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ABSTRACT 

Titel: Välkommen in i hetluften- En kvalitativ studie av Utrikesdepartementets 

kriskommunikation genom UDbloggen 

Författare: Cecilia Bergner och Malin Ericson 

Författades vid: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall 

Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap 

Termin: Höstterminen 2011 

______________________________________________________________________________ 

  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Utrikesdepartementet arbetar med UDbloggen i 

samband med kriskommunikation. 

  

Teori: Teorier som används i studien utgår från tre övergripande teoretiska områden: strategisk 

kommunikation, kriskommunikation samt sociala medier, med tyngdpunkt på företagsbloggen. 

  

Metod och material: Sex stycken kvalitativa samtalsintervjuer har genomförts med medarbetare 

från tre enheter på Utrikesdepartementet i Stockholm, samt vid den svenska ambassaden i Kairo. 

Detta för att dessa ingår i ett samarbete då det kommer till krishantering och kriskommunikation. 

En övergripande kvalitativ innehållsanalys har också genomförts av 20 utvalda blogginlägg från 

UDbloggen. 

  

Huvudresultat: Studiens resultat visar att UD anser att en kris präglas av informationsbrist hos 

allmänheten och att kommunikation spelar en stor roll i dess krisarbete. Därför var man positiv till 

UDbloggen och dess förmåga att snabbt nå ut med information för att fylla det informationsbehov 

som uppstår vid en kris. Däremot har UD inte kommit lika långt i planeringen av 

kriskommunikationen då det inte finns någon kommunikationsplan med mål, definierade 

målgrupper eller någon budskapsstrategi. Ett strategiskt tankesätt kunde däremot urskiljas då 

studiens respondenter har en gemensam bild om dessa olika delar, vilket också bekräftades genom 

innehållsanalysen. Men detta innebär inte att denna bild ser ut på samma sätt inom hela 

departementet. Innehållet på UDbloggen är anpassat efter målgruppen och både öppenhet, 

snabbhet och tydlighet var distinkta drag i bloggen. UD såg också interaktion som viktig vid 

krissituationer, ändå finns en skild mening mellan PIK (press, information- och 

kommunikationsenheten) och studiens övriga respondenter kring bloggens för- och nackdelar. 

Dels kring att bloggens interaktiva karaktärsdrag kräver mycket resurser, vilket PIK anser bör 

vara prioriterat, medan det finns en osäkerhet bland övriga kring var resurserna ska läggas vid en 

kris. 

  

 

Nyckelord: Kriskommunikation, strategisk kommunikation, UDbloggen, UD, 

Utrikesdepartementet, sociala medier. 
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1. INLEDNING  

_________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel görs en introduktion av det valda området för att sedan komma in på studiens 

problemområde. Därefter presenteras studiens syfte, frågeställningar samt avgränsning. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Den 18 december 2010 beslagtar den tunisiska polisen en grönsaksvagn som är en arbetslös 

akademikers levebröd. I protest tänder mannen eld på sig själv. Detta var startskottet för den arabiska 

våren: en serie våldsamma demonstrationer i arabländerna i Nordafrika, med krav på nya demokratiska 

reformer. Konflikterna i Tunisien spred sig fort vidare till Libyen och Egypten, länder som även dem 

länge präglats av diktatur. Folket tog därför saken i egna händer och gjorde revolt mot det politiska 

klimatet, vilket resulterade i våldsamma upplopp på ländernas gator (http://blogg.ud.se, 2011-11-23). 

Trots att Sverige inte berördes direkt av krisen i Nordafrika var allmänintresset för händelserna stort. 

Här fyller myndigheters kriskommunikation en viktig roll. De svenska myndigheterna har ett ansvar 

att informera i kriser som dessa, därför är det viktigt att tillhandahålla snabb och tillförlitlig 

information till allmänheten för att fylla det informationsbehov som uppstår (Eriksson, 2009: 14). Det 

är här vår studies problem tar vid.  

 

1.1 Problembakgrund   
Utrikesdepartementet (UD) är Sveriges största departement vars främsta uppgift är att ansvara för 

Sveriges förbindelser utomlands samt att förvalta den svenska utrikespolitiken 

(http://www.regeringen.se, 2011-11-08). Krishantering är en del av UD:s internationella arbete då de i 

sitt krisarbete ska ta fram en samlad lägesbild av händelser som kan komma att påverka samhället 

(http://www.regeringen.se, 2011-11-08). Mats Eriksson, lektor i mediekommunikation menar att 

svenska myndigheter också har en skyldighet att skydda den svenska allmänheten, detta genom att 

tillhandahålla information då de arbetar med frågor som berör samhället (Eriksson, 2009: 72-73). UD 

har under ett flertal år fått kritik för detta då dess arbete inte synliggjorts. Det var efter 

Tsunamikatastrofen 2004 som de insåg att det stod inför en utmaning i sitt kommunikativa arbete, då 

kunskapen hos allmänheten om UD:s arbete var för låg, medan förväntningarna på vad departementet 

borde uträtta höga (http://informationsforeningen.se, 2011-11-08).  

 

Under 2010 valde därför UD att ta steget ut på den sociala arenan och UDbloggen startades. En blogg 

vars syfte är att bättre nå ut till allmänheten, media och organisationer i frågor som berör 

utrikespolitik, till exempel vid en kris och synliggöra det arbete som UD gör (http://blogg.ud.se, 2011-

11-08). Taylor et al. (2007: 141) menar att organisationer skapar många möjligheter genom att 

komplettera sina kriskommunikationskanaler med sociala medier. Detta för att sociala medier skapar 

möjlighet för dialog vid en kris. Genom en dialog kan organisationer bättre förstå allmänhetens 

informationsbehov och anpassa sin kriskommunikation efter det. UD fick sin första prövning på hur 

bloggen kan användas vid en kris när den arabiska våren utbröt. Detta menar de var startskottet för 

deras krishantering via sociala medier (http://blogg.ud.se, hämtad 2011-11-23).  
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Tidigare forskning, bland annat Michael Karlssons studie Kriskommunikation i förändring från 2008 

visar att traditionella medier till viss del har förlorat sitt publicitetsmonopol då Internet möjliggör för 

organisationer att själva ge sin bild. Detta har också påverkat hur en kris uppstår och hur den hanteras. 

En rad studier, bland annat Larsåke Larssons rapport Ministermordet – en studie om myndigheternas 

kommunikation vid attentatet mot Anna Lindh från 2004, lyfter också fram webben som ett strategiskt 

verktyg i myndigheters kriskommunikation. 

 

Timothy Coombs, framstående forskare inom kriskommunikation, diskuterar i sin bok Ongoing crisis 

communication hur kriskommunikation har förändrats och att organisationer måste förändras med den. 

Istället för att diskutera Internets påverkan på kriskommunikationen, som tidigare nämnda studier, så 

menar han att den traditionella webben har förändrats och blivit mer dynamisk i och med de sociala 

mediernas framfart. Genom att en organisation använder sig av nya sociala kanaler så kan de bemöta 

det informationsbehov som uppstår vid en kris. Ett problem som uppmärksammas är att organisationer 

inte insett den förändring som skett och hur de på bästa sätt kan använda de sociala kanalerna. Utan en 

förståelse för den effekt de sociala medierna kan ha för kriskommunikationen så är det svårt att visa på 

dess fördelar (Coombs, 2011: 189-191). Detta leder oss in på denna studies syfte. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Utrikesdepartementet (UD) arbetar med UDbloggen i 

samband med kriskommunikation. För att svara på detta syfte kommer vi att undersöka hur UD arbetar 

strategiskt med sin kommunikation och interaktion vid en kris, samt hur de faktiskt kommunicerar 

genom UDbloggen.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur arbetar UD strategiskt med kriskommunikation genom UDbloggen? 

• Hur kommunicerar UD i UDbloggen vid en kris? 

• Hur arbetar UD med interaktion genom UDbloggen vid en kris? 

 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår studie genom att bara se till UDbloggen av de sociala medier som UD 

använder. Detta för att UDbloggen är den största satsning departementet har gjort inom sociala medier 

samt för att bloggen skrivs från UD i Sverige, inte från olika svenska ambassader runt om i världen. 

För att studiens material inte skulle bli för omfattande har ytterligare en avgränsning gjorts genom att 

bara se till den kriskommunikation samt de blogginlägg som berör den arabiska våren. Det vill säga de 

konflikter som ägde rum i Libyen, Egypten samt Tunisien i slutet av 2010-2011. Denna avgränsning 

gjordes då konflikterna är aktuella, de har fått stor uppmärksamhet av allmänhet och media samt för att 

UDbloggen skrev flitigt om UD:s arbete som berörde krisen. Med tanke på dessa avgränsningar är inte 

syftet med denna studie att generalisera dess resultat till andra myndigheter eller organisationer. Inte 

heller att se hur myndigheter i allmänhet arbetar med kriskommunikation genom sociala medier.  
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2. TEORI 
_________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna 

studie. Kapitlet utgår från tre övergripande, teoretiska områden: strategisk kommunikation, 

kriskommunikation samt sociala medier. Sammantaget kommer teorin, tillsammans med 

studiens resultat att användas i kommande analysdel.  

