syn på public relations som en kulturell aktivitet, och även att 

organisationers förståelse för kultur är en viktig del i kommunikationsarbetet. Macnamara 

menar att konflikter som har uppstått på grund av kulturella faktorer även påvisar vikten med 

mångkulturell public relations samt utmaningar som skapas för kommunikationen.85 
 

2.3.1.1 		Mångkulturell	public	relations	i	praktiken		
Två forskare som har uppmärksammat det mångkulturella perspektivet inom public relations 

är Vasquez och Taylor. I undersökningen utvecklar de den kulturella aspekten av den 

amerikanska praktiken inom public relations. Detta genom att kombinera Hofstede’s 

dimensioner av kultur till Grunigs modeller inom public relations. De använde sig av två 

viktiga forskares teorier inom respektive område för att hitta dessa viktiga kopplingar mellan 

varandra. I sin studie kom de fram till att kultur är en viktig faktor i den praktiska världen 

inom amerikansk public relations. De menar att praktiker väljer att använda sig av 

envägskommunikation framför tvåvägskommunikation då det är lättare att utöva. Det krävs 

inte lika mycket kompetens och många är inte medvetna om andra alternativ än 

envägskommunikation.86 För att skapa förståelse för olika kulturer betonar Macnamara 

forskning som central i detta sammanhang. Även att public relations praktiker med hjälp av 

forskning, inom exempelvis interkulturell kommunikation, kan spela en betydande roll för 

organisationens relationsskapande med viktiga mångkulturella grupper. 87 
 

2.3.1.2 		Kulturell	identitet	och	public	relations	
En annan studie är Sha som undersökte ett antal studenter på ett amerikanskt universitet. 

Syftet var att undersöka om studenters kulturella bakgrund kan påverka graden av 

engagemang för vissa frågor, där hon använde sig av Grunigs situationsteori. Resultatet blev 

att studenter med etniska bakgrunder hade lättare att uppmärksamma och involvera sig i 

frågor som behandlade etnicitet.88 Collier är en annan kommunikationsforskare, som har 

uppmärksammat den kulturella identiteten i kommunikativa sammanhang. Hon menar att 

                                                 
83 Sha (2006) s 47f 
84 Falkheimer & Heide (2006b) s. 185 
85 Macnamara (2004) s. 326ff, 332 
86 Vasquez & Taylor (2000) s. 433 
87 Macnamara (2004) s. 332 
88 Sha (2006), s. 55 
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kulturell identitet skapas av interaktion. På detta sätt leder kommunikation till att individer 

och grupper förmedlar, skapar, förstärker och utmanar kulturell identitet. Collier betonar den 

kulturella identitetens betydelse för kommunikation och vice versa. 89 

2.3.1.3 		Mångkulturell	kommunikation	i	Sverige	
Det har gjorts en del forskning om den mångkulturella aspekten i Sverige. Två framstående 

forskare inom mångkulturell kriskommunikation är Falkheimer och Heide. I studien 

”Kriskommunikation i ett globalt samhälle”, undersökte de hur myndigheter tar hänsyn till 

etniska bakgrunder i kommunikationsarbetet under en kris. I denna studie har de genomfört 

intervjuer med myndighetsaktörer och fokusgrupper med berörda personer med utländsk 

bakgrund i Rosengård, Malmö. Med hjälp av resultaten har de bland annat kommit fram till 

att myndigheter oftast endast fokuserar på rena språkfrågor. Falkheimer och Heide menar att 

man istället bör lyfta fram relationsaspekterna, vilka är betydelsefulla i detta sammanhang. 

Utifrån resultatet diskuterades även översättning av texter, vilket de menar att situationen bör 

avgöra då detta inte alltid är så positivt. 90 Resultaten visade att kommunikation ofta ses som 

enkelt och oproblematiskt samtidigt betraktas målgrupperna som en stor homogen massa91.  

 

Olofsson har även i sin studie undersökt hur kommuner tar med den mångkulturella aspekten i 

sitt arbete med kriser. I studien genomfördes en telefonenkät där 55 % av Sveriges kommuner 

fick frågan om de tog hänsyn till personer med utländsk bakgrund i sitt 

kommunikationsarbete. En tredjedel av dessa menade att de tog hänsyn till personer med 

utländsk bakgrund. Färre än hälften hade anpassat sin information till andra språk än svenska. 

Vid uppföljningsintervjuerna visade det sig att de flesta kommuner, som menade att de hade 

tagit hänsyn till personer med utländsk bakgrund, inte alls hade särskilt mycket i praktiken.92  

 

Andersson studerade utländska medborgares medievanor och om dessa skiljde sig ifrån den 

etniska majoritetens. Hon gjorde denna studie i Sverige där den största skillnaden mellan 

utländska medborgare och svenskar syntes i dagstidningsprenumerationen. Det var betydligt 

fler svenskar som prenumererade på någon dagstidning. Graden av interaktion hade en stor 

betydelse i detta sammanhang. Andersson menar att individen konfronteras med ett nytt språk, 

en ny samhällskultur, normer, vanor och traditioner.93 

 

2.3.1.4 		Mångfald	inom	public	relations	
Weick, amerikansk organisationsforskare, menar att organisationer måste bli mer komplexa 

för att kunna hantera föränderliga situationer. Han betonar att det är nödvändigt med 

mångfald. Detta kan exempelvis göras på så sätt att organisationer sätter ihop en 

ledningsgrupp som är mindre homogen. Individerna bör skilja i exempelvis ålder, bakgrund, 

utbildning, perspektiv med mera. Weick menar att mångfald är nödvändigt inom 

organisationen för att de ska kunna förstå och kommunicera med den mångfaldiga, 

                                                 
89 Sha (2006), s. 51 
90 Falkheimer & Heide (2008), s. 66f 
91 Falkheimer & Heide (2008), s. 69 
92 Olofsson (2008), s. 30f  
93 Andersson (2005), s. 16 
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föränderliga och komplexa omvärlden. 94 Edwards tar även upp mångfalden inom public 

relations. Hon menar att det finns en ökad mångfald bland de målgrupper organisationer vill 

nå. Detta leder även till att det finns efterfrågan för mångfald bland praktiker. Detta då 

effektiv kommunikation skapas när man sammanlänkar mångfalden bland målgruppen med 

mångfalden bland praktiker. Hon nämner Munshi som menar att det lönar sig om public 

relations praktiker är medvetna om fördelen med att intrigera olika värderingar samt att förstå 

världen från olika grupper. På detta sätt förändras och berikas kommunikationen i praktiken.95 

 

2.3.2 		En	socialt-tolkande	kommunikationsteori	
Trots att tidigare forskning har berört det mångkulturella perspektivet av public relations och 

även betonat vikten med detta, så finns det i princip inga teorier inom området. Banks är dock 

den forskare som ligger bakom ett av de mest utförliga forskningsarbeten inom mångkulturell 

public relations. 96 Han tog fram den han kallar ”Den socialt-tolkande kommunikationsteorin” 

(The Social Interpretive Communication Theory) för området, genom att applicera teorier från 

området interkulturell kommunikation till mångkulturell public relations. Detta med hjälp av 

identifierande, likställda faktorer mellan de två områdena.97  

 

Banks teori utgår från det tolkande perspektivet, som han kallar för det socialt-tolkande 

perspektivet (the social-interpretive view). Penman, en annan kommunikationsforskare, menar 

att detta perspektiv fokuserar på hur människor upplever meningsskapande processer samt 

relationen mellan dessa meningsfulla erfarenheter och sociala strukturer. Målet med denna 

aspekt är att utveckla generella påståenden om verkligheten, kunskap, människors agerande 

och sedan komma med förslag om specifika kommunikationsfenomen. 98 Med hjälp av detta 

perspektiv identifierar Banks fem påståenden inom det socialt-tolkande perspektivet, som 

ringar in en uppsättning av teoretiska utgångspunkter för att beskriva kommunikationen i 

mångkulturell public relations.99 

 

2.3.2.1 	De	fem	teoretiska	påståendena	
Följande är de fem teoretiska påståenden Banks presenterar för den socialt-tolkande 

kommunikationsteorin.100  

 

Mänsklig voluntarism: Varje social handling är baserat på egna skäl och beslut. Detta visar att 

all kommunikation är baserad på värderingar. 

 

Den sociala konstruktionen av verklighet och kunskap: Verkligheten är en social konstruktion. 

Detta innebär att mänsklig interaktion påverkar hur individer uppfattar relationer, handlingar 

och ändamål samt vad som accepteras som kunskap. 
                                                 
94 Weick (1988), s. 312 
95 Edwards i Tench & Yeomans (2009) s. 164 
96 Falkheimer & Heide (2006b) s. 185f 
97 Banks (2000) s. 24 
98 Penman (1992), s. 236ff 
99 Banks (2000) s. 32ff 
100 Banks (2000) s. 33f 



Mångkulturell public relations i krissammanhang  Michele Cheung & Alina Giraldo Pavlenko 

16 
 

 

Symboliska koder och kultur som centrala: Endast användning av symboliska koder (språk, 

gester och kroppsspråk, kläder, traditioner med mera) kan leda till medvetet och emotionellt 

agerande. Språk är de tydligaste symboliska koderna.   

 

Den subjektiva karaktären av forskning: Teoretiker, forskare eller praktiker kan inte koppla 

bort dem själva från den sociala processen de studerar. Utifrån det socialt-tolkande 

perspektivet befinner sig forskare alltså i samma kontext som de personer eller processer de 

försöker att förklara. 

 

Vikten med identitet: Alla kommunikativa handlingar leder till konsekvenser för individuella- 

och gruppidentiteter. Interaktion påverkar inte bara en person utan även identiteten hos den 

kulturella gruppen. 

 

2.3.2.2 		De	åtta	teoretiska	förslagen	
Utifrån de fem teoretiska påståendena och idéer inom det socialt-tolkande perspektivet, tog 

Banks fram åtta förslag om kommunikationen inom mångkulturell public relations. Dessa 

förslag är uttalanden kring eventuella förväntningar på de involverade i specifika 

kommunikationssituationer.101  

 

1. Organisationens kommunikatörer uppfattas som strategiska företrädare av deras relevanta 

målgrupper. Kommunikatören bestämmer och ansvarar för budskapets innehåll, medieval 

samt vilken kontext kommunikationen sker i. 

 

2. Mottagaren tolkar kommunikationen utifrån deras kulturella kontext och inte utifrån källor. 

Oftast är källan av organisationens budskap institutionell medan målgrupperna är mångfaldiga 

och varierande. Detta bör organisationen ta hänsyn till val av symboliska koder som har 

kulturella betydelser för målgruppen. Med symboliska koder menar Banks språk, gester, 

klädkoder, normer och traditioner.  

 

3. All kommunikation avser de involverades identiteter. Människor har en bred uppsättning av 

personliga, sociala och kulturella identiteter. Dessa identiteter förändras vid interaktion, och 

ses som en sammanhängande biografi. 

 

4. Sociala och personliga bedömningar av värderingar i kommunikationen är kulturellt 

baserad. Detta då all kommunikation uppstår vid användning av kulturella koder. 

 

5. Kommunikatörer representerar organisationens intressen och målgrupper kommunicerar 

med kommunikatörer kring dessa intressen. 

 

6. Kommunikationen uppfattas som en version av verkligheten. För att mottagarna ska 

                                                 
101 Banks (2000) s. 34ff 
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uppfatta denna verklighet måste kommunikationen vara anpassad till deras kulturella 

bakgrunder.  

 

7. Kommunikationen skapar de sociala samhällen inom det område organisationen arbetar i. 

Varje interaktion omdefinierar relationen mellan organisationen och målgrupperna. Detta 

oavsett om det handlar om att förtroende, stöd eller samverkan har bekräftats eller förändrats.  

 

8. Organisationen har ansvar för det ideologiska innehållet i deras kommunikation. 

Målgrupperna tolkar dock innehållet utifrån deras egna kulturella referensramar. 

 

2.3.2.3 			Effektiv	mångkulturell	public	relations	
För att beskriva vad som är effektiv kommunikation inom mångkulturell public relations, 

förklaras vad effektivitet egentligen innebär. Inom interkulturell kommunikation, beskriver 

Gudykunst, att graden av effektivitet likställs med den grad kommunikatören lyckas undvika 

missuppfattningar.102 Utifrån ett socialt-tolkande perspektiv fokuserar man däremot på de 

kontexter kommunikationen sker i samt själva interaktionen i sig, gällande effektivitet. Banks 

menar att effektivitet uppstår då kommunikationsaktiviteten omfattar en lyckad sammankomst 

av gemensamma meningar och förståelse, vilket leder till positiva resultat. Han beskriver fyra 

kriterier för positivt resultat av effektivitet; stöd av mottagarnas självuppfattning, bekräftelse 

av kulturella identiteter, relationsbyggande samt uppnådda mål hos organisationen103. 

 

Banks kombinerade de fyra kriterierna med Penmans idéer för vad lyckat 

kommunikationsarbete innebär, för att skapa de åtta riktlinjer för effektiv mångkulturell 

public relations. Penman menar att lyckat kommunikationsarbete handlar om etablerade 

sociala relationer och kompetens. Det handlar även om att skapa förståelse för hur människor 

skapar mening i speciella kontexter beroende på tid och plats samt deras subjektiva tolkning i 

dessa sammanhang. 104 

 

Graden av effektivitet i detta sammanhang kan fastställas beroende på till vilken grad 

organisationens kommunikation105… 

 

1. … underbygger de involverades självuppfattning  

2. … bekräftar deltagarnas kulturella identiteter 

3. … förstärker organisationens relation med målgrupper 

4. … uppnår organisationens strategiska mål 

5. … omfattar den grundläggande karaktären av kommunikation 

6. … känner till kontexten för meningsskapande 

7. … innefattar mångfalden av tolkningar 

8. … återstår öppen för vidare tolkningar 

                                                 
102 Gudykunst & Nishida (2001) s. 60 
103 Banks (2000) s. 38 
104 Penman (1992), s. 248f 
105 Banks (2000) s. 38 
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2.3.2.4 			Samhällsrelationer	och	genuin	dialog	
Kommunikation är viktigt vid relationsskapandet i ett samhälle då relationer bygger på 

interaktion. Banks betonar vikten med genuin dialog där parterna engageras för att skapa 

etablerade och effektiva samhällsrelationer.106 
 

2.3.2.4.1 Samhällsrelationer 

För att beskriva effektiv kommunikation i mångkulturella samhällsrelationer, använder sig 

Banks av begreppen samhälle, mångfald, identitet samt dialog. Han beskriver, utifrån tidigare 

forskning, hur all kommunikation är en del av samhället i helhet. Även att samhällsrelationer 

definieras som skäl och metoder för att kommunicera samhällsbetydelse för externa 

målgrupper.107 Grunig beskriver hur samhället går ihop med organisationens målgrupper, 

bland annat på grund av mångfalden av målgrupper i samhället som har betydelse för 

organisationens public relations108. Kommunikationsforskarna Bruning och Ledingham 

beskriver även samhällsrelationen som en viktig relation mellan organisationen och dess 

målgrupper. De menar att det är viktigt att organisationen är öppen mot allmänheten när de 

arbetar med dess samhällsrelationer och aktivt arbetar för samhällets utveckling.109 

 

2.3.2.4.2 Genuin dialog 

Banks betonar dialog som central vid effektiva samhällsrelationer. Han menar att man ska 

lossa på kontrollen över den aktuella frågan för att skapa öppenhet samt att med målgruppen 

kunna nå en gemensam lösning till problemet. För att skapa genuin dialog med målgrupper i 

samhället, beskriver han fyra ansvarstaganden som bör uppfyllas hos organisationen. De fyra 

ansvarstaganden är: 

 

– strävan efter öppen och utvidgad dialog 

– dialoginriktad ledarskap 

– konflikthantering 

– ett väl underhållet, kommunikativt relationsarbete 

 

Med dessa kriterier menar Banks att organisationer måste erkänna samt skapa förståelse för 

sina målgrupper för att uppnå genuin dialog. Ledaren inom organisationen bör även vara 

medveten om sin roll samt de krav som krävs för dialog. Det finns också behov av förmåga 

till konflikthantering, som är det tredje ansvarstagandet. Då konflikter är vanligt 

förekommande i relationer, är det viktigt att arbeta med hur dessa situationer bör hanteras. Det 

sista ansvaret organisationer bör ta för att skapa genuin dialog med målgrupper i samhället, är 

att vara tillgängliga samt öppna. Detta ger då möjlighet för målgrupper att ta kontakt med 

organisationen för dialog.110 
                                                 
106 Banks (2000) s. 64 
107 Banks (2000) s. 57ff 
108 Grunig & Repper i Grunig (1992) s. 140  
109 Bruning & Ledingham (1999) s. 165 
110 Banks (2000) s. 64ff 
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3 Metod 
Denna studie genomfördes i form av en fallstudie då intresset låg i SLL:s 

kommunikationsarbete om influensan. Den var alltså avsedd att studera närmare detta 

kommunikationsarbete i helhet. Denna undersökning hade en intensiv uppläggning, det vill 

säga att studien undersökte flera egenskaper hos en enda enhet111. Detta innebär att strategisk 

kommunikation och mångkulturell public relations undersöktes kring kommunikationsarbetet 

med influensan hos organisationen SLL.   

 

Denna undersökning var även en beskrivande (deskriptiv) form av fallstudie då den svarade 

på hur organisationens kommunikationsarbete under influensan skedde112. På skalan mellan 

induktivt och deduktivt tillvägagångssätt, så närmade denna studie sig mer åt det deduktiva 

tillvägagångssättet då teori prövades mot empirisk data.113 Denna studie var även baserad på 

normativ vetenskap inom mångkulturell public relations, alltså utgick undersökningen från 

normer för vad som kan kallas för kunskap inom mångkulturell public relations114.  