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2.1 Strategisk kommunikation 

2.1.1 Strategisk kommunikation i offentl ig sektor 
Begreppet strategisk kommunikation syftar till att kunna leda en organisation till framgång genom 

kommunikation. Enligt Falkheimer et al. (2007: 36) är strategisk kommunikation en grundläggande 

del av en organisation, som avser att man anlägger ett kommunikativt perspektiv på organisationens 

processer, vilket berör både organisationens interna och externa intressenter. Detta innebär att hela 

organisationen ska anta ett kommunikativt perspektiv. I internationella sammanhang pratar man om 

begreppet Corporate Communications som synonym till strategisk kommunikation (Goodman, 2006: 

197). Corporate Communications används av organisationer för att leda och informera 

organisationens intressenter, samt upprätthålla en stark relation till dem genom kommunikativa 

strategier. Enligt Goodman (1994: 331) består Corporate Communication bland annat av PR, 

kriskommunikation, internkommunikation och marknadskommunikation. Strategisk kommunikation 

utgår från en dokumenterad plan som ska fungerar som ett målinriktat verktyg (Erickson et al., 2011: 

210). 

  

Att bedriva strategisk kommunikation i offentlig sektor är enligt Kraft et al. (2006: 55) svårare än i 

den privata sektorn. Den största svårigheten med strategisk kommunikation i offentlig sektor i 

Sverige är framförallt att offentlighetsprincipen styr. Enligt regeringen.se syftar 

offentlighetsprincipen till att det som sker inom myndigheter ska ske i så öppna former som möjligt 

(www.regeringen.se, 2011-11-24). Offentlighetsprincipen innebär att alla medborgare har rätt till 

allmänna handlingar, vare sig det är tryckta eller elektroniska källor (Kraft et al., 2006: 49-50). Här 

är allmänheten en viktig intressent då organisationer inom den offentliga sektorn arbetar med frågor 

som berör samhället. Därför är det viktigt att myndigheter kommunicerar med allmänheten då dess 

verksamhet berör dem (Tench et al., 2009: 578). 

  

2.1.2 Strategier och mål 
Organisationer bör enligt Larsson (2008: 165) alltid utarbeta en genomtänkt strategi för hur de på 

bästa sätt ska kommunicera, vare sig de ägnar sig åt långsiktiga kampanjer eller kortsiktiga åtgärder. 

Enligt Quinn (2003: 66) bör en effektiv strategi först innehålla bestämda och tydliga mål, den ska 

vara flexibel och drivas av en ledningsgrupp, samt att den ska uppfylla både medarbetares och 

omvärldens krav. Quinn (2003: 10) menar att målen anger vart organisationen strävar och vad de vill 
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uppnå, och att strategin visar hur organisationen på bästa sätt ska nå dessa mål. En förutsättning med 

de kommunikativa målen är att de måste vara förankrade till organisationens övergripande mål 

(Larsson, 2008: 113).  

 

2.1.3 Rätt budskap ti l l  rätt målgrupp 
En viktig del inom strategisk kommunikation är att organisationen förstår vilka de ska nå ut med sitt 

budskap till. Organisationer måste lära känna och förstå de målgrupper de vill kommunicera till, i 

och med att individer tar till sig information på olika sätt beroende på den situation de är i (Banks, 

2000: 3). Målgruppsarbetet består av två steg. Det första är att organisationen behöver segmentera ut 

rätt typ av målgrupp, det andra är att analysera dessa målgrupper för att kunna få en så bra bild som 

möjligt av gruppen. I analysen ser man till både yttre och inre faktorer, där de yttre syftar på 

exempelvis geografisk belägenhet samt livssituation, medan de inre handlar om attityder och 

beteende (Larsson, 2008: 150). Utan denna typ av överblick är det svårt för organisationen att veta 

hur de på bästa sätt ska kommunicera sitt budskap till målgruppen (Zerfass, 2008: 79).  

  

Utformning av budskap är en viktig del inom strategisk kommunikation och kan förklaras som ord 

och bilder som uttrycks någonstans. Det är genom att formulera ett bra budskap som organisationen 

kan få målgrupperna att bli intresserade av dess organisation (Cornelissen, 2008: 112). Budskapet är 

det som skapar en mening mellan organisationen och dess intressenter, och det är först när en 

gemensam förståelse infinner sig som organisationen skapar effektiv strategisk kommunikation 

(Tench et al., 2009: 187). Budskapsutformningen skiljer sig mellan den privata och den offentliga 

sektorn. I den offentliga sektorn krävs det att budskapsutformningen har en objektivitet, en förmåga 

att beskriva stora frågor, samt förklarar komplicerade fenomen som berör samhället (Larsson, 2008: 

188-189). Enligt Bergström (2009: 83-84) ska ett grundbudskap alltid utgå från mottagarens behov 

vilket bildar en bas för hela budskapet. Sedan kan man spetsa till budskapet i form av text och bild 

och då utgå från sändaren. Bergström delar in budskap i två grupper: instrumentella budskap och 

relationella budskap. De instrumentella budskapen belyser farliga förhållanden och händelser, detta 

ofta genom text och bildmässigt innehåll med negativ vinkling. Instrumentella budskap 

karaktäriseras också av att budskapet helst bara ska kunna tolkas på ett sätt. Relationella budskap 

karaktäriseras istället av emotionella budskap genom text och bild, vilket vill skapa en upplevelse hos 

mottagaren (Bergström, 2001: 82-88). 

 

2.1.4 Issues Management 
Robert Heath är en av de ledande forskarna inom issues management och menar att det är svårt att 

finna en enhetlig definition av vad begreppet innebär. Enligt honom bör issues management 

definieras som en process i organisationer som behandlar kommunikation, övervakning, 

ansvarstagande, samt strategisk planering (Heath, 1990: 29). Larsson (2008: 100) definierar ordet 

”issue” till en fråga som är väldigt problematisk och antingen redan existerar, eller som kan dyka upp 

och få oanade konsekvenser för organisationen. Det är alltså denna oanade konsekvens som man vill 

få grepp om innan den utlöses. Gaunt et al. (1995: 199-210) hävdar att issues management 

förebygger kriser. Enligt dem så är kriskommunikation reaktivt på så sätt att man hanterar krisen 
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efter att den skett. Issues management är istället proaktivt då man arbetar för att förebygga en kris 

genom att se till vad som kan komma att bli potentiella risker för organisationen. 

 

2.1.4.1 Omvärldsbevakning 
Forskning inom områdena krishantering och kriskommunikation fokuserar ofta på planering, 

förutsägelse och kontroll av kriser. Men för att man ska kunna planera sin kriskommunikation är 

förutsättningen att organisationer samlar in information. Genom omvärldsbevakning kan 

organisationer samla in och kartlägga information som kan bidra till att de i ett tidigt skede får upp 

ögonen för en möjlig kris och kan då gå ut med information tidigt (Falkheimer et al., 2007: 108).   

Murphy (1996:96) menar istället att det är en omöjlig uppgift för organisationer att försöka förutsäga 

en kris på grund av att den består och påverkas av så många olika faktorer. Därför anser Murphy att 

organisationer bör undvika att arbeta med omvärldsbevakning. Även Gilpid et al. ur Botan et al. 

(2006: 389-390) menar att omvärldsbevakning skapar svårigheter snarare än möjligheter för en 

organisation. De menar att omvärldsbevakning minskar organisationens synfält istället för breddar 

det. Enligt Furustig et al. (2000: 25) är den strategiska omvärldsanalysen synonymt med 

omvärldsbevakning. De menar att en omvärldsanalys ligger till grund för de beslut en organisation 

tar i deras övergripande planering, med hänsyn till den miljö och situation de verkar i. Hedin et al. 

(2006: 32) beskriver att omvärldsbilden ofta är komplicerad för de flesta organisationer då den 

ständigt är föränderlig och dynamisk. Men genom noggrann omvärldsbevakning kan man konstatera 

vilka krav som ställs på organisationen, vilket i sin tur kan bearbetas genom praktisk utformning 

(Hedin et al., 2006: 32). Falkheimer et al. (2007: 108) beskriver också att detta skapar möjligheter för 

organisationer att planera för att kunna reducera komplexiteten och osäkerheten i en krissituation. 

 

 

2.2 Att kommunicera i kris 

2.2.1 Vad är kriskommunikation? 
Organisationer möter ständigt kriser i sitt arbete. Kriskommunikation är därför en nödvändighet för 

en organisation och syftar till den dialog de har gentemot sina intressenter innan, under och efter en 

negativ händelse har skett (Fearn-Banks, 2007: 9). Kriskommunikation är enligt Heath et al. (2009: 

124) en hörnsten för organisationer när det kommer till att förebygga och kommunicera kring de 

kriser som de berörs av. En mer samlad begreppsdefinition går att finna hos Falkheimer et al. (2007: 

105): 

Lite hårdraget skulle man kunna säga att effektiv kriskommunikation handlar om att först 

bestämma vad som har hänt, och beskriva och förklara det med ett fullständigt transparent och 

värderingsfritt språk. 

  

Flodin (1993: 9) menar att begreppet kriskommunikation består både av kris, men även risk. Han 

definierar risk som ett övergripande begrepp som innefattar händelser som sker både individer, 

grupper och samhället i stort. Dessa risker kan gälla företeelser som antingen sker under lång eller 

kort tid. En kris definierar han istället som något som avviker från det normala och har en betydelse 
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för samhället. Kriser uppstår relativt plötsligt och kräver därför snabba åtgärder. Ulmer et al. (2007: 

8) menar att man inte bör beblanda begreppen risk och kris med varandra då en risk är någonting som 

kan ske för varje individ i samhället och därför sker naturligt i våra liv, medan en kris är någonting 

som går att förebygga och undvika, vilket sker för samhället i stort. Kris definieras enligt Ulmer et al. 

(2007: 7) av specifika, oväntade händelser som sker slumpmässigt under en viss tidsperiod, medan 

Cornelissen (2008: 216) definierar kris som ett problem som berör en organisation så pass mycket att 

de genast måste vidta åtgärder gentemot dess intressenter.  

  

En central del inom kriskommunikation är själva kommunikationen i sig. Detta för att 

informationsbehovet vid en kris ökar signifikant (Ulmer et al., 2007: 14). Enligt Heath et al. (2009: 

125) är en av de viktigaste komponenterna inom kriskommunikation att organisationer bemöter 

samhällets behov av information, och försöker att ge dem en samlad kunskap av lägesbilden. Utifrån 

Excellence-studien definierar Grunig et al. (1992: 65) fyra olika modeller på hur kommunikation kan 

praktiseras i organisationer. De två första modellerna, publicitetsmodellen och informationsmodellen, 

karaktäriseras båda av envägskommunikation. Den tvåvägs-asymmetriska och tvåvägs-symmetriska 

modellen skiljer sig från de andra två modellerna då de karaktäriseras av kommunikation snarare än 

information, det är alltså inte ett sändare-mottagare perspektiv som dominerar, utan det sker en 

dialog mellan dessa. Skillnaden mellan den symmetriska och den asymmetriska modellen är att 

kommunikationen sker på lika villkor mellan sändare och mottagare i den symmetriska modellen, 

medan kommunikationen i den asymmetriska modellen istället sker på organisationens villkor 

(Grunig et al., 1992: 532). Genom att kombinera de båda tvåvägs modellerna skapas mixed-motives 

modellen, vilket kan skapa framgångsrik och effektiv kommunikation. Dessa modeller har blivit 

framstående forskningsverktyg när det kommer till hur organisationer på effektivaste sätt ska 

kommunicera. Detta på grund av att modellerna på ett förmånligt sätt går att tillämpa inom olika 

politiska och samhälleliga system (Grunig et al., 2002: 309). Men kritik har riktats mot den tvåvägs-

symmetriska modellen då den ansetts vara normativ på grund av att organisationer inte 

kommunicerar enligt denna modell i praktiken då det finns en rädsla för att släppa kontrollen (Grunig 

et al., 2002: 308). 

  

Enligt Taylor et al. (2007: 141) är dialog mellan organisationen och dess intressenter viktigt vid en 

krissituation. Detta för att de kan skapa en gemensam förståelse för krisen samt varandras behov i 

relation till krisen. Organisationen kan möta feedback från intressenterna och på så sätt anpassa 

informationen efter dess behov. Människor har också olika referensramar vilket gör att man kan tolka 

information på olika sätt. Genom dialog kan organisationen skapa en större förståelse för sin bild av 

krisen. 

  

Forskning kring kriskommunikation visar på att kriser går att dela in i olika typer. En sådan indelning 

är den Ulmer et al. (2007: 9) gjort, där de menar att det finns både avsiktliga och oavsiktliga kriser. 

Exempel på avsiktliga kriser kan vara terrorism eller sabotage, medan oavsiktliga kriser uppstår 

genom naturkatastrofer eller lågkonjunkturer. Även Coombs et al. (2001: 322) gör en liknande 

indelning av kriser; oavsiktliga eller avsiktliga. Lerbringer (1997: 10) delar istället in kriser i tre olika 

typer; kriser som uppstår av vår värld (naturkatastrofer och teknologiska), kriser som uppstår av 
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människor (det mänskliga beteendet), samt kriser som uppstår på grund av bristande ledarskap. 

Coombs (2011: 73) menar att organisationer måste kunna identifiera vilken typ av kris de står inför, 

för att kunna hantera den på rätt sätt. 

 

2.2.2 Hantering av en kris  

Flodin (1993: 10) menar att krishantering är en del av myndigheters kriskommunikation. 

Krishantering avser samhällets gensvar på en viss händelse som går att definiera genom fyra faser: 

förebyggandefasen, förberedelsefasen, akutfasen samt återhämtningsfasen. I den förebyggande fasen 

hanteras de händelser som kan komma att påverka samhället i stort. I denna fas förebygger man 

genom olika aktiviteter den annalkande krisen. I förberedelsefasen tar man till operationella åtgärder 

för att förbereda för krisen, vilket innebär att man bygger strategiska planer för hur man ska hantera 

krisen, samt hur man ska kommunicera detta till sina intressenter. Akutfasen är de åtgärder som 

myndigheten tar till före, under och efter en kris har skett. Här aktiveras den strategiska planen som 

man i förberedelsefasen byggt upp. Den sista fasen kallas för återhämtningsfasen, vilket innebär att 

man ska försöka bygga upp samhällslivet till det normala igen (Mcloughlin, 1985: 165). Fearn- 

Banks (2007: 10) understryker en sista viktig fas som hon kallar för lärofasen. I denna fas ska 

myndigheten ta lärdom av krisen genom att se till dess för- och nackdelar, vad de förlorat och vunnit, 

samt hur de hanterade själva krisen. Även Larsson (2008: 245) menar att det är viktigt att 

organisationer tar lärdom efter avslutat krisarbete, genom att göra en noggrann utvärdering och 

analys av den effekt som de fått. 

 

2.2.3 Rollfördelning- en del av krisens planeringsprocess 
Jaques (2007: 154) menar att den strategiska planeringen inför en kris är viktig för organisationer, för 

att de ska veta hur de ska agera om en kris skulle uppstå. Han beskriver att planeringsprocessen 

består av att sätta en plan på plats, delegera roller och ansvarsområden samt att göra personer till 

ägare i olika frågor. Även Eriksson (2009: 94) beskriver vikten av att utse roller under en kris och 

beskriver att det i moderna organisationer är viktigt med mångfald i den sammansatta krisgruppen. 

Krisgruppens arbetsuppgifter innefattar bland annat att finna en fungerande metod för insamling av 

information för att upptäcka varningssignaler, värdera den information som samlas in, mobilisera 

olika enheter för krishanteringen och kommunikationen samt skapa en förmåga att hantera olika 

kriser (Boin et al., 2000: 189).  

 

2.2.4 Strategiska grunder för framgångsrik kriskommunikation  
Flera forskare påpekar att det finns en rad olika faktorer som påverkar hur framgångsrik den 

strategiska kriskommunikationen är. De fyra faktorer som många forskare är överens om är 

avgörande är snabbhet, konsekvens, öppenhet samt trovärdighet (Eriksson, 2009: 128; Falkheimer, 

2007: 105).  

 

Snabbhet 
Snabbhet syftar till att organisationen ska reagera fort på det som har inträffat (Coombs, 2011: 128).  

Informationen ska nå ut till organisationens intressenter, vilket i myndigheters fall till stor del består 
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av att informera allmänheten (Flodin, 1993: 30). Syftet med att snabbt gå ut med information rörande 

krisen är att fylla det vakuum som kan uppstå om det dröjer för länge innan informationen lämnar 

organisationen. Om myndigheter inte går ut med information fort kan detta leda till att individer 

börjar leta information på egen hand (Eriksson, 2009: 120-121). Konsekvenserna kan innebära att 

gissningar och ryktesspridning uppstår, vilket i sin tur kan vara en bidragande faktor till att 

organisationen förlorar kontrollen över kriskommunikationen (Falkheimer, 2007: 106).   