 

3.1  Kvalitativa informantintervjuer  
För insamling av material omfattade studien kvalitativa informantintervjuer. Informanterna 

gav en introduktion till organisationens inre liv och var källor till hur Stockholms läns 

landstings strategiska kommunikationsarbete kring influensa A(H1N1) gick till. På detta sätt 

uppstod en interaktion och dialog som behövdes för att besvara studiens frågeställningar, 

vilket förklarar den valda metoden med kvalitativa informantintervjuer 115. 

Informantintervjuer valdes framför respondentintervjuer eftersom att studien inte var ute efter 

svarspersonernas egna tankar kring ämnet. Det handlade om konkret fakta om hur 

organisationen egentligen arbetade strategiskt med kommunikationen116.  

 

3.2  Urval 
För att studera det valda ämnet fokuserades det på organisationen Stockholms läns landsting. I 

Stockholms län har 27 % av befolkningen utländsk bakgrund117. Detta är alltså inte 

majoriteten av befolkningen men det är ändå en stor del som inte kan bortses ifrån. Därför var 

kommunikationsavdelningen inom landstinget lämplig för att studera deras 

kommunikationsarbete utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Då influensa A(H1N1) var ett 

fenomen som kretsade kring vård och hälsa blev det väsentligt att undersöka hur landstinget 

arbetade med kommunikationen kring detta fenomen. Studien fokuserade då på 

kommunikationsavdelningen i Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSN-förvaltning) 

som ansvarade för detta.  

                                                 
111 Halvorsen (1992) s. 67f, 62 
112 Esaiasson(2009) s. 37 
113 Johannessen & Tufte (2003) s. 35 
114 Hartman (2004) s. 96 
115 Ryen (2004) s.83 
116 Esaiasson (2009) s. 258 
117 http://www.ab.lst.se 2010-11-29 
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3.2.1   Urval av informanterna 
Populationen i denna undersökning var de personer som arbetade med Stockholms läns 

landstings kommunikation kring influensa A(H1N1) under 2009. Dessa personer arbetade i 

kommunikationsavdelningen inom landstingets HSN-förvaltning.  

 

I studien kombinerades ett snöbollsurval med ett strategiskt urval när det kom till val av 

intervjupersonerna. Detta innebar att en informant hänvisade oss vidare till en annan som 

ansågs vara relevant för studien. Däremot tänkte vi strategiskt kring valet av personer som 

ingick i intervjuerna118. På detta sätt nåddes personer som var centralt placerade och satt på 

värdefull information.119 I detta fall hade de flesta av informanterna en chefsposition. Med 

denna information gjordes ett strategiskt urval med maximal variation kring de här relevanta 

arbetsrollerna i kommunikationsarbetet. Maximal variation innebar att svarspersoner valdes 

med så olika arbetsroller, under kommunikationsarbetet, som möjligt.120  

 

3.2.2   Urvalets storlek 
Fem informanter intervjuades för att besvara studiens frågeställningar. Urvalets storlek 

bestämdes utifrån maximal variation, eftersom att dessa personer hade olika roller i 

kommunikationsarbetet. Antalet informanter berodde på studiens syfte och på de 

frågeställningar som skulle besvaras. Antalet informanter var inte för litet då det kan leda till 

att man inte får möjlighet att uttala sig om den population som studeras. Det var inte heller ett 

för stort antal informanter då det kan förhindra mer djupgående tolkningar av intervjuerna.121 

Efter den femte intervjun kunde man se återkommande svar från varje intervju, vilket tydde 

på en mer eller mindre teoretisk mättnad122.  

 

3.3  Genomförande 
Detta kapitel beskriver genomförandet av de kvalitativa intervjuerna med de fem 

informanterna från kommunikationsavdelningen i Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 

inom Stockholms läns landsting. Tillvägagångssättet beskrivs från den första kontakten med 

respektive informant, till transkriberingen av insamlat material. 

 

3.3.1   De kvalitativa informantintervjuerna  
För att komma fram till informanterna för de kvalitativa intervjuerna, kontaktades Katarina 

Winell, kommunikationschefen på HSN-förvaltningen i SLL. Vi kontaktade henne då hon var 

den högste chefen som kunde informera om vilka personer i resten av avdelningen som satt på 

relevant information för denna studie123. Vi blev på detta sätt hänvisade till Kim Nordlander, 

enhetschef för Vårdguiden. Hon, i sin tur, informerade om tre personer som arbetade med 

                                                 
118 Esaiasson(2009) s. 216 
119 Esaiasson (2009) s. 291 
120 Hartman (2004) s. 285-286 
121 Kvale & Brinkmann (2009) s. 129 
122 Esaiasson (2009) s. 260 
123 Ryen (2004) s.83 
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kampanjen. Vi valde att kontakta Camilla Nilsson, som hade samordningsansvaret för 

Vårdguidens kanaler, och Carl Mill som arbetade med den mångkulturella kommunikationen 

av det strategiska kommunikationsarbetet kring influensan. Av Camilla Nilsson blev vi i sin 

tur hänvisade till fyra andra personer som arbete med kommunikationen. Vi valde att kontakta 

Eva Gezelius, en projektledare för kampanjen. På detta sätt valdes de kontaktade 

informanterna strategiskt utifrån ett antal hänvisade informanter för en maximal variation av 

arbetsroller i kommunikationsarbetet. 124 

 

Vid kontaktskapande började vi med att mejla informanterna angående syftet med vår 

undersökning samt information kring eventuell intervju. Vi återkopplade sedan via telefon för 

att boka in intervjuerna samt frågade om andra informanter som vi kunde vända oss till125. 

Innan varje intervjutillfälle så skickade vi en påminnelse, via e-post, till informanterna. Detta 

gjordes för att påminna informanten om det bestämda datumet och tiden för intervju samt 

minska risken att intervjun blev förglömd.126 I samband med påminnelsen skickades även 

intervjufrågorna till informanterna.  

 

Utformningen av intervjumanualen utgick från frågeställningarna samt studiens teoretiska 

utgångspunkter. I början av manualen informerades syftet med frågorna samt vad intervjun 

skulle beröra. Frågorna i manualen delades in i tre olika teman. Inledningsvis ställdes 

uppvärmningsfrågor kring informantens roll samt bakgrundsfakta kring organisationens 

kommunikationsavdelning och dess arbete. Sedan ställdes de tematiska frågorna om det 

övergripande kommunikationsarbetet kring influensa A (H1N1) samt kommunikationen till 

individer med utländsk bakgrund. De flesta tematiska frågorna kompletterades med 

följdfrågor för att få detaljerade svar. Intervjumanualen avslutades med att fråga informanten 

om personen hade något att tillägga för att komplettera den tidigare informationen samt om vi 

kunde återkomma vid funderingar.127 Vid utformning av intervjufrågorna skapades två 

intervjumanualer, (se bilaga 1 och bilaga 2). Den ena som skickades till informanterna 

innehöll endast uppvärmningsfrågor, tematiska frågorna och avslutande frågor. Den andra 

manualen använde intervjuarna under intervjun och den innehöll även studiens 

frågeställningar, följdfrågor och teoretiska utgångspunkter för varje fråga. Detta underlättade 

för oss, som intervjuare, vilken frågeställning samt teoretisk utgångspunkt som respektive 

intervjufråga handlade om. 

 

De kvalitativa informantintervjuerna genomfördes i form av telefonintervjuer. På detta sätt 

kunde vi bland annat minska intervjueffekter som kunde påverka informanten samt 

intervjusituationen. Med telefon som redskap kunde vi även snabbt och kostnadseffektivt 

genomföra de kvalitativa informantintervjuerna128.  

 

Alla intervjuer spelades in för underlag. Vi ringde upp via Skype till informantens 

kontorsnummer och spelade in via ett inspelningsprogram för Skype. Varje tillfälle pågick i 
                                                 
124 Hartman (2004), s. 285f 
125 Esaiasson(2009) s. 301 
126 Esaiasson(2009) s. 269 
127 Ryen (2004) s. 47ff 
128 Shuy i Gubrium & Holstein (2002) s. 540 
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cirka en timme. Under intervjutillfällena närvarade båda författarna där den ena personen 

antecknade medan den andra höll i intervjun och hade koll på manualen. Informanterna hade 

även manualen framför sig, som skickades till dem innan. För att skapa en dialog så ställdes 

följdfrågor samt tolkande frågor för att utveckla och förtydliga det informanten menade. För 

att inte begränsa informationen ställdes öppna frågor som gav informanten möjlighet att tala 

öppet kring den ställda frågan.129 Samtalen följde oftast inte manualens struktur men 

intervjuaren såg till att alla frågor kunde bli besvarade. Informanten kunde även styra 

frågornas ordningsföljd som passade in i den information som förmedlades och följdfrågor 

formulerades beroende på det tidigare svaret. Intervjuerna hade alltså en låg grad av 

standardisering.130 Olika personer för ett samtal på olika sätt och varje person har en 

individuell tolkningsförmåga. Därför höll en och samma person i alla intervjuer med 

respektive informant för att minska påverkande faktorer på empirin.131 Transkriberingen 

skedde direkt efter varje intervjutillfälle. Transkriberingen delades upp emellan så att ena 

författaren transkriberade tre intervjuer medan den andra transkriberade två intervjuer.  
 

3.4  Validitet och reliabilitet 
Den valda metodens karaktär ledde automatiskt till godare validitet framför högre reliabilitet 

för denna studie. Det berodde på att den kvalitativa intervjumetoden medför tolkning av 

resultat och unika intervjusituationer vilket påverkar möjligheten att replikera, därför 

fokuserade denna studie på att mäta det den avser att mäta än att uppnå hög reliabilitet132. För 

att uppnå hög validitet i denna undersökning, formulerades utförliga och noggranna 

intervjufrågorna utifrån frågeställningarna samt de teoretiska utgångspunkterna som låg till 

grund för studien. På detta sätt operationaliserades intervjufrågorna från frågeställningarna 

och relevant teori vilket i sin tur skapade relevanta intervjufrågor som kunde ge den 

information som behövdes för att besvara frågeställningarna. 133 Det gällde även vid val av 

intervjupersoner, att informanterna verkligen kunde bidra med relevant information för denna 

studie134. Dock arbetade vi även med studiens reliabilitet genom att samma person höll i alla 

informantintervjuerna samt att alla intervjutillfällen spelades in till underlag för eventuella 

prövningar av studien.135 

 

3.5  Metodproblem 
I studien kombinerades ett snöbollsurval med ett strategiskt urval när det kom till val av 

informanter. Det positiva med snöbollsurvalet var att vi med hjälp av de anställda hänvisades 

till de eventuellt relevanta personerna.136Risken med detta urval var att personer kunde 

                                                 
129 Esaiasson(2009) s. 298f 
Ryen (2004) s. 56, 69ff 
130 Trost (2005) s. 19 
131 Trost (2005) s. 58f 
132 Repstad (2007) s. 22f, 127 
Esaiasson (2009) s. 283 
133 Esaiasson (2009) s. 58ff 
134 Ryen (2004) s. 83 
135 Esaiasson (2009) s. 302 
Trost (2005) s. 58f 
136 Hartman, Jan, (2004), s. 285 
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hänvisa oss till någon med syftet att kontrollera resultatet. Detta sågs som ett metodproblem 

då det kan bidra till en vinklad bild av kommunikationsarbetet med influensan. Därför 

förhindrades det genom att snöbollsurvalet kombinerades med ett strategiskt urval. 

Gatekeeper-effekter minskades alltså genom önskemålet kring vilken roll personen hade i 

kommunikationsarbetet vid hänvisningen, samt att vi själva fattade beslut kring vilka av de 

hänvisade informanterna som skulle delta i studien. 137 

 

Vi genomförde telefonintervjuer med informanterna. Denna form av intervju valdes utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Det är inte några större skillnader mellan en personlig 

intervju och telefonintervju, om man inte har som syfte att observera informanten och 

intervjusituationen. En del forskare påpekar att telefonintervjuer kan leda till mindre 

genomtänka svar. De menar att personliga intervjuer däremot kan ge möjlighet till visuella 

signaler som uppmuntrar svarspersonen att uttrycka sig fullständigt. Detta gäller dock oftast 

respondentintervjuer när det handlar om svarspersoners tankar och åsikter om ett fenomen. 138 

På detta sätt uteslöt denna studie den icke-verbala kommunikationen.  

 

Vid inspelningen av telefonintervjuerna kunde det förekomma störningar på grund av nätet, 

vilket gjorde att enstaka ord inte hördes vid transkribering. Detta kan ses som ett 

metodproblem med telefonintervjuer, specifikt kring intervjuer via Skype. Detta var dock 

inget större problem och påverkade inte resultatet då det handlade om enstaka ord där 

budskapet ändå framgick tydligt. Då dessa situationer förekom så noterades orden under 

transkriberingen för att sedan tillsammans gå igenom utskriften och inspelningen för att 

bekräfta vad informanten sade139. 

 

Under intervjuerna märktes det att de flesta av informanterna satt med dokument framför sig, 

exempelvis kommunikationsplan. Det förekom även situationer där det framgick att 

informanterna läste mer eller mindre ur dokumenten. Detta är viktigt att uppmärksamma då 

det kan ses som ett metodproblem. Detta diskuteras närmare under rubrik 7.1. 

 

3.6  Bortfall 
I denna studie förekom det ett bortfall där en hänvisad informant valde att inte ställa upp på en 

intervju. Skälet till detta var att personen ansåg att denne inte var den lämpliga personen att 

svara på intervjufrågorna. Det handlade om att personens arbetsroll och arbetsuppgifter inte 

kunde reflektera studiens syfte, då denne hade en indirekt roll i arbetet kampanjen. Det 

hanterades genom att komplettera detta bortfall med informanter som hade direkt koppling till 

kommunikationsarbetet med influensan. 140 
 
 

                                                 
137 Bengtsson i Jarlbro(2000), s. 44f 
138 Shuy i Gubrium & Holstein (2002), s. 543 
139 Esaiasson(2009) s. 302 
140 Esaiasson(2009) s. 210 
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4 Empiri 
Detta kapitel presenterar insamlat material från de kvalitativa informantintervjuerna. Empirin 

bestod av bakgrundsinformation om det valda fenomenet och organisationen, även resultatet 

av de kvalitativa informantintervjuerna.   

 

4.1  Bakgrundsfakta 
Detta kapitel kommer att förtydliga det fenomen och den organisation studien behandlar, för 

att ge läsaren en bättre förståelse av helheten. Först kommer influensafenomenet att beskrivas, 

följt av kort fakta om Stockholms läns landsting samt Hälso- och sjukvårdsnämndens 

förvaltning och slutligen en presentation av informanterna som medverkade i undersökningen.  

 

4.1.1   Influensa A(H1N1) 
Influensa A(H1N1) var en virusinfektion som började spridas i världen under 2009. Detta 

virus kallades även för svininfluensan då det normalt överförs mellan grisar och drabbar deras 

luftvägar. Den började dock spridas från människa till människa över hela världen, med 

början i Mexiko under april 2009. World Health Organisation, WHO, deklarerade 

svininfluensan som en pandemi i juni samma år.141 För de flesta handlade influensan om en 

veckas sjukdom med feber. Däremot förekom det ett antal fall där de smittade behövde 

sjukvård. I värsta fall dog människor av detta virus.142 Befolkningen rekommenderades att 

vaccinera sig mot denna influensa hos sin smittskyddsläkare. Vaccinet Pandemrix var det 

bästa sättet för allmänheten att skydda sig från att bli allvarligt sjuka av influensan. 143 

 

4.1.2   Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i 

Stockholms läns landsting 
Stockholms läns landsting, SLL, ansvarar för hälso- och sjukvården till invånarna i 

Stockholms län. Organisationen arbetar bland annat med att planera vården utifrån kunskap 

om befolkningen, deras ålder och hälsa. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, HSN-

förvaltningen, inom SLL ansvarar för att beställa all vård i Stockholms län.144 

 

4.1.2.1   Kommunikationsavdelningen och dess arbete 
Kommunikationsavdelningen i HSN-förvaltningen arbetar med information om hälso- och 

sjukvården inom SLL. De ansvarar exempelvis för informationen om olika typer av 

förändringar inom hälso- och sjukvården, som kommuniceras till både vården och 

                                                 
141 http://www.krisinformation.se, 2010-12-07 
142 http://www.krisinformation.se, 2010-12-07 
143 http://www.smittskyddsinstitutet.se, 2010-12-07 
http://www.krisinformation.se, 2010-12-21 
144 http://www.sll.se, 2010-12-07 
Mill, Carl. 2010-12-02 
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befolkningen145. Kommunikationsavdelningen har ansvar för beslut, resultat och all 

kommunikation till vårdgivarna, till alla vårdcentralen, sjukhus med mera. En stor del av 

avdelningens arbete innefattar de interna kanalerna för att kommunicera med alla som arbetar 

ute i vården.146  

 

Kommunikationsavdelningen består av tre enheter. En av dessa är strategenheten med 

kommunikationsstrateger, som ansvarar för att stödja förvaltningen. Den andra enheten, 

Vårdguiden, har ansvaret för kommunikationen med befolkningen. Vårdguiden är avsändaren 

och varumärket för den övergripande hälso- och sjukvårdsinformationen till samtliga invånare 

i Stockholms län. Den sista enheten kallas för LAFA och är enheten för sexualitet och hälsa 

med primärpreventivt arbete.147 Eva Gezelius menade att kommunikationsavdelningens 

prioritering är att med kommunikation bidra till att nå verksamhetsmålen. 148  

 

4.1.3   Informanterna 
 
Camilla Nilsson 2010-12-10  

Camilla Nilsson arbetar som den ansvarige för Vårdguidens kanaler och marknadsföring. Hon 

arbetar även med kampanjer som landstinget genomför via Vårdguiden. Förövrigt har hon 

också rollen som ansvarig samordnare för kriskommunikation på Vårdguiden.  

 

Carl Mill 2010-12-02 

Carl Mill arbetar som koordinator på kommunikationsavdelningen inom HSN-förvaltningen. 

Hans huvudsakliga uppgift är ”Vårdguiden på telefon” och han är även ansvarig för 

Vårdguidens mångkulturella kommunikation.  

 

Eva Gezelius 2010-12-08 

Eva Gezelius arbetar som enhetschef för Kommunikationsenheten inom HSN-förvaltningen. 

Under influensan arbetade hon som samordnare/övergripande projektledare för 

kommunikationen.  

 

Kim Nordlander 2010-12-08 

Kim Nordlander arbetar som enhetschef för Vårdguiden inom HSN-förvaltningen.  

 

Katarina Winell 2010-12-08 

Katarina Winell arbetar som kommunikationschef inom HSN-förvaltningen.  

 

 

                                                 
145 Mill, Carl. 2010-12-02 
146 Nilsson, Camilla 2010-12-10 
147 Winell, Katarina. 2010-12-08 
Gezelius, Eva 2010-12-08 
148 Gezelius, Eva 2010-12-08 



Mångkulturell public relations i krissammanhang  Michele Cheung & Alina Giraldo Pavlenko 

26 
 

4.2  Resultat från de kvalitativa informantintervjuerna 
Resultatpresentationen av intervjuerna var utdragna från transkriberingen av respektive 

informantintervju. Resultaten presenteras utifrån samma struktur som i intervjumanualen. Den 

delas in i två delar där varje del representerar respektive frågeställning.  
 

4.2.1   Det övergripande kommunikationsarbetet kring 
influensan A(H1N1) 

 

4.2.1.1   Mål 
Katarina Winell, kommunikationschef för HSN-förvaltningen inom SLL, berättade att de 

bedrev en kampanj under influensan som var indelad i två delar. Den första delen hade som 

mål att styra patienten rätt i vården. Detta innebar att individerna skulle få kunskap kring 

influensan och veta vart de kunde vända sig angående detta. Den andra delen handlade om 

vaccinationen. Då var målet att så många om möjligt skulle vaccinera sig för influensan. 

Winell nämnde detta som slutmålet med kommunikationsarbetet. Gezelius gick in djupare på 

just målen med kampanjen. Hon menade att kommunikationsmålen delades upp i före och 

under vaccinationsperioden. Lika som det Winell tog upp menade hon att det första målet var 

att vägleda invånarna till rätt vårdbeteende och att det andra var ett beteendemål för att få 

befolkningen att vaccinera sig. Gezelius nämnde även kampanjens acceptansmål som gick ut 

på att skapa förståelse för hur enkelt och viktigt det var att vaccinera sig. Både Gezelius och 

Camilla Nilsson tog även upp de redan nämnda kommunikationsmålen. Samtidigt berättade 

de om SLL:s verksamhetsmål. Detta var att få ungefär 80 % av befolkningen i Stockholms län 

att vaccinera sig. Även Kim Nordlander gav samma information kring kommunikationsmålen 

där hon nämnde vikten med vaccination och deras mål att styra patienterna till rätt vård.  

Carl Mill menade att målet med HSN-förvaltningens kommunikationsarbete kring influensa 

A(H1N1) var att få alla invånare att göra ett informerat val om de ville vaccinera sig eller inte. 

Målet var även att så många som möjligt skulle vaccinera sig, som de övriga informanterna 

också nämnde. Mill, som var ansvaring för den mångkulturella kommunikationen, berättade 

även att ett av målen med kommunikationsarbetet var att vägleda den mångkulturella 

stockholmaren till deras vårdbeteende och få en acceptans att vaccination är viktig. Målet var 

även att den mångkulturella stockholmaren med bristande kunskap i det svenska språket så 

långt som möjligt skulle få Vårdguidens information om den nya influensan på tydlig och 

enkel svenska eller på sitt modersmål.  

 

4.2.1.2   Målgrupper  
Nilsson och Winell tog upp att deras huvudmålgrupper var samma som de alltid har på HSN-

förvaltningen, det vill säga alla invånare i Stockholms län. Winell menade däremot att det var 

omöjligt att de skulle kommunicera likadant till alla. Därför började de definiera 

målgrupperna före vaccinationsperioden, när Socialstyrelsen ännu inte hade bestämt sig 

medicinskt för vilka riskgrupperna var. Winell menade att de utgick ifrån vilka som var 
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viktigast och definierade då främst föräldrar och unga vuxna eftersom att många barn och 

unga skulle drabbas när de började skolan. Nordlander nämnde då att de senare bestämda 

riskgrupperna var gravida, personer med kroniska sjukdomar och de med nedsatt 

immunförsvar. Förutom dessa grupper så var målgrupperna även unga vuxna, som Winell 

också tog upp. Nordlander menade då att de resonerade på så sätt att äldre åldersgrupper hade 

varit med om andra stora influenser vilket gjorde att de har utvecklat en slags resistens, till 

skillnad från yngre åldersgrupper. Målgruppen unga vuxna nämndes också av Nilsson och 

Gezelius. Nordlander berättade om deras information kring just målgruppen unga vuxna, 

vilket var att denna målgrupp inte använde eller kommunicerade via de traditionella medierna. 

 

För övrigt nämnde Winell även vårdgivare som en oerhört prioriterad målgrupp, eftersom att 

de bland annat behövde information om det konkreta genomförandet av vaccinationen. Även 

Nilsson nämnde vårdgivarna som var en jättestor och viktig målgrupp under 

vaccinationsperioden, eftersom att HSN-förvaltningen hade i uppgift att kommunicera vad de 

skulle utföra för att vaccination skulle fungera. Medier som målgrupp nämndes också under 

de flesta intervjuerna. Både Gezelius och Winell tog upp vikten med denna målgrupp. 

Gezelius berättade också att de försökte ha en särskild relation till just etniska medier då de 

visste att de var viktiga målgrupper för att nå de mångkulturella grupperna.  

 

Under intervjun med Mill, betonade han att han inte kunde svara på intervjufrågorna kring det 

övergripande kommunikationsarbetet. Gällande den övergripande målgruppsanalysen menade 

han att han inte var inblandad, förutom kring de mångkulturella målgrupperna. 

 

4.2.1.3 		Kommunikationsstrategier		
Som Winell beskrev innan så var kampanjen indelad i två delar. Då menade hon att innan 

vaccinationsperioden producerade de innehåll, som grund, till vårdguiden.se. Detta var det 

första de gjorde när medierna rapporterade de första smittade fallen. Webbsidan var helt 

enkelt invånarnas webbtjänst för hälsa och vård, vilket gjorde att de kommunicerade där om 

influensa A(H1N1) redan i början. På grund av den redan nämnda medierapporteringen, 

berättade Winell att de arbetade med medierna mycket tidigt och de informerade om hur de 

tänkte lägga upp arbetet. Detta gällde även sjukvårdsrådgivningen.  

 

Winell berättade att läget med influensan förändrades från dag till dag när det var under det 

konkreta vaccinationsarbetet. Varje vecka gjorde de en översikt över nuläget, där de tittade på 

mediebilden av influensan och satte kommunikationsmål för veckan. Då justerade de även 

strategin och budskapen från vecka till vecka, men utgick ifrån samma 

grundkommunikationsplan. Ett exempel på ett sådant fall var när de under en vecka fick för 

lite leverans av vaccin. Då var en av deras valda strategier att prata om den låga 

vaccinationstillgången. En annan strategi var att se till att de hade konkret uppdaterade 

uppgifter om vaccinstillgången på Vårdguiden. Detta gjordes genom ett system där 

vårdgivaren kunde registrera vaccinationen direkt. Information om den aktuella 

vaccinationstillgången kom sedan till Vårdguiden. Winell menade då att i denna situation så 

ledde vaccintillgången till att deras strategier och budskap förändrades. 
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 Gezelius, Nordlander och Nilsson tog upp kanaler och medieval under frågan om 

kommunikationsstrategier. Nordlander nämnde bland annat att de använde sig av hela deras 

utbud av kanaler. Gezelius tog upp att de valde att kraftigt öka kapaciteten på Vårdguiden på 

telefon med ungefär 90 sjuksköterskor. Gezelius nämnde även att de arbetade med tonläget, 

fakta med mycket service och omtanke. Winell nämnde att de annonserade väldigt stort och 

brett, bland annat med utomhusannonser  (se bilaga 3).  

 

Som tidigare nämnt, menade Mill att han inte kunde svara på intervjufrågorna kring det 

övergripande kommunikationsarbetet om influensan. Gällande kommunikationsstrategierna 

betonade han att det var Nilssons del att svara på. Det gällde de flesta intervjufrågor kring det 

övergripande kommunikationsarbetet med influensan. 
 

4.2.1.4 		Övergripande	budskap	
När Winell berättade om att de köpte både annonser och utomhusreklam så beskrev hon att 

budskapen där handlade om vad influensan var samt hur och var man kunde söka information 

(se bilaga 4). De hänvisade alltid till Vårdguiden, som alltid är avsändaren till all information 

till invånarna. Hon menade även att det var hela tiden samma kommunikationsplan i botten. 

Hon betonade också att det var väldigt viktigt för henne att förmedla samma 

kommunikationsplan med ett väldigt integrerat tänk kring budskapen. Exempelvis vid 

utomhusbudskapen talade man om vad influensan var för något och då hade de ett budskap 

som Winell beskrev med följande:  

För vissa är influensan som en förkylning men för andra är den väldigt farlig och därför ska 

du göra såhär.  

Katarina Winell 

Winell berättade även att budskapen kunde se annorlunda ut beroende på vart de 

kommunicerade dem och beroende på tidsperioden (före och under vaccinationsperioden). 

Hon menade att det fanns en kontrast mellan exempelvis en text på vårdguiden.se och en 

affisch på gatan. Det fanns olika förutsättningar för olika medier och därför såg budskapen 

väldigt olika ut. Hon berättade att på Vårdguidens egna kanaler (vårdguiden.se, Vårdguiden 

på telefon och på papper) så gav man medicinskt granskad information i journalistisk form. 

Men i en kampanj utomhus så använde man inte samma tonläge eller fakta men den gick mot 

samma mål vilket var, som sagt, att styra patienten rätt.  

Gezelius beskrev att de arbetade med ensidiga budskap före vaccinationskampanjen. Ett 

exempel hon gav var: Har du influensasymptom, kontakta Vårdguiden. Sedan kommunicerade 

de även hur invånarna skulle gå tillväga. Hon berättade även om delbudskap som de 

kommunicerade. Exempel på sådana var: Så undviker du smitta och Du kommer att få 

möjlighet att vaccinera dig mot influensan. Vi återkommer med information om när, var och 

hur. Huvudbudskapet i redaktionella kanaler var: Har du influensasymptom – kontakta 

Vårdguiden. Nilsson tog även upp liknande budskap innan och under vaccinationsarbetet. Hon 

nämnde att huvudbudskapet under vaccinationsperioden var Det är viktigt att du vaccinerar 

dig och det är enkelt och det är gratis. Sedan berättade hon att de hade ett annat budskap för 
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de målgrupper som framförallt hade låg vaccinationsgrad. Ett av dessa budskap var Det är 

viktigt att vaccinera dig, och de arbetade utifrån budskapet Du ska kunna ta ett eget beslut. 

Hon menade att varje invånare skulle kunna ta ett väl övervägt beslut för att de hade fått 

tillräcklig och medicinskt granskad information.  

Gezelius berättade att de använde sig av ett slags beteendebudskap eftersom beteendemålen 

var viktiga för dem. Gezelius nämnde även att budskapen också kunde handla om var, när och 

varför invånarna skulle vaccinera sig. Gezelius, Nordlander och Winell utgick från målen när 

de berättade om budskapen. De menade att budskapen utformades utifrån målet med 

kommunikationen och vad det var för beteende de ville åstadkomma. Nordlander menade att 

förutom målen så hade de målgrupperna i åtanke när de utformade budskapen. Dessa budskap 

skulle därför vara väldigt tydliga och enkla, vilket var en av de viktigaste utgångspunkterna 

för budskapsutformningen.  

Mill berättade att HSN-förvaltningens budskap var generellt likadana för alla invånare i 

Stockholms län. De försökte bemöta de frågeställningar de visste att folk hade, då det fanns en 

oro kring influensan, i och med att media och löpsedlarna slog på ganska stort när de skrev 

om bland annat dödsfallen. På det här sättet upplevdes influensan som väldigt svår och 

allvarlig för individen. Budskapen i deras kommunikation ville då bemöta den oro och 

informera om vad själva influensan faktiskt var och hur man skulle agera om man fick det.  

4.2.1.5 			Kanaler	och	medieval	
Nordlander berättade att de fick använda alla Vårdguidens kanaler vid kommunikationen 

kring influensan. Hon berättade att dessa kanaler användes eftersom att Vårdguidens kanaler 

är ett ganska stort varumärke i Stockholms län. Olika undersökningar visade att runt 90 % av 

länets befolkning känner till Vårdguiden. Därför, menade Nordlander, att det var ett naturligt 

beslut för dem att ta med Vårdguidens egna kanaler. Kanalerna innefattade bland annat 

Vårdguiden på telefon där det handlade mycket om att sjuksköterskorna hela tiden var 

informerade och uppdaterade så att de kunde ge information till befolkningen. Nilsson 

berättade även att i Vårdguidens egna kanaler så dominerade informationen om influensan 

väldigt mycket. Nilsson berättade också om utökningen på Vårdguidens hemsida samt 

telefonin där de lade till ett specifikt knappval. Om man ringde till Vårdguidens 

sjukvårdsrådgivning så kunde man genom knappval fyra, det tillagda knappvalet, komma till 

frågor och information om influensan, som blev besvarade av avsatta sjuksköterskor. 

Eftersom att det var så stort tryck på frågor om influensan så behövde de sätta in ett eget 

knappval för just dessa frågor, helt skilda från övriga.  

Nilsson fortsatte genom att berätta om deras arbete med köpta kanalerna under influensan. I 

det vardagliga arbetet var det inte lika vanligt att Vårdguiden arbetade med köpta kanaler, 

däremot gjorde de det i samband med specifika kampanjer. I det här fallet använde de sig 

bland annat av annonsering på tunnelbanan och i tidningar, under en lång period (se bilaga 5 

och bilaga 6). Sedan annonserade de även på Spotify och lokala radiostationer (se bilaga 7). 

Anledningen, till varför det var så mycket köpt utrymme, var att nå alla. Nilsson berättade 

även att de arbetade med media som var en viktig kanal. Där ingick bland annat lokal media. 

Nordlander talade också om de köpta kanalerna där hon utvecklade med att berätta hur de 
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annonserade veckovis i dagspressen för att hela tiden kunna ge den senaste informationen om 

vaccinationen. Hon nämnde även radio och olika reklamsnuttar för att nå olika målgrupper. 

Spotify och Facebook togs upp som en ytterligare satsning för målgruppen unga vuxna.  

Winell, Nilsson och Nordlander berättade om deras satsning med sociala medier. Winell 

menade att de startade en Facebook närvaro under influensan för att kunna möta målgruppens 

behov där de både kunde ha en dialog men också hitta andra delar av Vårdguiden. Nilsson 

menade att denna kanal, Facebook, var en bra termometer för Vårdguiden att få in vilka frågor 

som figurerade. Nordlander menade även att de hela tiden var tvungna att vara flexibla och 

anpassa deras kanalstrategier, för att mediekonsumtionen och förväntningarna bland 

Stockholms läns invånare förändrades kontinuerligt.  

Gezelius berättade om att de även arbetade med Stockholms läns landstings hemsida, sll.se. 

Hon fortsatte med att berätta om att de arbetade med uppdragsguiden, som var deras webbsida 

specifikt för målgruppen vårdgivarna. Gezelius betonade även att media var en väldigt viktig 

kanal för dem i kampanjen. De hade en grupp som arbetade med medierelationer hela 

dagarna. Då handlade det om att ringa upp journalisterna och se till att bland annat deras 

chefsläkare fick synas och berätta om vad som gällde. Förutom dessa kanaler, nämnde 

Gezelius även egna, köpta respektive sociala medier, som de andra informanterna nämnde. 

Hon förklarade att de valde att använda sig av dessa kanaler av erfarenhet. Hon berättade att 

de även arbetade med konsulter för både strategisk rådgivning och PR. De arbetade även med 

en reklambyrå. Från dessa konsulter fick de stöd vid medieval.  

 

4.2.1.6 		Kommunikationsplan	
Gezelius, Winell, Nordlander och Nilsson var medvetna om kommunikationsplanen för 

arbetet med influensan. Däremot kunde inte alla ge utförlig information kring denna förutom 

de informanter som hade övergripande ansvar under kommunikationsarbetet. Mill kunde inte 

uttala sig något om kommunikationsplanen, på grund av hans betoning till att frågorna som 

berörde det övergripande kommunikationsarbetet inte var något han kunde svara på. Under 

intervjuerna framkom det ganska tydligt att majoriteten av informanterna satt med 

kommunikationsplanen framför sig. Det förekom även situationer där de läste direkt ur den. 

 

Winell och Gezelius började med att berätta om den generella kriskommunikationsplanen som 

var densamma för hela landstinget. Winell menade att den innehöll bland annat information 

om hur Smittskydd skulle fungera i krissituationer, samt hur kommunikationen skulle stödja 

dessa delar. Hon menade att den var en ram för hela arbetet men ingen handbok att följa utan, 

som sagt, en ram som man kunde planera utifrån. De utvecklade då kommunikationsplaner för 

influensan innan och under vaccinationsperioden. Nordlander berättade om att de skrev 

kommunikationsplanen utifrån olika scenarion. De började redan planera hur det skulle bli så 

fort influensan inträffade. Exempelvis så tog planen upp frågor kring vaccintillgången, om det 

skulle komma något vaccin eller inte. Därför blev kommunikationsplanen ett verktyg som 

användes och reviderades hela tiden. Nordlander fortsatte att berätta om 

kommunikationsplanens innehåll. Den innefattade verksamhetsmålen, syftet med 

vaccinationskampanjen, olika målgrupper, kommunikationsstrategi och kommunikationsmål 
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utifrån verksamhetsmålen. Hon menade att den även berörde tonalitet, budskap, aktiviteter, 

kampanjplanering, medieval med mera. För övrigt berättade Nilsson att de inte hade en egen 

kommunikationsplan för Vårdguiden utan det var samma kommunikationsplan för hela 

kommunikationsavdelningen.  