 

Konsekvens 
Begreppet syftar till att organisationer måste vara konsekventa i sin kriskommunikation för att inte 

uppfattas som tvetydiga. Flodin (1993: 38) påpekar att det kan vara en fördel att myndigheter 

upprepar samma meddelande många gånger, även i olika kanaler, för att reducera risken för 

ryktesspridning och otydlighet. Om de inte är konsekventa i sin kommunikation kan det också 

påverka dess trovärdighet. Eriksson (2009: 176-177) nämner 4 faktorer som är viktiga: 

kommunikationen ska karaktäriseras av koncentrering, koordinering, kontinuitet samt konsekvens. 

Detta kan vara ledord för organisationer, trots att den ena krisen inte är den andra lik.  

 

Öppenhet 
Gällande begreppet öppenhet i förhållande till kriskommunikation så finns det olika uppfattningar 

bland forskare. Falkheimer et al. (2007: 106) beskriver att öppenhet kan innebära att leverera all 

information till omvärlden. Men å andra sidan finns andra aspekter att ta hänsyn till, till exempel 

juridiska, ekonomiska och etiska aspekter. Gonza !lez-Herrero et al. (2008: 150) menar att många 

organisationer är skeptiska till total öppenhet, men påpekar att undanhållande av information kan få 

större konsekvenser. Flodin (1993: 35) menar också att öppenhet kan syfta till att myndigheter alltid 

finns där för människor och delger dem information vilket också innefattar att svara på frågor.  

 

Trovärdighet 
I Bertil Flodins rapport Myndigheters kommunikation (1993: 31) beskriver han trovärdighet som en 

fjärde faktor för framgångsrik, strategisk kriskommunikation. Han beskriver också trovärdighet som 

det svåraste att uppnå. Han menar dock att det kan uppnås genom kontinuerlig kontakt med 

allmänheten under vanlig omständigheter, det vill säga även då det inte är under en kris. Coombs 

(1998: 178-179) menar att en stor del av att skapa trovärdighet är att föra en dialog med sina 

intressenter för att skapa och upprätthålla en så god relation som möjligt. Om dialogen brister kan 

detta i förlängningen leda till att intressenterna tappar trovärdighet för organisationen. 

 

 

2.3 Kriskommunikationens digital isering 

2.3.1 Sociala medier- nya vägar att interagera 
Nationalencyklopedin, NE.se, beskriver sociala medier som ett samlingsnamn för 

kommunikationskanaler som möjliggör att användare kan kommunicera direkt med varandra genom 

till exempel ljud, text eller bild. De skiljer de sociala medierna från övriga massmedier i den 

bemärkelse att traditionella massmedier utgörs av en envägskommunikation där sändaren sänder ett 

budskap till en eller flera mottagare. Genom sociala medier kommunicerar man istället till många 
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mottagare där varje individ, på lika villkor och genom samma kanal, också kan sända budskap 

(http://www.ne.se, 2011-11-08) Kaplan et al. (2010: 60-62) menar att sociala medier erbjuder oss 

olika möjligheter att vara socialt integrerade på Internet. Sociala medier grundas på nätverk av 

individer som byggs upp då man tillsammans skapar innehåll, deltar i konversationer, delar med och 

tar del av information, samt knyter och behåller kontakter. De beskriver också sociala medier som en 

trend och menar att det kan ses som en evolution som leder tillbaka till rötterna av Internet. Internet 

skapades för att användare skulle kunna ha ett utbyte av information, vilket även är grundtanken med 

sociala medier. Breakenridge (2009: 71-72) ser dock mer generellt på begreppet. Breakenridge 

beskriver sociala medier som allt som skapar dialog mellan människor på Internet. Även Brown 

(2009: 1-2) har en mer generell definition av begreppet och menar att det är en demokratisering av 

Internet. En ny version av Internet som är öppen för vanliga människor där de kan addera sin mening. 

 

2.3.2 Definit ion av olika sociala medier 

• Microbloggar: Är en form av blogg som bara tillåter användaren att skriva korta texter, ofta 140 

tecken (Brown, 2009: 36-38). Den största tjänsten för mikrobloggande är idag Twitter med cirka 

100 miljoner användare (http://womeninbusiness.about.com, 2011-11-14). 

 

• Sociala nätverk: Sociala nätverk är plattformar uppbyggda för att människor ska kunna kontakta 

och kommunicera med varandra (Kaplan et al., 2010: 62; Brown, 2009: 164-65). Det största 

sociala nätverket som används världen över är Facebook med cirka 800 miljoner aktiva användare 

(http://www.facebook.com, 2011-11-11). 

 

• Videotjänster: Är plattformar där människor kan dela med sig och ta del av videoklipp. På dessa 

plattformar kan man också ofta betygssätta videoklippen samt kommentera dem (Brown, 2009: 

164). Youtube är en väletablerad videotjänst där det under 2010 fanns mer än 13 miljoner timmar 

videomaterial (http://www.youtube.com, 2011-11-14). 

 

• Wikis: Är en serie av webbsidor som är designade för att vem som helst ska ha tillgång till dem 

och dela med sig av innehåll eller ändra det innehåll som redan finns på webbsidan. Ett exempel 

på en Wiki är Wikipedia som beskrivs av Tapscott et al. (2008: 26) som en kunskapsdatabas, eller 

encyklopedi som skapas av användarna och dess kunskap. 

 

• Blogg: Ordet blogg är en förkortning av ordet ”weblog”, det vill säga en loggbok på nätet. 

Bloggen innehåller inlägg som publiceras i kronologisk ordning som i de flesta fall går att 

kommentera. Bloggar gör det möjlig för vem som helst, utan någon större kunskap att dela med 

sig av innehåll (Kaplan et al., 2010: 60). Bloggar har kommit att blivit ett av de mest populära 

medium för interaktion bland allmänheten (Kent, 2008: 33).  

 

2.3.3 Företagsbloggen och dess karaktärsdrag 
För att en blogg ska definieras som en företagsblogg beskriver Kelleher et al. (2006: 397) att den 

måste uppfylla 3 grundläggande krav. Det första är att en eller flera representanter från företaget har 
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fått behörighet att underhålla och sköta bloggen på organisationens begäran. Det andra kravet är att 

de personer som driver bloggen ska ha stöd från organisationen och till sist ska de individer som läser 

företagsbloggen förstå att det är medarbetare som står bakom bloggen. Detta är kriterier som även 

Kent (2008: 38) pekar ut som betydande, främst för bloggens trovärdighet. Strother et al. (2009: 243) 

beskriver företagsbloggen enligt en mer generell definition och beskriver den som en blogg där Vd:n 

eller annan person med anslutning till företaget för organisationens talan i syfte att nå dess strategiska 

mål. 

  

Martin-Niemi et al. (2010: 7-8) menar att bloggen är ett socialt medium som är flexibelt och kan 

anpassas efter användarens behov samt att det är därför bloggar blivit så populära. Men i 

företagsvärlden är bloggfenomenet relativt nytt och trots att det finns ett växande intresse för 

företagsbloggar underskattas det ändå av majoriteten av företag och organisationer. Enligt Solis et al. 

(2009: 144) beror detta på att det finns en rädsla bland många organisationer att öppna organisationen 

för allmänheten, släppa på kontrollen och göra negativa kommentarer synliga. Men detta bör 

organisationer istället se som viktig feedback menar de. Detta är även en risk som Kaplan et al. 

(2010: 66) identifierar med bloggar och menar att bloggar är så pass öppna att det finns en risk att 

motta mycket negativ feedback genom kommentarer. Detta kan leda till att organisationer sluter sig 

istället för att vara öppen i sin kommunikation och bloggen mister då sitt syfte.  

 

Marken (2005: 31) menar att företagsbloggar har stor potential för organisationer på grund av dess 

unika karaktär. De kan användas för envägs- och tvåvägskommunikation, masskommunikation samt 

bidra till mer informell, öppen kommunikation. Det innebär rent konkret att företag, genom bloggar, 

kan kommunicera på ett personligare sätt och samtidigt nå en större massa av människor (Kelleher et 

al., 2006: 408). Breakenridge (2009: 225) menar att bloggar bygger på transparens, vilket innebär att 

de organisationer som använder företagsbloggar måste vara öppen med vilka de är samt vad de vill 

uppnå med sin närvaro på bloggen. Är organisationen i fråga inte transparent i förhållningssättet kan 

det istället påverka dess trovärdighet och förtroende på ett negativt sätt. 

 

2.3.4 Förändrade vil lkor för kriskommunikation 
Den nya informations- och kommunikationstekniken har förändrat hur en kris kommuniceras, 

uppfattas och uppkommer (Gonza !lez-Herrero et al., 2008: 145-146). I och med detta har även 

förutsättningarna för organisationers kriskommunikation förändrats (Eriksson, 2009: 24).  

  

Tidigare forskning inom kriskommunikation utgår från en linjärmodell. Med det menade forskare att 

aktörer har varit källor till massmedier, som i sin tur definierar en nyhet av krisen och förmedlar den 

till publiken. Medierna är den största och viktigaste källan för människors informationshämtning, 

vilket gör att medierna formar den uppfattning människor har av till exempel en organisation eller en 

kris (Karlsson, 2008: 6). Enligt denna beskrivning är då myndigheten endast en källa till information, 

medan media väljer vilka delar av informationen de vill förmedla till publiken. Medieaktörerna blir 

då gatekeepers och är centrala i den bemärkelsen att de definierar den uppfattningen publiken får av 

en kris (Nord et al., 2005: 33). Gatekeeping refererar till kontrollen över vilket innehåll som tar sig 

igenom en produktionsprocess och ut i media. Kontrollanterna är till exempel journalister, redaktörer 
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och ägare. Dessa personer är alltså de som kontrollerar ”the gates”, då de bestämmer vilket innehåll 

som ska visas för dess publik (Shoemaker et al., 2009: 22-25). 

  

  

Figur 1. Figuren visar organisationers roll som källa, massmediernas roll som gatekeepers samt att det 

är den bild massmedierna förmedlar som når publiken (Karlsson, 2008: 11). 

 

I och med Internet samt de sociala mediernas utveckling har de traditionella massmediernas 

gatekeepingroll dämpats. Idag kan organisationer, på egen hand kommunicera sin mening utan att 

påverkas av massmediernas gallring. Det innebär att organisationer inte längre behöver gå genom 

massmedierna för att nå ut med sitt budskap då de genom sina egna kanaler kan ge denna information 

(Gonza !lez-Herrero et al., 2008: 144; Karlsson, 2008: 8-9). För allmänheten innebär detta att de inte 

behöver gå till sekundärkällan, det vill säga massmediet, för att finna information rörande krisen. 

Genom organisationers sociala mediekanaler kan de istället finna information från originalkällan 

(Karlsson, 2008: 8-9). Detta ställer också nya krav på organisationer och myndigheter. Då 

allmänheten vet att de kan få krisinformationen direkt från organisationen måste organisationen inte 

bara se till massmediernas behov, utan också tillgodose allmänhetens informationsbehov (Coombs, 

2007:33). 

  
Figur 2. Denna figur visar hur organisationer och publiken kan kommunicera direkt med varandra, utan 

inblandning av massmedier och dess gatekeepingroll (Karlsson, 2008: 11). 

 

2.3.5 Bloggen som kriskommunikationskanal 
Internet och sociala medier har ändrat förutsättningarna för krisers formella aktörer, det vill säga i 

första hand myndigheter och företag. Där av väljer många att utveckla särskilda 

kriskommunikationskanaler som är anpassad efter vårt digitala samhälle (Eriksson, 2009: 58, 108). 

Genom att komplettera sina traditionella kriskommunikationskanaler med nya, sociala medier kan 

man utifrån ett strategiskt perspektiv, bidra till många möjligheter. Vem som helst har tillgång till 



 12 

sociala medier, därför kan organisationer genom dessa nå vem som helst, vid vilken tidpunkt som 

helst. Genom att använda ett socialt medium kan också organisationer ändra och uppdatera 

information frekvent samt publicera en obegränsad mängd information (Perry et al., 2003: 210). Ett 

återkommande socialt medium som forskare pratar om i sin kriskommunikationsforskning är 

bloggen. Stephens et al. (2009: 230) menar att organisationer ofta använder blogg som en kanal för 

att kommunicera känsloladdade meddelande till berörda. De menar också att bloggen inte bara är ett 

sätt för organisationen att kommunicera, utan den är också den primära informationskällan för många 

som har en relation till organisationen.  

 

Taylor et al. (2007: 141-144) bedrev under många år ett forskningsprojekt kring organisationers 

kriskommunikation via Internet. I sin analys identifierade de sex rekommendationer som illustrerar 

den potential Internet och sociala medier kan ha för kriskommunikation. Då alla punkter inte är 

relevanta för denna studie kommer vi begränsa oss till fyra av Taylors rekommendationer. 

  

Överför traditionellt innehåll till Internet 
Taylor et al. (2007: 141) anser att organisationer ska använda Internet som en kanal för traditionella 

mediekontakter. Det ger både allmänheten och media möjligheten att vända sig direkt till 

organisationen som källa för information. Genom att frekvent svara på frågor, erbjuda nyheter, fakta 

samt bilder, avlastas andra kontaktkanaler under en kris och människor kan istället vända sig till 

Internetkanalen. Variation i innehållet skapar också möjlighet att fånga läsaren och väcka ett intresse 

hos dem. 

  

Taktiker för att integrera 
Den andra rekommendationen Taylor beskriver är att skapa taktiker för integrering på Internet. 

Sociala medier skapar möjlighet för tvåvägskommunikation vid en kris, vilket organisationer ska ta 

vara på. Tvåvägskommunikation bidrar till att organisationen kan motta feedback från användarna, 

samt att själv kunna svara på problem eller frågor som dyker upp. Genom tvåvägskommunikation 

kan organisationen bättre förstå allmänhetens behov och kan anpassa innehållet efter det. Taylor 

anser också att organisationer ska länka till andra Internetsidor som innehåller relevant information 

kring krisen (Taylor et al., 2007: 141-142). 

  

Ge organisationens bild 
En tredje rekommendation som Taylor et al. gör är att organisationer ska använda Internet för att ge 

sin egen mening och bild av krisen. Då Internet och sociala medier inte har några gatekeepers, som 

inom traditionella massmedier, skapas denna möjlighet (Taylor et al., 2007: 142-143). 

  

Olika kanaler för olika intressenter 
En sista aspekt är att organisationer bör skapa olika kanaler för olika intressenter. Med detta menar 

Taylor et al. att alla intressenter inte är ute efter samma information eller vill ha svar på samma 

frågor. Media vill ha svar på vissa frågor, medan allmänheten har andra frågor och likaså anställda 

(Taylor et al., 2007: 143). 
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3. METOD 
_________________________________________________________________________________ 

 

För vår studie har vi genomgående valt att använda oss av en kvalitativ metodingång. Detta för att 

målet med vår studie är att få en djupare förståelse för hur UD arbetar strategiskt med sin 

kommunikation genom UDbloggen vid en kris. Studien är explorativ och svarar på hur UD arbetar 

med UDbloggen, snarare än varför. Därför valde vi att använda oss av två metoder för att kunna 

presentera ett intressant material från två vinklar (Esaiasson et al., 2007: 35). Med hjälp av 

kvalitativa samtalsintervjuer med anställda på UD kunde vi se hur de använder UDbloggen som 

kanal för kriskommunikation samt hur interaktionen ser ut. Detta kompletterade vi med en 

övergripande kvalitativ innehållsanalys av utvalda blogginlägg från UDbloggen som berör den 

arabiska våren, där vi fick en möjlighet att kritiskt granska hur krisen faktiskt kommunicerades via 

UDbloggen samt hur interaktionen såg ut. 

 

3.1 Kvalitativa samtalsintervjuer 
Studiens huvudmetod utgörs av kvalitativa samtalsintervjuer med anställda på Utrikesdepartementet. 

Med denna metod svarar vi på frågeställningarna om hur UD arbetar strategiskt med UDbloggen i sin 

kriskommunikation samt hur de arbetar med interaktion. Detta genom intervjuer med anställda. 

Metoden lämpar sig bra då avsikten var att få en djupare förståelse och inblick för hur de anställda 

själva upplever det strategiska arbetet vid kriser. Esaiasson et al. (2007: 285- 286) hävdar att 

samtalsintervjuer är bra att använda sig av då man vill förstå hur individer själva uppfattar sin 

livsvärld, alltså få ett “inifrånperspektiv”. Genom samtalsintervjuerna gavs även en möjlighet att 

registrera oväntade svar från respondenterna, då de i intervjun hade möjlighet att utveckla och 

motivera sina svar. Detta visade sig vara viktigt för att vi skulle kunna få en förståelse för hur de 

uppfattade olika aspekter. Nackdelen med samtalsintervjuer är att det är en metod som är 

tidskrävande samt att en stor del av studien hänger på när intervjupersonen har möjlighet att 

intervjuas (Ryen, 2004). Men genom våra intervjuer såg vi en möjlighet att föra en dialog med 

svarspersonerna och be dem att utveckla sitt resonemang om detta krävdes (Bryman, 2002: 300). 