 

4.2.1.7 		Arbetet	under	den	tidiga	perioden	
Nordlander berättade att redan runt valborg så kom de första signalerna från WHO, World 

Health Organization, om fallen i Mexiko. Innan WHO hade bestämt att det var en ny pandemi 

så började de redan att ta detta på allvar och började på stommen till en kommunikationsplan. 

När WHO upplyste att detta var en pandemi så drog arbetet igång, menade Nordlander.  

 

Winell berättade att de började arbeta ganska omgående så fort de fick information om att 

influensan var en pandemi. Det började väldigt konkret med att hon själv skrev ett utkast till 

en kommunikationsplan som de sedan arbetade vidare med. Nordlander berättade att det fanns 

en krisorganisation som sattes ihop i landstinget i stort men också hos dem på 

kommunikationsavdelningen. Denna organisation skapades då de förstod att det skulle bli 

rörigt och behövde agera snabbt. De utsåg särskilda roller där mediearbetet fick väldigt stor 

plats. Nordlander betonade att det var väldigt viktigt för dem att hela tiden ha en stark 

omvärldsbevakning och att också kunna agera proaktivt. Winell fortsatte med att berätta att de 

arbetade annorlunda med denna krisorganisation då vanliga arbetsuppgifter lades undan och 

flera människor blev satta för att arbeta med influensan. Hon menade att det var en mycket 

kraftig förändring för kommunikationsavdelningen. Mill berättade även om denna förändring 

i avdelningen när influensan inträffade. Nilsson utvecklade genom att informera om 

strategiska möten som de hade varje dag för att gå igenom hur situationen såg ut den dagen 

angående bland annat vaccin, riskgrupper, budskap med mera. Gezelius beskrev även att 

krisorganisationen bestod av avdelningschef, presschef, Vårdguidens chef, konsulter, de som 

jobbade med mediebevakningen och hon själv som projektledare. Nilsson menade också att 

krisorganisationen även bestod av chefsläkare. 

 

Mill avstod att uttala sig om arbetet under den tidiga perioden då han menade att han kom in i 

kommunikationsarbetet efter att målgruppsanalysen hade gjorts och identifierat målgruppen 

”individer med utländsk bakgrund”, som han fick ansvaret för. Han förklarade med följande:  

Det är också en svår fråga då jag inte var med i det inledande arbetet. Den styrdes ju från en 

högre nivå än där jag sitter. 

  Carl Mill 

4.2.1.8 		Samarbeten	
Winell berättade att det skedde samarbeten på olika sätt under kommunikationsarbetet med 

influensan. Ett exempel var Socialstyrelsen där det handlade om kontakt och avstämning. 

Socialstyrelsen och landstinget hade olika formella ansvar och det fanns behov av att hela 

tiden stämma av med varandra så att deras arbete hängde ihop. Smittskydd var ett annat 

viktigt samarbete, enligt Winell. Kommunikationen skedde på den konkreta nivån kring 
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exempelvis resultat av provsvar. Utifrån denna kommunikation kunde Winell då arbeta med 

mediefrågor om exempelvis de första positiva fallen i Stockholm. Hon beskrev även att det 

skedde budskapsavstämning med informationscheferna i Sverige. Det var en nationell kontakt 

som skedde via ett nätverk i Sveriges kommuner och landsting. Gezelius nämnde även att de 

samarbetade med kommuner och media. Hon tog även upp samarbeten med PR-byrå, 

reklambyrå och en byrå för mångkulturell kommunikation.  

 

Mill berättade om en punkt som kallades för ”särskilda insatser”, vid den mångkulturella 

kommunikationen, som handlade om att rikta in sig mot identifierade målgrupper. Den första 

insatsen samarbetades med Sveriges kinesiska riksförbund, som själva tog initiativ till 

samarbetet. Mill menade att de tog alla möjligheter som dök upp för att kommunicera med 

mångkulturella grupper, trots att de inte hade identifierat kineser som svåra att nå. Den andra 

insatsen var ett samarbete med Svenskundervisning för invandrare, SFI, medan det tredje 

samarbetet var med Somaliska Hälsoteamet, en organisation som arbetar med information 

kring hälsofrågor riktad till individer från Somalia. Både Nordlander och Gezelius nämnde 

även samarbetet med SFI som gick ut på att ta fram ett undervisningspaket kring influensan. 

Gezelius tog även upp deras samarbete med Medborgarkontor i vissa kommuner, för specifik 

information kring hur de skulle arbeta med mångkulturella grupper. Hon menade att de 

utbildade personalen på Medborgarkontoren kring hur de kunde använda vårdguidens 

hemsida, vad influensan var samt broschyrer som delades ut på dessa platser. 

 

4.2.2 	Kommunikationen	till	individer	med	utländsk	bakgrund	

4.2.2.1 		Mångfald	i	kommunikationsavdelningen	
Alla informanterna syftade på att mångfalden med utländska bakgrunder internt i HSN-

förvaltningens kommunikationsavdelning var underrepresenterad. De flesta av informanterna 

nämnde att de inte kunde svara på hur mångfalden såg ut i hela kommunikationsavdelningen. 

Däremot menade de att det fanns personer med utländsk bakgrund i avdelningen. Winell 

berättade att kommunikationsavdelningen hade en ganska homogen sammansättning med få 

personer med olika bakgrunder. Hon nämnde att mångfalden i kommunikationsavdelningen 

var något hon inte hade reflekterat över. Angående denna fråga nämnde Nilsson följande:  

Vår organisation speglar inte Stockholms läns befolkning. Det gör den inte. Utan det är en 

överväg på svenskt födda, svenskt talande i denna organisation. 

Camilla Nilsson 

4.2.2.2 		Målgrupper	
Winell menade att när de tänkte på deras målgrupper så visste de ungefär hur många personer 

det var, var de bodde och de som hade en mångkulturell bakgrund. Hon menade att hon inte 

var rätt person att sitta på den informationen kring individer med utländsk bakgrund, men hon 

menade att de var självklart för dem att arbeta med mångkulturella grupper. Hon betonade att 

det är mycket viktigt för dem att arbeta med dessa målgrupper i en krissituation, men det var 

en naturlig del av deras sätt att arbeta. Nordlander betonade också den mångkulturella delen 

av befolkningen som en viktig målgrupp, då hon berättade att de utgör cirka 20 % av 
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befolkningen i Stockholms län. Nordlander berättade att de hade informationen om att dessa 

mångkulturella grupper inte endast hade annorlunda språkförutsättningar men även 

medievanor. Det handlade också om kulturmässiga skillnader, hur man är påverkad från det 

land man kommer ifrån samt synen på vaccin överhuvudtaget. Det handlade även om 

individers attityder och förståelse för samhället. Hon tog även upp tidigare studier som de har 

gjort gällande utlandsfödda. Det skedde i samband med att de ville förstå hur människor i 

Stockholms län konsumerade media och vad de hade för kunskap om vården. Nordlander 

menade att de fick ganska mycket kunskap utifrån dessa studier. Hon menade att dessa studier 

satte igång ett arbete för att ta fram riktlinjer kring mångkulturell kommunikation, vilket 

skedde innan influensan inträffade. 

 

Både Gezelius och Mill berättade att de inte hade så mycket information om de 

mångkulturella grupperna innan arbetet med influensan. Medan Nordlander, som tidigare 

nämnt, tog upp de tidigare studierna som genomfördes kring de mångkulturella grupperna 

vilka bidrog med information vid influensan. Gezelius menade att de inte visste exakt hur man 

skulle nå dessa grupper, vilket var anledningen till att de anlitade en särskild 

kommunikationsbyrå, Kapi, som stöd för det mångkulturella arbetet. Mill beskrev följande: 

 
Så mycket utav målgruppskunskapen hämtade vi in från dem [Kapi] och från deras tidigare 

erfarenheter av att ha jobbat direkt mot de målgrupperna. 

Carl Mill 

 

Mill förklarade dock att de visste vissa saker som exempelvis att det fanns grupper som var 

tveksamma mot att vaccinera sig. Nilsson tog även upp mångkulturella grupper som en 

målgrupp de verkligen riktade sig in på. Hon menade att den bestod av personer som inte 

pratade svenska eller kom från en annan kultur samt hade en annan inställning till vaccination. 

Det var personer som kanske normalt inte visste hur de kunde komma i kontakt med vården, 

vilket gjorde att denna målgrupp var svår att nå. Mill menade att personer med utländsk 

bakgrund var ett stort begrepp och dessa personer behövde inte nödvändigtvis ha en särskild 

information riktad till sig. Han nämnde följande: 

 
Man ju kan ha bott här hela sitt liv i stort sett och läser dagstidningar och lyssnar på radio och TV.  

 Carl Mill 

Mill menade att målgruppen istället ringades in till personer som inte kommunicerade 

information genom de traditionella, vanliga kanalerna. Detta då de trodde att dessa personer 

hade en lägre kunskap om hur hälso- och sjukvården i Sverige fungerar.  

När det gällde målgruppsanalys av personer med utländsk bakgrund, berättade Mill, att 

kommunikationsavdelningen hade väldigt kort om tid till att ta fram information och 

genomföra aktiviteterna. Han menade att tid var en begränsande faktor. En annan begränsande 

faktor var också att den information som fanns tillgängligt för dem förändrades hela tiden. 

Mill menade även att dessa två faktorer gjorde att de inte kunde gå in i en djupare 

målgruppsanalys. Det de gjorde var att begränsa målgruppen till ”personer som inte 

konsumerar information i de vanliga kanalerna” eller ”personer med låg kännedom om 
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svenska sjukvården”. Han betonade att trots dessa två identifierade målgrupper så var det 

fortfarande väldigt splittrade då individer kunde skiljas beroende på ålder, det ursprungliga 

landet med mera. För att identifiera dessa målgrupper tog kommunikationsavdelningen hjälp 

av en kommunikationsbyrå, Kapi, som är specialiserade på kommunikation till 

mångkulturella målgrupper. Det kommunikationsavdelningen själva visste om dessa 

målgrupper innan influensan var att det fanns grupper som i låg utsträckning vaccinerade sig 

mot eller hade låg frekvens vad gällde MPR-vaccination och då drog de slutsatsen att denna 

grupp kanske skulle vara tveksamma till att vaccinera sig. Mill menade att de hade olika djupa 

målgruppsinsikter. Han berättade att även om de inte alltid hade en särskild målgruppsanalys 

så dök det upp tillfällen för kommunikationsavdelningen att kommunicera med en specifik 

målgrupp, som när den svensk-kinesiska föreningen kontaktade dem.  

 

4.2.2.3 		Budskap	
Alla informanterna menade att budskapen för de mångkulturella grupperna inte skilde sig från 

de övergripande budskapen. Budskapen talade om att invånarna kunde vaccinera sig och var 

de kunde göra det. Hon menade att skillnaden mellan budskapen till de mångkulturella 

grupperna respektive de övergripande budskapen var själva dialogen kring dem. I den 

mångkulturella kommunikationen var det mycket högre grad av dialog. Gezelius nämnde 

också att huvudbudskapen och kommunikationsmålen var desamma för de mångkulturella 

grupperna; att de skulle vaccinera sig.  

 

Nordlander berättade att grundstenen i budskapen till de mångkulturella grupperna var att 

utforma väldigt enkla och tydliga budskap. Det var mycket viktigt att tonaliteten var 

persongivande, förtroendeskapande och trovärdig. Hon menade även att budskapen inte 

hänvisade personerna till Vårdguiden för att söka vaccinationsmottagningar, utan för att göra 

det enklare skulle de vända sig till sin vårdcentral. Detta var även för att många av de 

mångkulturella grupperna inte ens visste hur vården var organiserad. Vid 

budskapsförmedlingen, menade Nordlander, att de även tydliggjorde biverkningarna då de 

sedan länge tillbaka visste att exempelvis somaliska grupper ställde sig väldigt negativt till 

vaccination av barn.  

 

Som tidigare nämnt så berättade alla informanterna, även Mill, att budskapen i 

kommunikationen kring influensan var densamma för alla invånare. Han menade dock att de 

hade mer information i kommunikationen till de som inte talade svenska så bra eller inte 

konsumerade de vanliga kanalerna. Detta för att bemöta oron som skapades av mediebilden 

av influensan och de frågor de visste att folk hade. Trots att budskapen var likadana så 

jobbade de mycket mer med strategierna gällande de mångkulturella målgrupperna.  

 

4.2.2.4 		Kommunikationsstrategier	
Gällande kommunikationsstrategier berättade Mill att de inte endast kunde hänvisa människor 

till Vårdguidens hemsida utan de var tvungna att arbeta mer uppsökande och ta informationen 

till målgrupperna och inte bara annonsera om var informationen fanns. Som Winell berättade 



Mångkulturell public relations i krissammanhang  Michele Cheung & Alina Giraldo Pavlenko 

35 
 

tidigare så behövdes en högre grad av dialog vid budskapsförmedling till mångkulturella 

grupper. Hon berättade bland annat att annonsering, telefoni och radiosnuttar var 

envägskanaler som användes huvudsakligen i deras kommunikation. Hon beskrev att det var 

svårt att föra en dialog med två miljoner invånare som var deras målgrupp. Dock så skedde 

den mångkulturella kommunikationen mycket mer på plats ute i områdena.  

Gezelius talade om kommunikationsbyrån Kapi som hjälpte dem att ta fram strategier och 

planer för hur de skulle kommunicera med de mångkulturella grupperna. De fick även hjälp 

med vilka tidningar de skulle annonsera i, vilka radiokanaler och sajter de skulle ha banners 

på olika språk (se bilaga 8). Det stora arbetet de gjorde var att utbilda vad de kallade för 

”vårdguidare” eller ”vårdguider”. Dessa aktiviteter menade Mill att de kallades för personliga 

möten som Kapi hade hjälpt dem med. Mill förklarade med följande:  

Vi hade ju en övergripande idé om hur vi ville jobba med den [personliga möten] och byrån 

satt på mer detaljerad, mer konkret kunskap och erfarenhet om var målgrupperna fanns och 

olika sätt att nå dem och vilka medier som de konsumerade. 

Carl Mill 

Mill berättade även att de hade tagit fram en broschyr som de översatte till olika språk (se 

bilaga 9) och den delades ut av flerspråkiga kommunikatörer i områden med större andel 

utlandsfödda.  Det var byrån Kapi som hade ett nätverk med sådana kommunikatörer som fick 

en kort utbildning i vad frågan gällde. Dessa kommunikatörer befann sig på gator och torg för 

att både dela ut broschyren och informera muntligt om influensan till mångkulturella grupper. 

I samband med personliga möten åkte även ett antal kommunikatörer till Medborgarkontor 

och introduktionsenheter för att informera, svara på frågor och lämna broschyrer till invånarna 

i det området. Nilsson berättade också om att de åkte ut till Medborgarkontor och 

vårdcentralen i de områdena för att fylla på informationsmaterialen och träffa vårdpersonalen 

för att diskutera svårigheter samt vad som hade fungerat. Dels fick de tips om hur de skulle 

kunna arbeta med informationen kring vikten med att vaccinera sig. Samtidigt som det också 

handlade om att hämta in erfarenheter från Medborgarkontor och vårdcentralen. Man 

uppsökte även andra uppsamlingsplatser som exempelvis moskéer, utländska matbutiker och 

caféer för att lämna information till besökarna, berättade Mill.  

Förutom personliga möten så beskrev Mill andra aktiviteter som anordnades i samarbete med 

olika organisationer. En av dessa var samarbetet med Svenskundervisning för invandrare, SFI, 

där Carl menade att de tog fram ett utbildningsmaterial som användes i svenska 

undervisningen. Det var en broschyr om influensan och vaccinationen där de även hade 

läsförståelsefrågor kopplat till den texten, på två nivåer. Detta då man har olika nivåer i SFI. 

Materialet togs fram tillsammans med en SFI-lärare som utformade det och distribuerade det 

till SFI skolor. En annan aktivitet var det så kallade ”Home information”. Mill menade att de 

hade identifierat att just den somaliska gruppen var svår att nå via kanaler som webb, radio 

och tidningar samt att denna grupp sedan tidigare hade haft en ganska låg vaccinationsgrad, 

just vad gäller MPR-vaccinet. Mill berättade att de då tog det säkra framför det osäkra och 

anordnade det så kallade ”Home information”, ett samarbete med det Somaliska Hälsoteamet. 

Denna aktivitet gick ut på att de bjöd hem folk till en person som bjöd på mat där en person 
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informerade resten av gruppen och diskuterade kring influensan. På detta sätt kunde de sedan 

gå hem och diskutera vidare samt sprida informationen muntligt inom den somaliska gruppen. 

Mill berättade även att de anordnade ett antal sådana träffar där en sjuksköterska var med och 

bidrog med information, som det Somaliska Hälsoteamet i sin tur tolkade och informerade.  

För att kommunicera budskapen till mångkulturella grupper genomförde de även 

översättningar av informationen. Nordlander berättade att de översatte broschyren om 

influensan till olika språk. Dessa språk bestämdes utifrån Socialstyrelsen rekommendationer 

samt utifrån samtal med Migrationsverket och Språkrådet. De två sistnämnda 

organisationerna kunde bidra med information kring vilka språk som var aktuella eller vilka 

personer som särskilt kom till Sverige just då. Mill utvecklade detta genom att ta upp statistik 

från Skolmyndigheten i Stockholm Stad respektive SEB angående hemspråksundervisning 

respektive hur många personer från olika länder som bodde i Stockholms län. Med dessa 

menade han att statistiken var exempel på källor som de utgick ifrån för att göra en 

bedömning kring vilka grupper som var störst och vilka grupper som hade störst behov av 

information på sitt eget språk. Mill menade att det var en balans mellan gruppens storlek och 

hur nyligen de kom till Sverige. De drog en slutsats om att personer som hade varit här en kort 

tid hade större behov av information på sitt modersmål, än de som hade varit här en längre tid. 