Hade vi istället valt att använda oss av en kvantitativ metodingång så hade detta varit en omöjlighet 

(Esaiasson et al., 2007: 283). 

  

Intervjuerna grundade sig i en semi-strukturerad intervjuform (Bryman, 2002: 301). Detta val gjordes 

för att vi inte ville styra respondenternas svar, då deras tankegångar och anseende i de fenomen vi 

avsåg att undersöka var viktiga för vår studie.  

  

3.2 Övergripande kvalitativ innehållsanalys 
Då studien tar fokus vid att se hur UD förhåller sig till UDbloggen i samband med 

kriskommunikation, kompletterades samtalsintervjuerna med en övergripande kvalitativ 

innehållsanalys av utvalda blogginlägg. Detta för att granska hur UD faktiskt kriskommunicerar och 

interagerar genom UDbloggen. Innehållsanalysen fokuserade på UD:s innehåll i UDbloggen samt på 

de dialogmöjligheter som de skapade. Vi benämner därför denna metod som en övergripande 
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kvalitativ innehållsanalys, då fokus även låg på bloggens dialogmöjligheter och annat innehåll än 

själv texten. Valet av att använda en kvalitativ innehållsanalys som andra metod grundades i att vi 

ville studera det väsentliga i blogginläggen och se till den mening som låg dold mellan raderna, vilket 

möjliggörs genom att ställa frågor till inläggen som sedan besvaras (Esaiasson et al., 2007: 237).  

 

3.3 Urval 

3.3.1 Urval av enheter 
UD består av ett 20-tal enheter och har flera hundra anställda. Vi har därför gjort ett strategiskt urval 

av tre enheter som var mest relevanta till våra intervjuer: UD-PIK (enheten för press-, informations- 

och kommunikation), UD-KC (konsulära och civilrättsliga enheten) samt de som representerar de 

länders ambassader som vi har valt att avgränsa vår studie till. Detta för att dessa enheter besitter 

mest information kring de frågor som vi ville ha svar på, för att besvara vår studies syfte. Enligt 

Esaiasson et al. (2007: 291) är ett av huvudkriterierna vid strategiska urval att man avgränsar sig till 

de avdelningar som är mest betydande för ens undersökning. Dessa enheter är relevant för vår studie 

då dessa ingår i ett samarbete när det kommer till krishantering och kriskommunikation. De arbetade 

enhetligt under den arabiska våren och kring kommunikationen vid krisen.  

  

3.3.2 Urval av respondenter 
Respondenterna har valts strategiskt på varje enhet efter hur stor inblandning de haft i varje händelse. 

Då vår studie behandlar kriskommunikation har personer valts efter dess inblandning i 

kommunikationsarbetet vid den arabiska våren. Det strategiska urvalet är enligt Esaiasson et al. 

(2007: 180) en bra metod att använda sig av då man vill undersöka ett mindre antal fall i en stor 

organisation. Vid intervjuundersökningar är det bra att göra ett strategiskt urval då man vill uppnå 

”centralitet”, det vill säga man vill nå de centralt placerade källorna av det fenomen man avser att 

undersöka (Esaiasson et al., 2007: 291). För att ta reda på vilka personer detta var tog vi kontakt med 

UD:s press-, informations- och kommunikationschef som hjälpte oss att finna rätt personer inom 

departementet. Totalt gjordes ett urval av sex personer som presenteras närmare i kapitlet som följer.  

 

3.4 Genomförande av kvalitativa intervjuer 

3.4.1 Kontakt med respondenter 
Studiens respondenter kontaktades genom att ringa genom regeringens växel och uppge namn på de 

personer vi ville intervjua till studien. Studien beskrevs på samma sätt till alla respondenter och efter 

samtalen skickades en beskrivning via mail för att säkerställa att de förstått vilket studiens syfte var 

samt syftet med intervjun tillsammans med dem, med reservation för ändringar i syftet.  I 

beskrivningen bekräftade vi tid för intervjun samt förtydligade hur deras intervjuer skulle användas, 

tillsammans med kommunikationsteori i en analys (se bilaga 1). 

 

3.4.2 Intervjumanual 
Enligt Esaiasson et al. (2007: 298) är det viktigt att ha en strukturerad intervjumanual som 

intervjupersonen utgår från när den intervjuar. Till våra samtalsintervjuer utformades en 
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semistrukturerad intervjumanual där frågorna strukturerades efter teorin och studiens 

frågeställningar, men de utformades på ett sådant sätt att de inte behövde följa en exakt ordning (se 

bilaga 2). Detta för att få ett flyt i dialogen med intervjupersonen. Vi lade ner mycket tid vid 

utformningen av alla intervjufrågor för att de skulle ha en klar förankring i studiens grund samt för 

att undvika att frågorna skulle missuppfattas av intervjupersonerna (Esaiasson et al., 2007: 298). 

Därför formulerades en beskrivning under varje intervjufråga till hur den kopplades till teorin. Den 

intervjumanual som utformades användes för alla intervjuer för att säkerställa att vi undersökte 

samma företeelser hos samtliga respondenter (Bryman, 2002: 301).  

 

Intervjumanualen strukturerades efter våra teoretiska områden, där vi började med 

uppvärmningsfrågor i syfte att intervjupersonen skulle känna sig bekväm samt för att skapa en god 

atmosfär (Esaiasson et al., 2007: 298). Inom varje område utformades sedan frågor som var öppna 

för svarpersonen att själv resonera och uttrycka sig kring. Detta för att få en bild av vad 

svarspersonen tyckte var viktiga aspekter, men också för att samtalet skulle få ett flyt. Ansåg vi att vi 

inte fått tillräckligt kärnfulla svar, ställdes följdfrågor för att få ett mer innehållsrikt svar i frågan 

(Esaiasson et al., 2007: 298). I intervjumanualen tog vi även med direkta frågor, som vi ställde om vi 

kände att intervjupersonen inte hade tagit upp någonting i tidigare svar som vi ville ha svar på. I vissa 

fall svävade intervjupersonernas svar utanför de frågor som ställdes, därför försökte vi att styra 

intervjun något mot det vi ville ha svar på, utan att svarspersonen reflekterade över det.  

 

3.4.3 Intervjusituation 
Samtalsintervjuer ska genomföras på en plats där svarspersonen känner sig bekväm, så att miljön 

man befinner sig i inte påverkar svaren (Esaiasson et al., 2007: 302). Alla utom en intervju 

genomfördes i arbetsrum som tillhörde respektive enhet som deltog i studien. Detta för att vi kände 

att det var en neutral miljö, då svarspersonen var bekant med lokalen, men ändå inte för bekväm så 

att det skulle påverka svaren till de frågor vi ställde. Alla intervjuer genomfördes också i en lugn 

miljö för att ljudupptagningen skulle få en hög kvalitet. Intervjuerna bandades dels med hjälp av en 

dator via programmet QuickTime Player, men också med hjälp av en diktafon som backup. Detta så 

att vi kunde lägga vårt fulla fokus på att få en bra kontakt med intervjupersonen samt för att skapa ett 

flyt i samtalet (Ryen, 2004: 56). Att spela in intervjuer är också bra för att kunna gå tillbaka till 

originalkällan och reproducera samtalet, för att säkerställa att allt i intervjun kommer med (Ryen, 

2004: 56).  

 

3.5 Genomförande av övergripande kvalitativ innehållsanalys 

3.5.1 Insamling av material 
Vid insamling av material till innehållsanalysen använde vi sökfunktionen på UDbloggen. Vi 

använde oss av sökorden Tunisien, Libyen, Egypten och Nordafrika. Vi valde dessa sökord baserat på 

den avgränsning av material vi tidigare gjort i form av att se till den arabiska våren. Då 

blogginläggen på UDbloggen är taggade med ord som är kopplade till inläggen var detta den bästa 

metoden för vår insamling av blogginlägg som berörde detta. Benämningen den arabiska våren 
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valdes bort som sökord då konflikterna i Nordafrika fått denna benämning i efterhand, vilket innebar 

att blogginläggen inte var taggade med denna benämning.  

 

Vid sökningen på dessa sökord fick vi totalt 105 träffar, varav 41 berörde den arabiska våren. Genom 

sökningen fick vi också en rad träffar som inte var relevanta för vår studie som vi sållade bort, som 

berörde till exempel statsbesök i länderna efter händelserna. Slutligen la vi till sökorden Tripoli, 

Kairo och Tunis för att minimera risken för att något relevant blogginlägg skulle ses förbi. Efter 

denna sökning kom vi fram till att perioden där det fanns flest blogginlägg var mellan den 12 januari 

- 29 mars 2011, vilket var under den period som den arabiska våren var som intensivast. Därför 

valdes denna period ut till innehållsanalysen, där 20 blogginlägg ingick. Inläggen sorterades efter 

sökord och sammanställdes sedan för att dubbletter inte skulle förekomma.  

 

3.5.2 Undersökningsunderlag 
Utifrån resultatet från våra genomförda samtalsintervjuer utformades ett undersökningsunderlag till 

den övergripande kvalitativa innehållsanalysen. Undersökningsunderlaget bestod av sju frågor till 

blogginläggen, med tillhörande beskrivningar för hur frågorna skulle besvaras (se bilaga 3). 

Beskrivningarna gjordes för att samma saker skulle undersökas i alla inlägg samt för att båda 

författarna skulle besvara frågorna på likartat sätt. Enligt Winther Jorgensen et al. (1999: 139) är 

frågorna till analysenheterna avgörande för studiens framgång, därför utformades väl genomarbetade 

frågor samt beskrivningar till dessa. Genom att grundligt beskriva hur frågorna skulle besvaras 

skapades belägg för vad vi kommit fram till i vårt resultat och ger läsaren av studien möjlighet att gå 

tillbaka och se hur vi har kommit fram till resultatet (Winther Jorgensen et al., 1999: 139-140) 

  

Innan innehållsanalysen genomfördes gjorde författarna tillsammans en provanalys av ett 

blogginlägg som inte ingick i urvalet av material. Detta för att beskrivningarna för hur frågorna 

skulle besvaras, skulle uppfattas på samma sätt av båda.  

 

3.6 Validitet och reliabil i tet 
Esaiasson et al. (2007: 190) delar upp validiteten i intern och extern validitet. Den interna validiteten 

syftar till om studien mäter det den avser att mäta, medan den externa validiteten syftar till huruvida 

resultatet går att generalisera till en större grupp. För att stärka studiens interna validitet utformades 

frågor till samtalsintervjuerna samt innehållsanalysen utifrån studien syfte och teori, detta för att 

säkerställa att det fanns en tydlig koppling mellan dem. Frågorna strukturerades också i teman för att 

kunna säkerställa att de följde studiens teoretiska grund. Genom att bygga frågorna utifrån syfte och 

teori bidrar det till att man svarar på studiens syfte i resultatet. Vi var även noggranna med att inte 

ställa ledande frågor i samtalsintervjuerna då detta gör att validiteten brister då respondenternas svar 

inte speglar deras tankegångar (Esaiasson et al., 2007: 301). Vi använde även samma intervjumanual 

till alla intervjupersoner samt samma frågeunderlag till alla blogginlägg i innehållsanalysen. Detta för 

att säkerställa att samma fenomen undersöktes i alla intervjuer samt blogginlägg.  
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Intervjupersonerna valdes strategiskt utifrån studiens problembakgrund och syfte, efter dess 

inblandning i arbetet under den arabiska våren som studien avgränsas till. Detta bidrar också till att 

den interna validiteten stärks (Bryman, 2002: 43). Den externa validiteten är svårare att säkerställa 

genom vår studie. Men som tidigare nämnt avser vi inte att generalisera vårt resultat till någon större 

population genom denna studie. Av studiens två metoder besitter samtalsintervjuerna en högre 

validitet än den övergripande innehållsanalysen. Detta för att denna metod är mer omfattande samt 

för att samtalsintervjuer genererar mer handfasta svar vilket lämnar mindre utrymme till författarnas 

fria tolkningar. 

 

Reliabiliteten i en studie innebär att metoderna som använts till studien är tillförlitliga, samt att 

upprepade försök av studien ger samma resultat (Esaiasson et al., 2007: 70). Då vi genomgående har 

använt oss av kvalitativa metoder är vi medvetna om att reliabiliteten är svårare att säkerställa än om 

vi hade valt en kvantitativ. Men för att studiens reliabilitet skulle stärkas redogjordes för alla steg och 

beslut som togs. Vi har motiverat varför något valdes eller då något valdes bort, samt redogjort för de 

urval och avgränsningar som gjorts. Genom att banda intervjuerna som genomförts får materialet en 

högre kvalitet än om vi bara skulle ha fört anteckningar. Att endast anteckna under intervjuer kan 

leda till att allt svarspersonen har att säga inte uppfattas, vilket leder till att materialet som ska 

sammanställas inte blir fullständigt (Bryman, 2002: 310). På så sätt kunde vi också gå tillbaka till 

ursprungsmaterialet. Båda författarna deltog i samtalsintervjuerna och innehållsanalysen för att 

säkerställa att ingen information gått förlorad. Att båda författarna deltog bidrog också till att studien 

fått två vinklar på samma företeelse vilket bidrar, enligt Esaiasson et al. (2007:24), till att studien blir 

mer intersubjektiv, det vill säga värderingsfri.  

 

3.7 Metodproblem 
Något som kan ses som ett metodproblem är att en av svarspersonerna sedan tidigare var bekant med 

en av studiens författare. Enligt Esaiasson et al. (2007: 291-292) ska man välja främlingar till sin 

undersökning för att respondenten och den som intervjuar inte ska påverkas av bekantskapen. Att 

välja främlingar menar han har att göra med att det kan vara svårt att upprätthålla en vetenskaplig 

distans till varandra om man är bekanta sedan tidigare. Då studiens författare och svarspersonen 

endast var ytligt bekanta genom arbete, ansåg vi att denne var för central för vår studie för att bortse 

från. Men för att inte intervjun skulle påverkas höll den författare som inte var bekant med 

svarspersonen i intervjun.  

 

Då en av våra intervjupersoner är stationerad på ambassaden i Kairo fanns ingen möjlighet att träffas 

för en personlig samtalsintervju. Därför gjordes en telefonintervju med denna person. Enligt 

Esaiasson et al. (2007: 265) är telefonintervjuer inte anpassade efter intervjuer med många frågor då 

svarspersonen ofta har svårare att behålla koncentrationen under hela intervjun, till skillnad från 

personliga samtalsintervjuer. De menar också att en nackdel med telefonintervjuer kan vara att det är 

svårare att få bra kontakt med svarspersonen samt att man inte får möjlighet att läsa svarspersonens 

kroppsspråk. Detta var vi medvetna om, men då vår svarsperson arbetar i Kairo fanns ingen 

möjlighet för ett personligt möte och då denne representerade mediehanteringen på ambassaden i 

Kairo ansåg vi att denna person var central för vår studie.  
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4. EMPIRISK BAKGRUND  

_________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel följer en kortfattad beskrivning av Utrikesdepartementet, UDbloggen samt den 

arabiska våren. Därefter följer även en kortfattad respondentpresentation. 

 

  

4.1 Utrikesdepartementet (UD) 
Utrikesdepartementet (UD) har tillsammans med utrikesmyndigheterna ansvar för Sveriges 

förbindelser till andra länder. På UD utformas också handlingsalternativ som ligger till grund för 

regeringens ståndpunkt i utrikespolitiska frågor. Inom ramen för UD:s ansvarsområden ligger 

utrikes- och säkerhetspolitik vilket i bred benämning handlar om Sveriges politik gentemot andra 

länder. Det innefattar även att förebygga hot och risker. Andra ansvarsområden är bistånd- och 

utvecklings politik, handelspolitik, mänskliga rättigheter samt svenskars resesäkerhet 

(http://www.regeringen.se, 2011-11-22). På Utrikesdepartementet och de svenska 

utlandsmyndigheterna arbetar cirka 2 500 personer, varav drygt 700 personer arbetar på UD i 

Stockholm (http://www.regeringen.se, 2011-11-22).  

 

4.2 UDbloggen 
I augusti 2010 startade UD ett antal bloggar i syfte att bättre nå ut till personer, media samt 

organisationer som bevakar eller har ett särskilt intresse i svensk utrikespolitik. UDbloggen är navet 

för dess bloggnätverk och den underhålls av personer som är anställda på UD:s press-, informations- 

och kommunikationsenhet. UDbloggen skrivs från Utrikesdepartementet i Stockholm, medan de 

omvärldsbloggar som också omfattas av bloggnätverket skrivs från olika svenska ambassader runt 

om i världen (http://blogg.ud.se, 2011-12-14).  

  

4.3 Kortfattat om den arabiska våren 
Den arabiska våren är benämningen på en serie våldsamma demonstrationer som ägde rum i 

arabländerna i Nordafrika i slutet av 2010-2011, med krav på nya demokratiska reformer. 