Röda Korset och Läkare i Världen var två kontakter kring papperslösa personer, där de fick 

information om exempelvis mongoler som var en ny grupp som kom till Sverige och inte 

kunde svenska. Detta gjorde att det fanns behov av information på deras eget språk.  

Nilsson berättade att förutom översättningar på webbsidan så hade de även två utländska 

telefonnummer, vilket fanns i vanliga fall också. På dessa kunde man ringa 

sjukvårdsrådgivning på arabiska och på bosniska/serbiska/kroatiska. Dessa linjer var öppna 

precis som vanligt under dagtid och inte dygnet runt eftersom att det inte var bemannat på 

detta sätt. Hon menade dock att de som ringde in naturligtvis fick specifik information.  

 

4.2.2.5 		Kanaler	och	medieval	
Nordlander började med att berätta om en sak som kom fram när det gäller kanaler för de 

mångkulturella grupperna. Hon menade att de var tydligt att Vårdguidens egna kanaler inte 

alls var kända för dessa grupper på samma sätt som för övriga befolkningen inom länet. Hon 

menade då att personliga möten spelade en stor roll och även broschyren som var översatt till 

andra språk var en viktig kanal. Därför jobbade de mycket med andra kanaler utöver 

Vårdguidens egna, som exempelvis köpta kanaler.  

Nilsson menade att den muntliga kanalen var väldigt viktig då många som flyttat till Sverige 

och inte kunde svenska ofta var analfabeter, vilket gjorde att det blev viktigare att komma i 

kontakt med ledarroller i de egna nätverken. Hon menade att det var dessa personer som förde 

ut budskap till sina grupper. Hon nämnde även hur de arbetade med att få en bra kontakt med 

nyckelpersoner via moskéer, samfund samt organisationer för att lättare få input i sitt arbete.  

Mill nämnde att det även skedde annonsering i vad de kallar för etnisk media. Detta i form av 

annonser på webb, i radio och tidningar. Mill berättade att det var ganska många webbplatser, 
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både i Sverige och utomlands, som de hade banner-annonsering. När man klickade på denna 

banner så hamnade besökaren på en sida på Vårdguiden. Där fanns det översatt information 

på cirka 21 olika språk. Ett exempel som Mill tog upp var annonseringen på en turkisk sida 

”Hurriyuet”, motsvarigheten till Aftonbladet i Sverige. Anledningen till detta var att 

kommunikationsavdelningen visste att många i Sverige inte bara använde sig av de vanliga 

svenska kanalerna. Mill menade det var vanligt att man tog del av information från sitt eget 

hemland via webben som kanal, vilket förklarade deras satsning på webbplatser utomlands. 

Med detta projekt fick kommunikationsavdelning mycket hjälp från Kapi, då de kunde styra 

IP-adressen så att banner-annonseringen endast kunde synas för personer som surfade från 

Stockholms område. Han berättade följande: 

Så om man var turk och bodde i Ankara och surfade in på den här webbsidan ”Hurriyet” så, 

då syntes inte den här bannern. 

Carl Mill 

Kommunikationsavdelningen använde sig även av radio annonser.  På bland annat persiska 

och spanska. De annonserade även i tidningar, exempelvis i en bosnisk tidning. Mill menade 

att just kanalvalet berodde på vad som fanns tillgängligt och vilka kanaler de olika 

språkgrupperna konsumerade mest. Exempelvis så lyssnar spansktalande personer och iranier 

mycket på radio. Mill menade även att medievalet påverkades av hur breda kanalerna var. De 

valde då att lägga ut informationen i kanaler som nådde ganska många i språkgrupperna. 

Förutom att använda sig av etniska medier berättade både Nilsson och Mill även om deras 

annonsering på andra språk i de lokala Mitt-i tidningarna. Nilsson menade att man kanske inte 

når den målgruppen som inte kan svenska då de inte läser svensk tidning. Hon menade 

däremot att de anhöriga som kunde svenska, kunde informera släktingar och dylikt.  

Mill menade att de tog fram två broschyrer riktade till de mångkulturella grupperna. De 

delades upp i broschyr ett och broschyr två. Detta då förutsättningarna för influensan 

förändrades. Då informatörerna som arbetade på fältet kom tillbaka med feedback varje dag 

så utvecklade de broschyren utifrån denna respons. Broschyr två var även avsedd för att 

informera och bemöta frågeställningar som dök upp under arbetet.  

Både Gezelius och Mill berättade om en separat presskonferens för just ”etniska medier” där 

de arbetade med PR och redaktionellt material. Detta hjälpte byrån Kapi dem med då de hade 

ett nätverk med dessa redaktionella medier, menade Mill. Gezelius tillade även att detta var ett 

sätt för dem att ha en särskild relation till just etniska medier, vilka de visste var viktiga för att 

nå mångkulturella grupper. Hon nämnde även att Kapi hjälpte dem med medievalet kring 

vilka tidningar, radiokanaler, hemsidor som de skulle annonsera i. 
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4.2.2.6 		Relation	och	dialog	
Angående relationsskapandet med mångkulturella grupper så menade Winell att ordet relation 

blev lite för starkt när det gällde kontexten kriskommunikation. Hon förklarade att relation 

byggs över tid, och att tid inte finns i kris. Däremot menade hon att de ansträngde sig lite 

extra när det gällde arbetet med levande informatörer med mångkulturell bakgrund. Detta för 

att öka effektiviteten i kommunikationen, när de på detta sätt kunde flytta kommunikationen 

närmare målgruppen. Då kunde de komma närmare en dialog med dessa grupper jämfört med 

den övriga befolkningen då det innefattar två miljoner individer. Nordlander berättade att de 

arbetade med organisationer och personer som hade en erfarenhet kring relationen med 

mångkulturella grupper. Hon menade att de idag har den erfarenheten och nu utvecklar de ett 

fortsatt samarbete med både SFI och Medborgarkontor för att kunna skapa och upprätthålla en 

relation till de mångkulturella grupperna. Gezelius nämnde även att de personliga mötena var 

det mest relationsskapande till de mångkulturella grupperna, då de var ute där dessa 

målgrupper befann sig.  

 

Mill berättade att de inte hade ett sammanhängande koncept för den mångkulturella 

kommunikationen innan influensan inträffade. Han menade att de däremot hade påbörjat 

arbetet tankemässigt. Innan influensan arbetade de med översättningar och rådgivning på 

telefon på två utländska språk. Efter arbetet med influensan, menade han, att de fick goda 

erfarenheter med mångkulturell kommunikation. De arbetar idag för att utveckla riktlinjer 

eller ett sammanhängande koncept för hur de ska kommunicera med deras mångkulturella 

grupper. Idag arbetar de för en långsiktig samverkan med både SFI och Medborgarkontor, 

nämnde Mill.  
 

4.2.2.7 		Konflikthantering	
Gezelius berättade att vissa saker som de upptäckte var svåra, kring den mångkulturella 

kommunikationen, var översättningarna. Hon fortsatte att berätta om att de hade två olika 

översättningsbyråer och det hände vid några tillfällen att de fick reaktioner på att de hade 

översatt, som hon uttrycker det, ”tokigt”. Gezelius förklarade att det var jättesvårt att översätta 

till flera olika språk och att verkligen kvalitetssäkra det, då de själva inte kunde bekräfta att 

innehållet var rätt översatt på exempelvis annonserna. Hon ansåg dock att i överlag så var det 

en väldigt liten del som blev ”tokigt” översatt med tanke på mängden av översättningar. 

 

Mill berättade att de hade förväntat sig de flesta motfrågor och missförstånd som uppstod vid 

den mångkulturella kommunikationen. Dock gav han ett exempel på en konflikt som var 

väldigt specifik för denna kommunikation som de inte riktigt var beredda på. Han syftade på 

att den muslimska gruppen kopplade svininfluensan till griskött, vilket denna grupp hade en 

viss relation till. Detta skapade vissa frågetecken om influensan och vaccinet, vilka var 

specifikt för den muslimska gruppen. Mill beskrev att de förberedde motfrågor genom en 

rutin där de personer som var ute och mötte målgrupperna skulle samla på sig frågor, och 

kommentarer tillbaka till dem så fort som möjligt så att de kunde besvara dessa. När de 

utvecklade broschyr nummer två så använde de sig av denna feedback för att sedan med hjälp 

av denna broschyr kunna bemöta de frågor som kom fram. 
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Nilsson nämnde även konflikten kring den muslimska gruppen och grisköttet. Hon menade att 

det skedde en ryktesspridning inom gruppen om till exempel att vaccinet innehöll svin, eller 

att man inte blev smittad av influensan om man inte åt griskött. Nilsson beskrev hur denna 

information spreds muntligt inom målgruppens nätverk vilket kunde påverka att personerna 

inom gruppen inte vaccinerade sig. Därför var det viktigt för HSN-förvaltningens 

kommunikationsavdelning att ta till sig dessa frågor. Nilsson menade att det var olyckligt att 

det hette svininfluensa då det inte hade någon koppling till djuret svin. Hon betonade 

situationen med följande: 

 
Så det var inte bara en språklig barriär utan det var också […] kulturell barriär...  

 

Camilla Nilsson 
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5 Analys	
Analysen diskuterar empirin utifrån teori som har tagits upp i denna studie. Den är 

strukturerad på så sätt att teorin beskrivs först, följt av empirin och slutligen en 

sammanfattande analys av detta. Eftersom informanterna har olika roller i 

kommunikationsarbetet kring influensan, gav deras empiri olika tyngd beroende på vilken 

frågeställning eller intervjufråga det berör. Detta framgick i empirin. 

 

5.1 	Det	övergripande	kommunikationsarbetet	kring	
influensa	A(H1N1)	

 

5.1.1 		Mål		
Det är viktigt vid målsättning att utforma bland annat specifika och tidsbundna mål. Det är 

även betydelsefullt att verksamhetsmålen är kopplade till målen för en kampanj. Målen för en 

kommunikationsinsats kan handla om att påverka målgruppens beteende, tillföra kunskap om 

det berörda ämnet samt påverka deras attityd kring detta (se rubrik 2.1.1.1). 

Alla informanter uppgav överensstämmande mål med kommunikationsarbetet. De flesta av 

informanterna berättade även att de hade skilda mål för kampanjens två olika delar, före och 

under vaccinationsperioden. Mill berättade att de hade satt ett enskilt och tydligt mål just för 

den mångkulturella kommunikationen. Flera informanter nämnde även att 

kommunikationsmålen för kampanjen om influensan och vaccinationen utgick från SLL:s 

verksamhetsmål. Winell och Gezelius nämnde beteendemål som de arbetade med för att 

vägleda invånarna till rätt vårdbeteende och vaccinationen.  

Allt detta kan tolkas som att kommunikationsavdelningen i HSN-förvaltningen var medveten 

om mål och målsättning, vilket tydligt visade vad de skulle arbeta mot och uppnå med 

kommunikationen. Till exempel det redan nämnda specifika målet för den mångkulturella 

kommunikationen. Då alla informanter var medvetna om målsättningen så kan detta tyda på 

att målen var tydligt informerade inom avdelningen. Detta skulle kunna gynna avdelningens 

strategiska kommunikationsarbete. 

 

5.1.2 		Målgrupper	
Identifiering av målgrupper beskrivs som en viktig del i den strategiska 

kommunikationsplaneringen, vilken är betydande för att organisationen ska uppnå effektiv 

public relations (se rubrik 2.1.1). Vid målgruppsanalys identifieras individerna bland annat 

vid den situation denne befinner sig i. Det gäller även individens medievanor. Med denna 

analys kan målgrupperna segmenteras och leda till val av rätt budskap och rätt medier för att 

nå målgruppen (se rubrik 2.1.1.2). Vid organisationers krishantering är massmedia en viktig 

kanal (se rubrik 2.2.2.3).  
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Majoriteten av informanterna kunde uttala sig om kommunikationsarbetets målgruppsanalys. 

Då Mill inte var inblandad i målgruppsanalyserna så kunde han inte uttala sig om detta. De 

flesta av informanterna talade om att SLL hade länets samtliga invånare som målgrupp och 

betonade vikten med media, även etnisk media, som målgrupp och kanal för HSN-

förvaltningens kommunikation kring influensan. Riskgrupperna nämndes bland informanterna 

som en viktig målgrupp. Det handlade om personer som var gravida och även personer med 

nedsatt immunförsvar och kroniska sjukdomar. Unga vuxna och barn var en annan viktig 

målgrupp då de oftast befann sig i situationer där de drabbades av influensan när de började 

skolan. Informanterna uppgav även information om att unga vuxna hade annorlunda 

medievanor än de traditionella medierna.  

 

Utifrån detta kan den övergripande målgruppsanalysen tolkas som ganska väl genomförd då 

kommunikationsavdelningen hade identifierat viktiga målgrupper och aktörer som de 

anpassade strategierna till. Detta kunde tolkas utifrån exempelvis individernas situationer och 

mediefaktorer som hade analyserats och anpassats. Dock brister det i målgruppsanalysen på 

det sättet att, alla som arbetade med kommunikationsarbetet inte var lika informerade eller 

involverade kring kommunikationsarbetet i helhet och kunde inte uttala sig om analysen.  

 

5.1.3 		Kommunikationsstrategier	
Befolkningen har extra behov av information vid krissituationer som kan riskera deras hälsa. 

Därför är det viktigt för organisationen att kommunicera rådgivning och vägleda invånarna 

för att de skulle skydda sin egen men även andras hälsa. Vid denna kommunikation är det 

viktigt för organisationen att ta hänsyn till styrkor och begränsningar med den dåvarande 

informationen de har samt tidssammanhanget (se rubrik 2.2.2.5). För att kommunicera 

budskap kan organisationer ge upplysning om information och kunskap samt ge möjlighet för 

målgruppen att själva söka information. Detta tas upp under rubrik 2.1.1.3. Att bestämma 

strategier ingår som en viktig del i den strategiska kommunikationsplaneringen, vilken är 

betydande för effektiv public relations (se rubrik 2.1.1). Vid kommunikation av budskap är 

Internet en viktig kanal för hälsokommunikation. Invånarna använder sig främst av denna 

kanal för att ta del av information kring hälsa och säkerhet (se rubrik 2.1.1.5). 

 

Winell berättade om hemsidan vårdguiden.se som var ett sätt för HSN-förvaltningen att ge 

upplysning om influensan samtidigt som invånarna kunde söka information om detta. Hon 

menade att vårdguiden.se var invånarnas webbtjänst till hälsa och sjukvård. Som Winell 

syftade på så arbetade de även med att informera och upplysa media och 

sjukvårdsrådgivningen, två av de viktiga målgrupperna i kommunikationsarbetet. Under 

vaccinationsperioden fanns det ett system som visade den aktuella vaccintillgången på 

webbsidan. På detta sätt gav Vårdguiden upplysning om saklig information kring 

vaccintillgången, då det varierade från vecka till vecka. För att uppnå kommunikationsmålen 

så valde Vårdguiden även att skapa ytterligare ett knappval vid rådgivningen på telefon för att 

öka möjligheten för invånarna att söka kontakt och information samt föra en dialog om 

influensan. För övrigt använde de sig av annonsering i tidning och på gator samt radioreklam 

för att kommunicera budskapet. Under en influensapandemi så förändras läget från dag till 
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dag. Winell berättade då att de anpassade strategierna från vecka till vecka. Ett exempel på 

detta var den veckan då vaccinationstillgången var låg. De informanterna med chefspositioner 

kunde uttala sig mer om kommunikationsstrategierna. Mill menade att han inte kunde uttala 

sig om strategierna då han inte hade full inblick i alla de aktiviteterna som genomfördes. Han 

ville undvika att ge ett spekulativt svar.   

 

Utifrån detta visade det att kommunikationsavdelningen arbetade grundligt med sina 

strategier för att kommunicera influensan. De arbetade för att både informera och ge 

upplysning samtidigt som de ökade möjligheten för invånarna att söka kontakt och 

information själva. Exempelvis arbetade avdelningen mycket med sin egen hemsida, vilket 

beskrivs som viktig och effektiv inom hälsokommunikation. Då läget förändrades ständigt 

under influensan så arbetade de flexibelt med sina strategier. De tog hänsyn till den 

information de hade under den dåvarande situationen samt tidssammanhanget. Detta visade 

att de var medvetna om situationen och arbetade mycket med kriskommunikationen för att 

anpassa sig till det läget krisen befinner sig i. Dock framgick en brist vid den strategiska 

kommunikationsplaneringen där alla informanter inte var lika informerade eller involverade i 

framtagningen av strategier, lika som vid målgruppsanalysen. De informanterna med 

chefsposition var mer insatta än de övriga informanterna.  

 

5.1.4 		Övergripande	budskap	
Vid krissituation är det viktigt att innehållet i organisationens kommunikation vägleder 

allmänheten till att skydda sig från skada. Genom att ge information kring instruktionerna, 

kan invånarna med hjälp av detta välja om de ska skydda sig. Denna information om 

influensan bör vara korrekt och forskningsbaserad samtidigt som de kan erbjuda rådgivning 

och vägledning, vilket beskrivs under rubrikerna 2.2.2.1 och 2.2.2.5. Budskapen bör även ta 

hänsyn till vilken kontext det förmedlas i och även tidsmässiga faktorer. Det är också viktigt 

att budskapen är minnesvärda, tydliga samt trovärdiga (se rubrik 2.1.1.4).  

När en kris råder uppstår det osäkerhet vilket är viktigt, speciellt för organisationer inom 

offentlig sektor, att ta ansvar samt bidra med information. Detta då befolkningen har extra 

behov av information när det gäller kriser som påverkar deras hälsa. Den bild massmedia 

förmedlar påverkar hur befolkningen uppfattar krisen. Detta beskrivs i rubrik 2.2 och 2.2.2.5.  

Informanterna menade att kampanjens övergripande budskap förmedlade instruktioner för att 

befolkningen skulle kunna skydda sig från influensan. Nilsson menade att deras budskap 

skulle ge tillräcklig och medicinskt granskad information för att varje invånare skulle kunna ta 

ett väl informerat beslut. Gällande budskapsutformning tog Nordlander upp vikten med att 

utgå ifrån ett tydligt och enkelt budskap. Hon talade även om att det var viktigt att ha 

målgruppen i beräkning under utformningen av budskapet. Winell berättade att kampanjens 

budskap kunde se annorlunda ut beroende på kontexten, exempelvis om det handlade om en 

text på vårdguiden.se eller en affisch på gatan. Hon menade även att budskapen skilde sig 

beroende på vilken tidsperiod influensan befann sig i, före eller under vaccinationsperioden.  
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Mill talade om den oro som uppstod bland befolkningen, bland annat på grund av 

medierapporteringen och de stora löpsedlarna. Han menade att det var viktigt för dem att 

bemöta detta med deras budskap.  

Gällande budskapen kan det tolkas att kommunikationsavdelningen arbetade med olika 

egenskaper hos budskapet och faktorer som var viktiga att ta hänsyn till vid 

budskapsutformningen. I och med att influensan framkallade oro hos invånarna så arbetade de 

med att bemöta den oron genom exempelvis enkla och tydliga budskap. Innehållet vägledde 

befolkningen samtidigt som de gav tillräcklig och medicinskt granskad information. Detta var 

speciellt viktigt under denna krissituation. Detta kan tolkas som att avdelningen arbetade 

effektivt med budskapsutformningen och var medvetna om viktiga faktorer samt tog hänsyn 

till dessa i krissammanhanget. 
 

5.1.5 		Kanaler	och	medieval	
Vid medieval för en kommunikationsinsats rekommenderas organisationen att använda sig av 

kanaler som är etablerade, använda och respekterade av mottagarna. Inom 

hälsokommunikation har internet blivit en speciellt viktig kanal som skapar nya 

förutsättningar. Människor använder sig oftast av denna kanal för att söka information om 

deras hälsa. Öra mot öra-möten beskrivs som en kanal där budskapet förstärks genom 

exempelvis tonfall. Vid kriskommunikation är det viktigt med snabb information vilket gör att 

radio blir en lämplig kanal för att nå större målgrupper. Med hjälp av målgruppsanalys så kan 

organisationen bryta ned målgruppen i subgrupper. Med denna indelning kan man då ta fram 

ett medieval anpassad för respektive grupp. Det är dock vanligt att organisationer väljer en 

bredare kanal för att nå en större målgrupp, när det är brist på tid och resurser. Allt detta tas 

upp under rubrik 2.1.1.5.  

Nordlander menade att de använde sig mycket av Vårdguidens egna kanaler då nästan alla 

invånare i länet kände till just detta varumärke. Nilsson berättade hur deras information om 

influensan dominerande vårdguiden.se. Hon berättade även om Vårdguiden på telefon där de 

ökade kapaciteten för att kommunicera om influensan till invånarna. Majoriteten av 

informanterna tog även upp annonsering i radio för att nå olika målgrupper. De förklarade 

även att de använde sig mycket av köpta medier för att nå alla invånare. De flesta av 

informanterna berättade även om hur de valde att arbeta med sociala medier för att nå 

målgruppen unga vuxna.   

Analysen visade att de använde sig av ett brett medieval, som innefattade både Vårdguidens 

egna kanaler men även köpta kanaler som radio och utomhusannonsering. Det var också 

väldigt betydelsefullt hur de hade valt dessa kanaler. Analysen pekade mot att de även hade ett 

genomtänkt medieval då varje kanal valdes av en specifik anledning, baserad på erfarenheter 

och kunskap. Trots att det var brist på tid under krisen så tyder det på att avdelningen arbetade 

med att anpassa medieval till den segmenterade målgruppen, exempelvis sociala medier för 

att kommunicera med unga vuxna. Det visade även att de använde breda kanaler för att nå 

större målgrupper, med hjälp av bland annat köpta kanaler, vilket tas upp som vanligt vid 

tidsbrist. Detta kan tolkas som att avdelningen har arbetat genomtänkt med kanaler och 
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medieval vid det strategiska kommunikationsarbetet. Det visade även att de arbetade effektivt 

genom att kombinera målgruppsanpassade kanaler med breda kanaler, för att öka möjligheten 

till att nå alla sina målgrupper. 

 

5.1.6 		Kommunikationsplan	
En kommunikationsplan som är utformad inför en kris underlättar arbetet under krisen då 

organisationen kan bemöta informationsbehovet hos allmänheten. Mål, målgrupper och 

strategier är viktiga delar som tas upp i kommunikationsplanen för att uppnå framgångsrik 

krishantering (se rubrik 2.2.1.3). Strategisk kommunikationsplanering har även en central roll 

för att organisationen ska uppnå effektiv public relations (se rubrik 2.2.1).  

 

De flesta informanter var medvetna om kommunikationsplanen till deras arbete om 

influensan. Alla kunde dock inte uppge utförlig information kring denna plan, där 

informanterna med chefspositioner kunde uttala sig mer kring denna. Nordlander beskrev hur 

de arbetade med kommunikationsplanen utifrån olika scenarion. Hon menade att denna plan 

skapades så fort de fick information om influensan och var ett stöd för deras kommunikation 

under situationen. Nordlander och Winell beskrev att kommunikationsplanen innefattade 

bland annat mål, olika målgrupper och strategier.  

 

Informanterna kunde inte ge samma tyngd i informationen kring kommunikationsplanen. Det 

kan tolkas som att avdelningen hade en märkbar arbetsfördelning då medarbetarna endast 

kunde uttala sig om det tilldelade ansvarsområdet gällande kommunikationsplanen. Detta 

visade på brist på konsensus gällande planen och även bristande helhetsbild internt av 

kommunikationsarbetet kring influensan. Däremot innehöll kommunikationsplanen viktiga 

och detaljerade delar som en plan bör innefatta. Detta är viktigt under kris för att underlätta 

arbetet. Det är även viktigt att anpassa den utifrån olika faser vilket analysen visade.  
 

5.1.7 		Arbetet	under	den	tidiga	perioden	
För att behandla en risk kan en organisation ändra strukturen i förvaltningen samt ta in 

mänskliga resurser. Man talar även om att organisationen snabbt ska sätta ihop en 

beslutsfattande grupp vid krishantering. Denna grupp kan bestå av organisationens 

beslutsfattare, experter inom området men även konsulter. Kristeamet bör även isoleras från 

organisationens vardagliga arbete, vilket nämns under rubrikerna 2.2.1.2.1 och 2.2.2.2. Med 

hjälp av omvärldsbevakning kan organisationer arbeta med sin issues management inför en 

kris. Vid krissituationer är det då viktigt att organisationen agerar proaktivt på krisen, genom 

att utnyttja den dåvarande information samt etablera en dialog med allmänheten. Detta är även 

ett sätt för dem att förbereda sig inför förmedling av information till målgrupperna (se 

rubrikerna 2.2.1.1 och 2.2.1.1.1). För att organisationen effektivt ska hantera problem och 

förändringsprocesser är det viktigt med strategisk kommunikationsplanering där det handlar 

om att med ett strategiskt tänk bestämma det inledande arbetet med mål, målgrupp, strategier 

och kanaler (se rubrik 2.1.1). 
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Nordlander nämnde den krisorganisation som skapades för att hantera kommunikationen 

kring influensan. Detta för att agera snabbt och strukturera upp situationen. Nordlander 

betonade även hur viktigt det var för dem att omvärldsbevaka och att vara proaktiva.  

Winell menade att kommunikationsavdelningen förändrades då de arbetade annorlunda med 

denna krisorganisation och vanliga arbetsuppgifter lades undan. Gezelius beskrev att denna 

krisorganisation innefattade chefer, konsulter och personer som arbetade med 

mediebevakning. Nilsson menade även att krisorganisationen även bestod av chefsläkare. Mill 

avstod från att tala om arbetet i den tidiga perioden.  

 

Gällande arbetet under den tidiga perioden med influensan kunde det tyda på att de arbetade 

proaktivt med exempelvis omvärldsbevakning för att hantera krisen vilket var viktigt i detta 

sammanhang. De ändrade även strukturen i förvaltningen och skapade krisorganisationen. På 

detta sätt skilde de arbetet med influensan från det vardagliga arbetet och tog in mänskliga 

resurser, som exempelvis konsulter, för effektiv kommunikation. Däremot framgick det att 

kommunikationsavdelningen består av en hierarkisk uppbyggnad då alla inte var lika insatta i 

kommunikationsarbete som helhet och höll sig till sina arbetsroller.  

 

5.1.8 		Samarbeten	
Vid krissituationer krävs det samverkan mellan myndigheter för en snabbare kontakt än de 

vanliga formella. Under krissituationer sker det även samverkan mellan företag och 

myndigheter. Journalister kan ses som huvudaktörer vid organisationers krishantering och 

media kan lätt agera som medspelare genom deras bevakning och rapportering. Krisens 

aktörer är viktiga att ta hänsyn till då det kan handla om individer, grupper men även sociala 

nätverk och organisationer. Det är dessa som myndigheterna kommunicerar till med sina 

budskap och dessa kan även själva ta kontakt med myndigheter (se rubrik 2.2.2.3).  

 

Winell beskrev deras olika samarbeten under influensan. Hon exemplifierade genom deras 

samarbete med Socialstyrelsen där det handlade om kontakt och avstämning. Hon nämnde 

även budskapsavstämningen med informationscheferna i Sverige. Gezelius berättade om 

deras samarbete med olika byråer för kommunikation via PR, reklam och till mångkulturella 

grupper. Ett viktigt samarbete var byrån Kapi som hjälpte dem med den mångkulturella 

kommunikationen. Gezelius nämnde även om samarbetet med media som var väldigt viktig 

för dem. Hon nämnde även samarbetet med SFI och Medborgarkontor för att nå 

mångkulturella grupper. Mill talade också om samarbeten inom den mångkulturella 

kommunikationen där han exemplifierade genom deras samarbete med Sveriges kinesiska 

riksförbund, som själva tog initiativ till samarbetet.  

 

Utifrån detta kan det tolkas att kommunikationsavdelningen arbetade med att involvera andra 

aktörer i deras kommunikation kring influensan. De välkomnade även samarbeten med andra 

aktörer som själva tog kontakt med dem. Detta visade att HSN-förvaltningens 

kommunikationsavdelning såg vikten i externa samarbeten för att kommunicera effektivt. 
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5.2 Kommunikationen	till	individer	med	utländsk	
bakgrund		

 

5.2.1 		Mångfald	i	kommunikationsavdelningen	
Det är nödvändigt med mångfald inom organisationer. Det kan exempelvis handla om 

mångfalden med olika bakgrunder. En organisation med denna mångfald kan lättare förstå och 

kommunicera med den föränderliga och komplexa omvärlden. Tidigare forskning kring 

mångfalden inom public relations menar att det lönar sig för praktiker att förstå fördelen med 

att integrera olika värderingar från olika grupper då det kan berika kommunikationen i 

praktiken. Man menar även att effektiv kommunikation råder när mångfalden bland 

målgruppen sammanlänkas med mångfalden bland praktiker (se rubrik 2.3.1.4). 

 

Alla informanter menade att mångfalden internt i kommunikationsavdelningen var 

underrepresenterad och det framgick att de inte var medvetna om fenomenet. Winell berättade 

att deras kommunikationsavdelning bestod av en homogen sammansättning av människor, när 

det handlade om deras bakgrund. Winell nämnde även att hon tidigare inte hade reflekterat 

över mångfalden i kommunikationsavdelningen. Nilsson menade att mångfalden inom deras 

kommunikationsavdelning inte speglade mångfalden hos befolkningen i Stockholms län. 

 

När det gäller mångfalden, med utländska bakgrunder, internt i kommunikationsavdelningen 

så tyder det på att mångfaldsarbetet brister. Alla informanterna syftade på detta och var inte 

medvetna om den interna mångfalden. Detta kan påverka deras arbete med deras 

mångkulturella målgrupper. Med den bristande mångfalden internt kan det hindra avdelningen 

från att effektivt kommunicera med de dessa grupper. Det kan handla om saknad av 

grundläggande kulturell kompetens och kunskap hos medarbetarna i avdelningen.  

 

5.2.2 		Målgrupper	
Individens kulturella identitet har stor betydelse i kommunikativa sammanhang. All 

kommunikation avser även de involverades identiteter och dessa förändras vid interaktion. 

För att organisationen ska nå effektiv mångkulturell kommunikation är det då viktigt att de 

bland annat identifierar och bekräftar dessa kulturella identiteter. (se rubrikerna 2.3.1.2, 

2.3.2.1 och 2.3.2.2). Tidigare forskning har även visat att målgruppsanalyser kan hjälpa 

organisationen att öka förståelse för individers behov och motivation samt kunskapsnivå kring 

det aktuella ämnet. Man reflekterar även kring individens sociala bakgrund, den situation 

denne befinner sig samt hur individer konsumerar media (se rubrik 2.1.1.2).  

 

Under rubrik 2.3.1.3 beskrivs skillnaderna mellan mediavanorna hos utländska individer 

respektive den etniska majoriteten. Tidigare forskning har visat att betydligt fler svenskar 

konsumerar dagstidningar i jämförelse med utländska individer. Man menar att en person med 

utländsk bakgrund konfronteras med ett nytt språk och kan vara ovan med den nya 

samhällskulturen samt med normer, vanor och traditioner i samhället. 
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Alla informanter uppgav de mångkulturella grupperna som en del av deras målgrupp i 

kommunikationsarbetet. Nordlander talade om den mångkulturella delen av befolkningen som 

en betydande målgrupp för dem. Hon menade att de hade genomfört tidigare studier om dessa 

målgrupper. Mill berättade att de hade påbörjat tankar kring mångkulturell kommunikation 

innan influensan inträffade. Han menade att erfarenheterna från influensan ledde till att de 

arbetade för att utveckla riktlinjer eller ett sammanhängande koncept för mångkulturell 

kommunikation. Nilsson menade även att den generella målgruppen med utländska individer 

bestod av de som inte talade svenska, kom från en annan kultur samt hade inte visste hur de 

kunde komma i kontakt med vården. Nordlander berättade att de hade information om att de 

mångkulturella grupperna hade exempelvis annorlunda språkförutsättningar samt att de 

påverkades beroende på vilket land de kom ifrån. Mill och Gezelius berättade dock att de inte 

hade någon direkt kunskap om de mångkulturella målgrupperna innan influensan inträffade. 

Mill menade att de hade en viss information om målgrupperna men mycket kom från Kapi. 

 

I analysen framgick det att informanterna inte var helt eniga om när deras arbete med 

mångkulturell kommunikation påbörjade, om det var innan influensan eller under/en följd av 

den, vilket kan tolkas som en brist i kommunikationen internt kring denna fråga. Analysen 

visade däremot att informanterna i avdelningen var medvetna om den mångkulturella 

målgruppen bland befolkningen. De hade identifierat hur gruppen kunde fungera och insett 

vikten med kommunikationen till denna målgrupp. De hade även brutit ned målgruppen i 

mindre subgrupper och förstod att de inte bara handlade om språkliga barriärer utan även 

kulturella. Detta visade deras ambition att verkligen skapa förståelse samt nå de 

mångkulturella grupperna. Mycket av kunskapen och grunden till arbetet kom från den 

externa hjälpen med byrån Kapi. Hur HSN-förvaltningens kommunikationsavdelning arbetade 

strategiskt med den mångkulturella kommunikationen kan då vara svårt att skilja från vad 

byrån Kapi egentligen bidrog med.  

 

5.2.3 		Budskap	
Under rubrik 2.1.1.4 beskrivs budskapsutformningen där man menar att organisationen bör ta 

hänsyn till bland annat budskapets ton och trovärdighet. Under en kris är det viktigt att 

innehållet är konsistent och tydligt då allmänhetens förståelse påverkas av innehållets 

exakthet. Ju mer specifikt innehållet är desto bättre förståelse får allmänheten av krisen (se 

rubrik 2.2.2.1). Tidigare forskning inom mångkulturell kommunikation menar att 

målgrupperna tolkar innehållet i organisationers kommunikation utifrån sina egna kulturella 

referensramar, vilket beskrivs i rubrik 2.3.2.1. Definitionen av mångkulturell public relations 

menar att organisationer bör ta hänsyn till hur den mångkulturella individen hanterar budskap, 

för att verksamheten ska kunna skapa mening och förståelse hos målgruppen (se rubrik 2.3).   

 

Majoriteten av informanterna menade att budskapen för de mångkulturella grupperna inte 

skiljde sig från de övergripande. Nordlander menade att de arbetade med budskapets tonalitet, 

att det bland annat skulle vara trovärdigt. Hon berättade även att grundstenen i budskapen till 

de mångkulturella målgrupperna handlade om väldigt enkla och tydliga budskap. Hon menade 

att budskapsutformningen tog hänsyn till grundläggande information om målgrupperna, 
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exempelvis att de inte hade samma kunskap om hur vården var organiserad. Mill menade att 

budskapen var likadana för alla deras målgrupper. Trots detta så jobbade de mycket mer med 

kommunikationsstrategier när det kom till mångkulturella målgrupper.  

 

Utifrån det ovanstående kan man se att de tog med sig den kunskap de hade fått genom att 

utforma väldigt enkla och tydliga budskap, vilket är viktigt för att lyckas med effektiv 

mångkulturell public relations. De var medvetna om vikten med den kulturella kontexten vid 

budskapsförmedlingen. Det tyder på att de har använt sig av information om målgrupperna 

och anpassat budskapen efter dessa. Analysen visade att avdelningen är erfarna inom 

kriskommunikation och hantering av kriser då exempelvis budskapsutformningen tog hänsyn 

till viktiga faktorer i detta sammanhang.   

 

5.2.4 		Kommunikationsstrategier	
Tidigare forskning inom mångkulturell public relations har visat att individer förmedlar och 

förstärker kulturell identitet vid kommunikation. Därför har den kulturella identiteten 

betydelse för kommunikation och vice versa, vilket tas upp i rubrik 2.3.1.2. Individernas 

kulturella kontext är viktig då mottagaren tolkar kommunikationen utifrån denna kontext. 

Organisationen bör även ta hänsyn till symboliska koder som har kulturella betydelser. 

Exempel på dessa symboler är språk och normer (se rubrik 2.3.2.1). För att uppnå effektiv 

mångkulturell public relations handlar det bland annat om att känna till kontexten för 

meningsskapande för just den målgruppen (se rubrik 2.3.2.2).  

Det händer oftast att svenska myndigheter endast fokuserar på rena språkfrågor vid 

kriskommunikation. Det är dock viktigt att lyfta fram de betydelsefulla relationsaspekterna av 

kommunikationen till mångkulturella grupper. Däremot är det krissituationen som avgör 

översättningen av texter då de inte alltid upplevs positivt (se rubrik 2.3.1.3).  

I rubrik 2.3.2.3.2 redogörs effektiva samhällsrelationer inom mångkulturella public relations. 

Dialog är central i dessa kommunikativa sammanhang. Organisationen bör exempelvis sträva 

efter öppen och utvidgad dialog för att bekräfta och skapa förståelse för sina målgrupper. Det 

är även av stor vikt att organisationen underhåller och arbetar kommunikativt med relationen 

till de mångkulturella grupperna. Paradoxer inom kriskommunikation innefattar exempelvis 

att envägskommunikation oftast råder eftersom det finns behov av snabba 

informationsprocesser (se rubrik 2.2.2.4).  

Mill berättade att de arbetade mycket uppsökande och genom att ta informationen till 

individerna, och inte endast att hänvisa dem till vårdguidens hemsida. Han berättade även att 

de kommunicerade på platser som SFI. De använde sig av ett koncept som kallades för 

”Home information” för att nå de somaliska grupperna som hade en låg vaccinationsgrad. 

Han exemplifierade även med personliga möten där de informerade muntligt om influensan 

samt delade ut en broschyr om detta som innehöll information på olika språk, i områden med 

större andel utlandsfödda. De genomförde även detta vid Medborgarkontor och andra 

uppsamlingsplatser som exempelvis moskéer, utländska matbutiker och caféer för att lämna 

information till besökarna. Informatörerna som var ute på fältet var flerspråkiga. Förutom de 



Mångkulturell public relations i krissammanhang  Michele Cheung & Alina Giraldo Pavlenko 

49 
 

redan nämnda aktiviteterna och kommunikationsstrategierna så tog de flesta informanterna 

upp översättning av informationen. De berättade att de översatte broschyren om influensan på 

cirka 19 språk. Mill beskrev deras slutsats att det fanns behov av översatt information till dem 

som precis kommit till Sverige, där han exemplifierade med den mongoliska gruppen. Nilsson 

berättade också om översättningar på hemsidan samt de två utländska telefonnumren för 

sjukvårdsrådgivning. Winell talade om behovet av en hög grad av dialog vid 

kommunikationen till mångkulturella grupper. De arbetade med detta genom exempelvis att 

kommunicera mycket mer på plats ute i områdena där målgrupperna befann sig. Hon menade 

att detta var en ansträngning de gjorde för att skapa dialog då de huvudsakligen använde sig 

av envägskommunikation via kanaler som annonsering och radio. Alla strategier och planer 

för den mångkulturella kommunikationen togs fram med hjälp av byrån Kapi, enligt Gezelius 

vilket Mill även antydde.  

Med hjälp av de genomförda aktiviteterna visade det att HSN-förvaltningen arbetade mycket 

strategiskt med kommunikationen till de mångkulturella grupperna. Det kan tolkas som att de 

hade höga ambitioner för att skapa dialog och nå fram med budskapet, vilket de strävade mot 

med hjälp av olika strategier för att anpassa kommunikationen till individens kulturella 

kontext för meningsskapande. Till exempel hur de anpassade sig till den somaliska kulturen 

med hjälp av aktiviteten ”Home information”. Generellt handlade det om att ta 

kommunikationen närmare målgruppen genom att arbeta uppsökande. Hjälpen från byrån 

Kapi kan tolkas som en dominerande del, speciellt vid framtagningen av 

kommunikationsstrategier och planer, vilket visade en brist på intern kompetens inom 

området mångkulturell kommunikation gällande strategier, målgruppsidentifiering och 

medieval. Dock visade externa samarbeten och medvetenheten om de mångkulturella 

grupperna på avdelningens ambition med att uppnå effektiv mångkulturell kommunikation.  

 

5.2.5 		Kanaler	och	medieval	
Under rubrik 2.3.2.1 nämns bland annat att kommunikationen måste vara anpassad till 

individernas kulturella bakgrund. Kommunikation förmedlar en version av verkligheten. För 

att mottagaren ska uppfatta denna verklighet så bör organisationen anpassa kommunikationen 

till de kulturella bakgrunderna. Vid kommunikation av en kris så är det viktigt att 

informationen förmedlas via flera kanaler. Exempel på dessa är elektroniska, tryckta och 

mellanmänskliga kanaler (se rubrik 2.2.2.1). Det är även viktigt att bred teknik används för att 

förmedla budskap vid en kris. Detta då det minskar risken att organisationen missar någon 

grupp (se rubrik 2.2.2.4). Vid medieval rekommenderas organisationer att välja de kanaler 

som är etablerade samt de som målgruppen använder och respekterar. Personlig påverkan är 

en kanalstrategi som handlar om att kommunicera via öga mot öga-möten eller öra mot öra-

möten, där budskapet förstärks med exempelvis kroppsspråk och tonfall (se rubrik 2.1.1.5). 

Informanterna berättade att de kommunicerade via webbsidan, broschyrer och även genom 

personliga möten. Nordlander berättade att de arbetade mycket med köpta kanaler vid 

kommunikationen till mångkulturella grupper. Nilsson berättade även om hur viktigt det var 

för dem att de verkligen arbetade med det personliga mötet, det hon kallade för den muntliga 

kanalen. Mill berättade om deras annonsering utomlands. Han exemplifierade med 
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annonseringen på den turkiska sidan Hurriyet. Han nämnde även annonsering på olika språk i 

etniska medier som radio och tidningar. För att arbeta med de etniska medierna som var 

viktiga för dem vid mångkulturell kommunikation, så anordnade de även en presskonferens 

just för dessa medier. Mill menade att de mångkulturella grupperna inte endast konsumerade 

svensk traditionell media utan konsumerade media från sitt eget hemland. Mill nämnde även 

att medievalet påverkades av hur breda kanalerna var, det vill säga hur många man kunde nå 

med den kanalen. De valde att kommunicera via kanaler som nådde ganska många i 

språkgrupperna. Gezelius berättade hur byrån Kapi hjälpte dem med medieval kring vilka 

tidningar, hemsidor och kanaler de skulle annonsera i.  

Detta kan tolkas som att avdelningen använt sig av ett brett medieval och de utförde ett 

genomtänkt val av kanaler. Dock framgick det att byrån Kapi stod mycket bakom det 

strategiska tänket. Detta kan ses som en brist som bör åtgärdas då avdelningen själva är 

medvetna om de mångkulturella grupperna som en viktig del i deras målgrupp. Däremot 

visade det en strävan efter att skapa dialog och nå fram med budskapen till dessa grupper. 

Genomförandet har visat på ett strategiskt tänk genom anpassning av kommunikationen till 

målgruppernas kontext. De kommunicerade inte endast via tryckta och digitala kanaler på 

olika språk utan även kommunikation via medmänskliga kanaler som personliga möten.  

 

5.2.6 		Relation	och	dialog	
Innan en kris uppstår är det av stor vikt att organisationer redan har skapat samt upprätthåller 

en dialog och relation med befolkningen. Det är en del av meningsskapandet som har 

betydelse under krisen (se rubrik 2.2.2.6). Vid krissituationer är det råder oftast tidsbrist, 

vilket kan påverkar hur kommunikationen genomförs. Detta kallas för 

kommunikationsparadoxen (se rubrik 2.2.2.4). För att uppnå effektiva relationer handlar det 

om att organisationen arbetar för en öppen dialog och ett underhållet kommunikativt 

relationsarbete (se rubrik 2.3.2.3.2). Envägskommunikation nämns som vanlig hos praktiker 

gällande mångkulturell kommunikation. Det krävs inte lika mycket kompetens och många är 

inte medvetna om andra alternativ än envägskommunikation (se rubrik 2.3.1.1).  

Dialog är viktig för att uppnå effektiv riskkommunikation. Hur en risk uppfattas påverkas av 

förtroende, förståelse och osäkerhet hos målgruppen. Därför är det viktigt att organisationen 

arbetar med dessa påverkande faktorer (se rubrik 2.2.1.2.1).  

Winell menade att relationsskapande byggs över tid och att detta var en krissituation där tid 

var en begränsande faktor. Hon menade däremot att de arbetade för en effektiv 

kommunikation genom att flytta kommunikationen närmare målgruppen och skapa en dialog, 

jämfört med kommunikationen till den övriga befolkningen. Hon exemplifierade med de 

levande informatörerna som arbetade på fältet. Gezelius betonade att de personliga mötena 

var det mest relationsskapande arbetet vid mångkulturell kommunikation. Ingen av 

informanterna nämnde dock någonting om förtroendeskapande gällande relationer med 

mångkulturella grupper.  
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Mill berättade att de inte hade ett sammanhängande koncept för den mångkulturella 

kommunikationen innan influensan inträffade. Däremot menade han att de hade påbörjat 

arbetet tankemässigt. Med erfarenheterna från influensan fortsätter de idag att utveckla 

kommunikationen till de mångkulturella målgrupperna genom exempelvis samarbeten med 

SFI och Medborgarkontor.  

 

Kommunikationsarbetet med de mångkulturella grupperna i helhet visade att avdelningen 

själva inte hade en relation med dessa grupper innan influensan inträffade. Detta kan tolkas 

som en svaghet vid en kris när en sådan etablerad relation till målgruppen kan underlätta 

dialog och krishanteringen. Inga av informanterna nämnde förtroende, vilket ses som en 

viktig faktor under krissituationer och vid relationsskapande. Samtidigt påverkar detta deras 

effektivitet kring relationer med mångkulturella grupper. Dock fick de mycket hjälp och stöd 

från byrån Kapi som åtgärdade detta under influensasituationen. De erhöll även mycket hjälp 

och kompetens genom samarbeten med olika föreningar och organisationer, vilket de nu tar 

vara på för ett fortsatt samarbete. Förövrigt visade det sig att Winell var medveten om 

kommunikationsparadoxen, som hon menade var anledningen till att de inte kunde skapa en 

etablerad relation till mångkulturella grupper under influensan. Däremot visade analysen att 

detta kunde underlättas om de hade en relation med mångkulturella grupper innan influensan. 

 

5.2.7 		Konflikthantering	
Under rubrik 2.3.2.3.2 tar man upp konflikthantering som ett viktigt ansvarstagande vid 

effektiva samhällsrelationer. Det är vanligt att konflikter förekommer i relationer, därför är det 

viktigt att arbeta med hanteringen av dessa situationer. Under rubrik 2.3.2.1 redogörs bland 

annat hur individens kulturella bakgrund påverkar hur de bedömer kommunikationens 

värderingar. All kommunikation uppstår vid användning av kulturella koder.  

 

Gezelius nämnde ett hinder som uppstod vid översättningar. Det handlade om översättningsfel 

då de arbetade med översättningsbyråer. Mill gav ett exempel på ett missförstånd som uppstod 

under influensan på grund av den kulturella bakgrunden. Han beskrev hur den muslimska 

gruppen kopplade svininfluensan till griskött, vilket oroade många i denna grupp. För att 

hantera detta utvecklade de en broschyr som bland annat skulle bemöta denna fråga.  

 

Situationen med översättningen är ett representativt exempel på behov av kompetens och 

kunskap internt om mångkulturell kommunikation hos medarbetarna, som kan underlätta 

hinder och missförstånd av detta slag. Situationen med den muslimska gruppen och griskött 

visade att kommunikationsavdelningen tog tag i konflikten och hanterade den snabbt och 

effektivt. Detta kan tolkas som att de arbetade mycket med dialog med informatörerna på 

fältet och tog till sig feedback för att utveckla och förbättra kommunikationen med 

mångkulturella grupperna. Det visade i sin tur att avdelningen arbetade med att förhindra 

missförstånd och hanterade konflikter som förekom, vilket beskrivs som viktig för effektiv 

mångkulturell public relations. 
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6 Slutsatser	
Slutsatserna drogs utifrån analysen, som har genomförts utifrån empirin och teorin, i denna 

studie. En generell slutsats var att effektiv kriskommunikation kan ställas emot effektiv 

mångkulturell public relations. Bland annat på grund av tidsfaktorn, vilket den så kallade 

kommunikationsparadoxen berör (se rubrik 2.2.2.4). Under en kris är det brist på tid medan 

det krävs tid och arbete för att kommunicera och skapa relation med mångkulturella grupper, 

då dessa är specifika utöver den övergripande målgruppen. I detta kapitel kommer studiens 

två frågeställningarna att besvaras under respektive rubrik. 

 

6.1 	Hur	arbetade	Stockholms	läns	landsting	strategiskt	
med	kommunikationen	kring	influensa	A(H1N1)?	

 
Utifrån analysen kom vi fram till att HSN-förvaltningen i SLL har arbetat strategiskt med 

kommunikationen kring influensan. Deras kommunikationsarbete omfattade viktiga delar i 

kommunikationsplaneringen som exempelvis mål, målgruppsanalys, strategier, budskap och 

kanaler. Dessa delar hade även koppling till varandra vilket visade att de hade ett 

sammanhängande, strategiskt arbete med kommunikationen kring influensan.  

 

Ett resultat var att det fanns brister i konsensus vid exempelvis målgruppsanalys, 

kommunikationsstrategier och kommunikationsplan. Alla informanter var inte lika 

informerade eller involverade i dessa delar vilket, vi drog slutsatsen, var en svaghet vid det 

strategiska tänket internt. Analysen visade även antydan till en hierarkisk uppbyggnad inom 

organisationen, vilket kan vara så organisationens struktur och kommunikationsvägar 

fungerar. Det framkom även i analysen att alla inte var lika insatta i kommunikationsarbetet i 

helhet utan kunde endast uttala sig om det tilldelade ansvarsområdet. Detta kan vara en följd 

av den hierarkiska uppbyggnaden.  

 

Trots att organisationen har en tydlig arbetsfördelning, så är det viktigt att medarbetarna tar 

del av kommunikationsarbetets helhet. Det konkreta arbetet har dock visat väl genomförd 

strategisk kommunikation till befolkningen om influensan. Däremot kan den bristande 

konsensusen påverka i det långa loppet. Detta kan gälla kommunikationens effektivitet, vilket 

är extra viktigt vid krissituationer som denna. Därför bör HSN-förvaltningens 

kommunikationsavdelning sträva mot att involvera alla medarbetare i det strategiska arbetet 

och tänket redan i den påbörjande fasen, speciellt vid krissituationer. Med hjälp av en 

helhetsförståelse som på detta sätt skapas internt, så kan organisationens kommunikation bli 

mer effektiv på den externa planen vid individnivå och även samhällsnivå.    
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6.2 Hur	tog	organisationen	hänsyn	till	de	olika	utländska	
bakgrunderna	hos	länets	invånare	i	dess	
kommunikationsarbete	med	influensa	A(H1N1)?	

 
Analysen pekade på att HSN-förvaltningens kommunikationsavdelning har arbetat strategiskt 

med att kommunicera och ta hänsyn till länets invånare med utländska bakgrunder. Det 

faktum att de genomförde en specifik insats för den mångkulturella kommunikationen i den 

övergripande vaccinationskampanjen, visade på deras strävan att få förståelse och skapa 

dialog med dessa målgrupper. Bland annat baserat på informanternas medvetenhet om denna 

viktiga målgrupp, innan influensan inträffade. Analysen ledde till slutsatsen att alla delar i den 

mångkulturella kommunikationen var väl genomtänkta och utförda. Däremot påverkade deras 

externa hjälp från byrån Kapi hur de tog hänsyn till de invånarna med utländsk bakgrund i 

kommunikationsarbetet. 

En huvudanledning till den väl genomförda strategiska kommunikationen till mångkulturella 

grupper var byrån Kapi. Under denna krissituation valde kommunikationsavdelningen att ta in 

kompetens för att hantera kriskommunikationen till dessa målgrupper. I och med att det var en 

kris så behövde de snabbt den kompetens de saknade, och det visade på positiva resultat. 

Däremot räcker det inte med att kortsiktigt erhålla kompetensen utan det krävs kunskap 

internt för långsiktig, etablerad mångkulturell kommunikation. Vi drog slutsatsen att 

avdelningen har ambitionen att uppnå effektiv mångkulturell public relations med tanke på 

fortsatta samarbeten med aktörer som SFI och Medborgarkontor. Däremot är det inte 

tillräckligt om inte kunskapen och kompetensen kommer direkt från avdelningen internt. I 

analysen betonades även hur denna kompetens kan lättare åtgärda onödiga problem, 

exempelvis de enstaka fel som förekom i översättningar av texter.  

För att undvika och förebygga kommunikationsproblem och uppnå effektiv mångkulturell 

public relations bör kommunikationsavdelningen öka kompetensen internt, genom att 

exempelvis öka mångfalden av utländska bakgrunder inom avdelningen. Detta kan även 

åtgärda att informanterna själva inte var medvetna om den interna mångfalden eller kring 

mångkulturella frågor. På detta sätt kan de ta in den kulturella kontexten internt, lättare skapa 

förståelse och dialog samt etablera och upprätthålla en relation med mångkulturella grupper. 

Långsiktigt kan detta gynna avdelningen och till och med organisationen i helhet, då de själva 

kan hantera olika situationer och inte heller behöver förlita sig på externa aktörer, vilket även 

kräver ekonomiska resurser.  
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7 Egen	diskussion	
Detta kapitel innefattar egen diskussion och egna reflektioner kring resultat, studien i helhet 

och fortsatt forskning.  

 

7.1 	Resultat	och	studien	
Under insamling av data och material har vi stött på en del intressanta situationer. Exempelvis 

framgick det att alla informanterna satt med kommunikationsplanen eller andra dokument 

framför sig under intervjun. Det förekom även situationer där de läste mer eller mindre rakt 

från dokumentet. Detta kan tolkas som att det var situationer där informanterna inte själva 

berättade och gav information utifrån erfarenheterna med kommunikationsarbetet. Det är 

intressant då informanterna, som har varit involverade och delaktiga i kommunikationsarbetet, 

ska kunna utifrån erfarenheterna bidra med information kring arbetet. Dock betonade de flesta 

av informanterna att kommunikationsarbetet pågick för ett år sedan vilket påverkade hur 

mycket de mindes från arbetet, och därför användes dokument som stöd under intervjuerna.   

 

Att informanterna satt med dokument och läste mer eller mindre utifrån dessa kan även 

diskuteras kring hur vana informanterna var gällande intervjuer. Om man inte är van att 

överhuvudtaget bli intervjuad så kan det leda till att man har behov av stöd från exempelvis 

dokument. Detta gäller även det ämne som intervjun berör, då en person kan tala mer fritt utan 

stöd när intervjun berör något som denne har tidigare blivit intervjuad om. Vid de kvalitativa 

intervjuerna framgick det även att informanterna med chefspositioner upplevdes som mer 

vana vid att överhuvudtaget bli intervjuade, men även specifikt kring ämnet med influensan. 

De övriga informanterna upplevdes som mer knutna till dokument och sina egna arbetsroller 

samt arbetsområden. Som tidigare nämnt i analysen, så gav informanterna olika tyngd i 

respektive fråga då de hade olika arbetsroller i kommunikationsarbetet, vilket var avsett i 

studien. Detta kan dock diskuteras kring den tydliga arbetsfördelningen som framgick under 

intervjuerna, exempelvis att de flesta av informanterna var väldigt noggranna med att hålla sig 

inom sina arbetsområden. 

 

Som tidigare nämnt i slutsatserna, tyder det på en hierarkisk uppbyggnad inom 

kommunikationsavdelningen. Detta kan tolkas som att avdelningen består främst av 

specialister. Fördelen med detta är att varje medarbetare verkligen är insatt i sin arbetsroll. 

Däremot kan det finnas behov av generalister för att bygga broar mellan de olika 

specialiseringarna inom avdelningen. Detta kan vara något organisationen kan tänka på vid 

framtida rekryteringar. 
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7.2 	Fortsatt	forskning	
Denna studie fokuserade på HSN-förvaltningens kommunikationsavdelning i organisationen 

SLL, som arbetade med kommunikationen om influensan till invånarna i Stockholms län. För 

att utveckla forskning inom detta område skulle man kunna undersöka ett annat landsting och 

deras arbete kring influensan. 

 

• Att studera hur ett annat landsting i Sverige kommunicerade strategiskt kring 

influensan och hur de tog hänsyn till de utländska bakgrunderna hos invånarna i länet. 

 

Denna studie har belyst organisationens aspekt av den mångkulturella kommunikationen vid 

krisen med influensan. För att utveckla detta område med den mångkulturella 

kommunikationen är en annan ingång till fortsatt forskning, att studera de mångkulturella 

målgruppernas perspektiv av denna situation.  

 

• Att studera målgruppernas perspektiv av HSN-förvaltningens mångkulturella 

kommunikation kring influensan. Exempelvis hur de upplevde denna kommunikation 

som HSN-förvaltningens kommunikationsavdelning har belyst i denna studie. 

 

Kommunikationsavdelningen arbetade med andra organisationer, som Smittskyddsinstitutet, 

och fick extern hjälp som exempelvis byrån Kapi, vilket kan vara intressant att involvera 

deras roll och aspekt i fortsatt forskning. 

 

• Att studera hur byrån, Kapi, arbetade strategiskt med HSN-förvaltningens 

mångkulturella kommunikation kring influensan. 

 

• Att studera Socialstyrelsen och/eller Smittskyddsinstitutet och/eller andra involverade 

organisationer för att se hur de arbetade strategiskt med kommunikationen kring 

influensan. 

 

Som empirin visade så fick vi tillgång till en del material från HSN-förvaltningens 

kommunikationsarbete kring influensan. Vid ökad tillgång till fler material är det intressant att 

genomföra studier av dessa. 

 

• Att komplettera studien med studier av material i form av exempelvis kvalitativ 

innehållsanalys. 
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9 Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjumanual till informanterna 
 

Intervjumanual 

De	frågor	som	kommer	att	tas	upp	under	intervjun	berör	er	organisations	övergripande	

kommunikation	kring	influensan.	Meningen	med	frågorna	är	att	utifrån	din	roll	i	

organisationen	samt	kommunikationsarbetet,	ge	oss	en	bild	av	hur	just	er	organisation	

arbetade	med	influensan.	Fokusen	ligger	på	kommunikationen	till	individer	med	

utländska	bakgrunder.		

–	Går	det	bra	om	vi	spelar	in?		

–	Kan	vi	nämna	ditt	namn	och	din	befattning	i	vår	studie?	

Bakgrundsfakta 

• Berätta	lite	kort	om	dig	själv	och	din	arbetsroll.		

• Hur	ser	er	kommunikationsavdelning	ut	och	vad	har	den	för	roll	i	organisationen?	

• Hur	arbetar	er	organisation	med	kommunikationen	i	allmänhet? 
 

Kommunikationsarbetet kring influensa A (H1N1) 

• Kan	ni	berätta	om	målen	med	ert	kommunikationsarbete	kring	influensan?		

• Hur	tog	ni	fram	era	målgrupper	i	kommunikationsarbetet?		

• Vad	hade	ni	för	information	om	dessa	målgrupper?		

• Vilka	tillvägagångssätt	använde	ni	er	av	för	att	kommunicera	influensan?		

• Vilka	budskap	kommunicerades	till	allmänheten?		

• Hur	utformades	dessa	budskap?		

• Vilka	kanaler	användes	för	att	kommunicera	budskapen	till	allmänheten?		
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• Hade	ni	någon	kommunikationsplan	som	var	utformad	innan	influensan	

inträffade	och	var	till	användning	under	denna	situation?	Berätta	i	så	fall	om	

planen	och	på	vilket	sätt	den	användes	under	situationen	med	influensan.		

• Hur	fick	ni	reda	på	influensafenomenet?	

• Hur	arbetade	ni	med	influensan	när	ni	hade	fått	information	om	fenomenet?		

• Hur	arbetade	ni	annorlunda	med	kommunikationsarbetet	i	denna	situation,	

jämfört	med	organisationens	vardagliga	arbete?	

• Vilka	andra	aktörer	arbetade	ni	med	under	kommunikationen	kring	influensan?		

Kommunikationen till individer med utländsk bakgrund 

• Hur	ser	mångfalden	ut	i	er	kommunikationsavdelning?		

• Vad	hade	ni	för	information	och	kunskap	om	individerna	med	utländsk	bakgrund	

i	Stockholm	under	influensan?		

• Hur	utformade	ni	budskapen	till	dessa	individer?		

• Hur	kommunicerade	ni	budskapen	till	dem?	

• Vilka	kanaler	användes	vid	kommunikationen	till	dessa	individer?	

• Hur	arbetar	ni	med	relationsskapande	med	dessa	individer?		

• Har	det	förekommit	några	missförstånd	och	hinder	vid	kommunikationen	med	

individer	med	utländsk	bakgrund?		

• A, r	det	något	du	vill	tillägga	eller	fråga	om	innan	vi	avslutar	intervjun? 
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Bilaga 2: Intervjuarens manual 
Motiveringarna efter respektive intervjufråga visar frågans syfte och teoretiska 

utgångspunkter. 

Intervjumanual 
De	frågor	som	kommer	att	tas	upp	under	intervjun	berör	er	organisations	övergripande	

kommunikation	kring	Influensan.	Meningen	med	frågorna	är	att	utifrån	din	roll	i	

organisationen	samt	kommunikationsarbetet,	ska	ge	oss	en	bild	av	hur	just	er	

organisation	arbetade	med	Influensan.	Fokusen	ligger	på	kommunikationen	till	individer	

med	utländska	bakgrunder.		

	

–	Går	det	bra	om	vi	spelar	in?		

–	Kan	vi	nämna	ditt	namn	och	din	befattning	i	vår	studie?		

	

Bakgrundsfakta 

• Berätta	lite	kort	om	dig	själv	och	din	arbetsroll.		

– Vad	har	du	för	befattning	och	vad	ingår	i	dina	arbetsuppgifter?	

• Hur	ser	er	kommunikationsavdelning	ut	och	vad	har	den	för	roll	i	organisationen?	

• Hur	arbetar	er	organisation	med	kommunikationen	i	allmänhet?		

Motivering:	För	bakgrundsinformation	till	empirin,	om	informanten	samt	

kommunikationsavdelningen	och	dess	arbete	i	helhet.	

	

Hur arbetade Stockholms läns landsting strategiskt med kommunikationen 

kring influensa A(H1N1)? 

 

Mål 

• Kan	ni	berätta	om	målen	med	ert	kommunikationsarbete	kring	influensan?		

Motivering:	Rubrik	2.1.1.1	om	mål	i	strategiskt	kommunikationsarbete.	

	

Målgruppsanalys 

• Hur	tog	ni	fram	era	målgrupper	i	kommunikationsarbetet?		

• Vad	hade	ni	för	information	om	dessa	målgrupper?		

Motivering:	Rubrik	2.1.1.	om	strategiskt	kommunikationsarbete,	2.1.1.2.	om	

målgruppsanalys	och	2.2.2.3.	om	aktörer	i	strategisk	krishantering.		
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Kommunikationsstrategier 

• Vilka tillvägagångssätt använde ni er av för att kommunicera influensan?  

– På vilka sätt gav ni upplysning om influensan till befolkningen?  

– Hur kunde målgrupperna själva ta del av/söka informationen? 

Motivering:	Rubrik	2.1.1	om	strategiskt	kommunikationsarbete,	2.1.1.3	om	

kommunikationsstrategier	och	2.2.2.5	om	hälsokommunikation.	

	

Budskap 

• Vilka	budskap	kommunicerades	till	allmänheten?		

• Hur	utformades	dessa	budskap?		

Motivering:	Rubrik	2.1.1.4	om	budskap	i	strategiskt	kommunikationsarbete.	

Rubrik	2.2	om	övergripande	kring	kriskommunikation,	2.2.2.1	om	budskap	vid	

strategisk	krishantering	och	2.2.2.5	om	hälsokommunikation.	

	

Kanaler och medieval 

• Vilka	kanaler	användes	för	att	kommunicera	budskapen	till	allmänheten?		

– Hur	kom	ni	fram	till	att	ni	skulle	använda	er	av	dessa	kanaler?		

Motivering:	Rubrik	2.1.1.5	om	kanaler	och	medieval	vid	strategiskt	

kommunikationsarbete.	

	

Kriskommunikationsplaneringen och strategisk krishantering 

• Hade	ni	någon	kommunikationsplan	som	var	utformad	innan	Influensan	

inträffade	och	var	till	användning	i	den	situationen?	Berätta	i	så	fall	om	planen	

och	på	vilket	sätt	den	användes	under	situationen	med	influensan.		

– Om	nej	till	ovanstående:	Hur	såg	er	övergripande	planering	ut	med	

kommunikationen	kring	influensan?	

Motivering:	Rubrik	2.2.1	kring	strategisk	förberedelse	inför	en	kris	och	2.2.1.3	om	

kriskommunikationsplan.	

	

• Hur	fick	ni	reda	på	influensafenomenet?	

• Hur	arbetade	ni	med	influensan	när	ni	hade	fått	information	om	fenomenet?		

• Hur	arbetade	ni	annorlunda	med	kommunikationsarbetet	i	denna	situation,	

jämfört	med	organisationens	vardagliga	arbete?	

Motivering:	Rubrik	2.1.1	om	strategiskt	kommunikationsarbete.	Rubrik	2.2.1.1	om	

issues	management,	2.2.1.1.1	om	reaktiv	och	proaktiv	issues	management.	Rubrik	

2.2.1.2.1.	om	strategier	för	effektiv	riskkommunikation	och	2.2.2.2	kring	
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strategier	vid	strategisk	krishantering.	

	

• Vilka	andra	aktörer	arbetade	ni	med	under	kommunikationen	kring	influensan?		

– Hur	såg	dessa	samarbeten	ut?		

Motivering:	Rubrik	2.2.2.3	om	aktörer	vid	strategisk	krishantering.	

	

Hur tog organisationen hänsyn till de olika utländska bakgrunderna hos 

länets invånare i deras kommunikationsarbete kring influensa A(H1N1)? 

 

• Hur	ser	mångfalden	ut	i	er	kommunikationsavdelning?		

Motivering:	Rubrik	2.3.1.4	om	mångfald	inom	public	relations.	

	

• Vad	hade	ni	för	information	och	kunskap	om	individerna	med	utländsk	bakgrund	

i	Stockholm	under	influensan?		

– Hur	kom	ni	fram	till	denna	information?	

Motivering:	Rubrik	2.1.1.2	om	målgruppsanalys	i	strategiskt	

kommunikationsarbete.	Rubrik	2.3.1.2	om	kulturell	identitet	och	public	relations,	

samt	2.3.1.3	kring	mångkulturell	kommunikation	i	Sverige.	Rubrik	2.3.2.1	om	de	

åtta	teoretiska	förslagen	och	2.3.2.2	kring	effektiv	mångkulturell	public	relations.		

	

• Hur	utformade	ni	budskapen	till	dessa	individer?		

Motivering:	Rubrik	2.1.1.4	om	budskap	i	strategiskt	kommunikationsarbete	och	

2.2.2.1	om	budskap	vid	strategisk	krishantering.	Rubrik	2.3	med	Banks	definition	

av	mångkulturell	public	relations	och	2.3.2.1	om	de	åtta	teoretiska	förslagen.		

	

• Hur	kommunicerade	ni	budskapen	till	dessa	individer?	

Motivering:	Rubrik	2.2.2.4	om	paradoxer	vid	strategisk	krishantering.	Rubrik	

2.3.1.2	om	kulturell	identitet	och	public	relations,	samt	2.3.1.3	kring	

mångkulturell	kommunikation	i	Sverige.	Rubrik	2.3.2.1	om	de	åtta	teoretiska	

förslagen	och	2.3.2.2	kring	effektiv	mångkulturell	public	relations.	Rubrik	

2.3.2.3.2	om	genuin	dialog	vid	samhällsrelationer.	

	

	

• Vilka	kanaler	användes	vid	kommunikationen	till	dessa	individer?	

Motivering:	Rubrik	2.1.1.5	om	kanaler	och	medieval.	Rubrik	2.2.2.1	om	budskap	

vid	strategisk	krishantering	och	2.2.2.4	om	paradoxer	vid	strategisk	

krishantering.	Rubrik	2.3.2.1	om	de	åtta	teoretiska	förslagen	kring	mångkulturell	

public	relations.	
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• Hur	arbetar	ni	med	relationsskapande	med	dessa	individer?		

– Hur	engagerade	ni	individerna	i	kommunikationen?	

Motivering:	Rubrik	2.2.1.2.1	om	strategier	för	effektiv	riskkommunikation.	Rubrik	

2.2.2.6	om	dialog	med	målgrupper	vid	strategisk	krishantering.	Rubrik	2.3.1.1	om	

mångkulturell	public	relations	i	praktiken	och	2.3.2.3.2	om	genuin	dialog	vid	

samhällsrelationer.		

	

• Har	det	förekommit	några	missförstånd	och	hinder	vid	kommunikationen	med	

individer	med	utländsk	bakgrund?		

–	Om	ja	på	föregående	fråga:	hur	arbetade	ni	då	med	detta?			

	

Motivering:	Rubrik	2.3.2.1	om	de	åtta	teoretiska	förslagen	kring	mångkulturell	

public	relations	och	2.3.2.3.2	om	genuin	dialog	vid	samhällsrelationer.		

	

Avslutande frågor 

• A, r	det	något	du	vill	tillägga	eller	fråga	om	innan	vi	avslutar	intervjun? 

• Finns	det	dokument	som	vi	kan	ta	del	av? 

• Går	det	bra	om	vi	återkommer	om	vid	fler	funderingar?	
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Bilaga	3:	Utomhusannons	
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Bilaga	4:	Annonser	och	budskap	
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Fortsättning	av	bilaga	4	
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Bilaga	5:	Annonsering	vid	tunnelbana	och	buss	
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Bilaga	6:	Annonsering	i	tidningar	
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Bilaga	7:	Annonsering	på	Spotify	
Bilderna nedan är utdragna från en GIF animation. 
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Bilaga	8:	Annons	på	ryska	
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Bilaga	9:	Broschyren	som	översattes	till	olika	språk	
Bilden nedan visar broschyrens framsida. 
 
 

 