Konflikterna i Tunisien, Libyen och Egypten grundade sig i politiska problem då länderna präglats av 

diktatur och hade ledare som länge suttit på sina poster. Det fanns en vilja och ett behov från 

befolkningen av demokrati och mänskliga rättigheter. En stor del av befolkningen är ung och 

accepterade inte ett korrupt samhälle (http://www.ur.se, 2011-12-14). Demonstrationerna startade i 

Tunisien den 18 december 2010 som ledde till att folket gjorde revolt mot landets styre. 

Massdemonstrationerna spred sig sedan vidare både till Libyen och fortsatt till Egypten och blev 

starten till en omfattande reform inom dess politiska klimat. Revolten ledde till att Libyen, Tunisien 

och Egyptens regeringar avsattes (http://www.time.com, 2011-12-14). 

 

I länderna befann sig både bosatta samt semestrande svenskar och intresset för oroligheterna i 

arabländerna var stort i Sverige, trots att konflikterna inte berörde Sverige direkt.  
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4.4 Respondentpresentation 
  

Camilla Mellander 
Camilla Mellander är biträdande enhetschef på enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-

KC). Under den arabiska våren var hon tillförordnad enhetschef. Enheten arbetar med frågor som rör 

konsulärt bistånd, krisberedskap samt civilsättsligafrågor. Hon har arbetat på UD i lite mer än tio år, 

och de främsta arbetsuppgifterna är att ge stöd och råd i konsulära frågor åt personer som hamnat i 

trångmål, vara ett bollplank åt medarbetare, samt att visa färdriktningar. 

 

Svante Liljegren 

Svante Liljegren arbetar på enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC). Där har han 

under drygt fem år arbetat som gruppchef för gruppen som arbetar med konsulära beredskapsfrågor. 

Gruppen har till uppgift att ge departementet en framförhållning, förberedelse och en organisation för 

att möta händelser utomlands när svenskar är drabbade på något sätt. 

  

Tobias Nilsson 

Tobias Nilsson arbetar på UD:s press-, informations- och kommunikationsenhet (UD-PIK). Där har 

han arbetat sedan 2003 inom olika områden. Tobias arbetar idag med pressfrågor samt med 

utvecklingen av UD:s digitala kanaler vilket han gjort i stort sett sedan han började på PIK. Först 

med intranätet, UD.se och nu med utvecklingen av UD:s sociala medier. Tobias var projektledare för 

uppstarten av UD i sociala medier.  

 

Teo Zetterman 

Teo Zetterman är ämnessakkunnig på UD:s press-, informations- och kommunikationsenhet (UD-

PIK). Teo har arbetat på UD sedan 2008. Hans främsta ansvarsområde är att vara kontaktperson åt 

Carl Bildts pressekreterare, presstalesperson samt att hålla i utvecklingen av de digitala kanalerna. 

  

Karin Hedgårds 

Karin Hedgårds arbetar som kansliråd på kansliet för Stockholmsbaserade sändebud (UD-KSS). 

Kansliet motsvarar en ambassad, då alla länder runt om i världen inte har ambassader på plats, där 

ibland Tunisien och Libyen. Då täcks arbetet från KSS i Stockholm. Karin har arbetat på UD sedan 

1971 inom en rad olika områden, men har varit på UD-KSS sedan 2010. I studien representerar Karin 

ambassaden i Tunisien och Libyen. 

  

Alexandra Rydmark 

Alexandra Rydmark är stationerad vid ambassaden i Kairo och arbetar därifrån med politisk 

rapportering, samt press- och mediefrågor. Hon har arbetat på UD sedan 2002 och har som 

huvudansvar att följa den politiska utvecklingen i Egypten och rapportera kring det. 

 

Fortsättningsvis kommer vi att benämna respektive enhet vid dess förkortning och benämna UD-KSS 

som en ambassad då enheten representerar de svenska ambassaderna i Libyen och Tunisien i denna 

studie.  
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5. EMPIRI OCH ANALYS  

_________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel redovisas studiens resultat uppdelat efter studiens två metoder, följt av 

tillhörande analyser. Resultatet från samtalsintervjuerna redovisas genom våra referat samt 

citat från respondenterna, där vissa personer kan citeras mer än andra då de mest kärnfulla 

citaten lyfts fram. Innehållsanalysens resultat redovisas genom text och bild. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

5.1 Empiri- kvalitativa samtalsintervjuer 
 

5.1.1 Att kommunicera i kris 

5.1.1.1 Synen på en kris 
När vi bad respondenterna att definiera en kris så var det huvudsakliga svaret att det är någonting 

som sker plötsligt och drabbar många människor, där det inte funnits tid till förberedelser vilket gör 

att en snabb åtgärd krävs. Camilla Mellander betonade att det krävs stora insatser från UD:s sida vid 

en kris. Att frångå det vanliga arbetet och att ta snabba beslut på liten informationsmängd är 

någonting som utmärker sig i respondenternas svar. Svante Liljegren menade att de vanliga 

organisationsstrukturerna förändras i och med att kriser sätter UD under tidspress, och att man därför 

tvingas ta snabba beslut på dåligt grundat material. 

  

Samtliga respondenter menade att kommunikation är en viktig del av krisarbetet. Tobias Nilsson 

betonade att en kris är någonting som präglas av informationsbrist och att det är någonting som 

behöver kommuniceras snabbt. Teo Zetterman menade att det gäller att arbeta så snabbt, effektivt 

och sakligt som möjligt i kriskommunikationen och att vara så nära mottagaren som möjligt. 

Samtidigt menade Tobias Nilsson att man inte får vara rädd att kommunicera ut att informationen för 

tillfället är för bristfällig.  

  

Det som jag tycker är jäkligt viktigt och som är svårt i krissituationer är att informera även när 

man inte har någonting att informera om. Eftersom det råder informationsbrist /.../ så är risken 

att man tystnar helt. Jag tycker det är jätteviktigt att man i kris berättar att ”vi har tyvärr 

ingenting att berätta”. – Tobias Nilsson, UD-PIK 

 

Samtliga respondenter menade att kriskommunikation präglas av samarbete och att de försöker hålla 

en ordning i den information som ska kommuniceras. Man pratar både om den interna och den 

externa aspekten av kommunikationen, där den externa är kommunikationen gentemot svenskar och 

media och den interna handlar om att man måste ha en samlad bild av läget som råder. Camilla 

Mellander pratade om den interna aspekten av kriskommunikation som präglas av alla möten som de 

sitter i när en kris har skett. Det centrala är då att alla personer inom UD, som på ett eller annat sätt är 
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involverade i krisen, får ta del av den information de behöver för att kunna göra sitt arbete. Hon 

menade att det ska ske ett öppet och transparent flöde mellan de centrala aktörerna.  

 

Något som flera respondenter betonar som viktigt vid kriskommunikation är att upprätthålla en stark 

dialog gentemot allmänheten. Camilla Mellander menade att detta beror på att folk måste få veta 

vilken hjälp de kan förväntas få av UD. Tobias Nilsson menade att samhället har förändrats och att 

UD måste kunna tänka ur allmänhetens perspektiv. Allmänheten förväntar sig att kunna ställa frågor 

någonstans som UD också måste bemöta.  

 

Man förväntar sig kunna kommunicera någonstans, skriva till departementet och inte bara i 

brevsvar. Förväntningarna har höjts därför att samhället har förändrats /.../ Sen själva 

öppenhetstanken är ju viktigt också. Om vi ska säga att vi ska vara öppna så måste vi vara öppna 

för dialog också. – Tobias Nilsson, UD-PIK 

  

Några av respondenterna hävdade även att behovet av att ha en intern dialog mellan avdelningar är 

viktigt för att kommunikationen ska fungera. Främst för att alla avdelningar hanterar olika saker, 

vilket innebär att en avdelning inte skulle överleva utan den andra. Camilla Mellander menade att KC 

kommunicerar mycket med PIK angående frågor de får från media, och att de tillsammans diskuterar 

de budskap de vill kommunicera ut. Även på ambassaden i Kairo handlar det om att ha en stark 

dialog med UD i Sverige, då arbetet där främst berör den politiska rapporteringen i landet. Alexandra 

Rydmark menade att när saker och ting händer som blir intensiva så har inte de små ambassaderna, 

som exempelvis ambassaden i Kairo, tillräckliga resurser.  

 

5.1.1.2 Faktorer för framgångsrik kriskommunikation 
Alla enheter hävdade att de kan agera snabbt om en kris uppstår och att detta är en nödvändighet då 

det gäller att vara snabbfotad med sin information vid en kris. Teo Zetterman menade att PIK har 

som krav att kunna publicera information på webben inom en timme, men att det bör gå att få ut 

saker mycket snabbare än så. Svante Liljegren menade att det ska vara ett bra innehåll i 

informationen, men menar också att snabbheten är absolut viktigast. Tidskravet kan många gånger 

vara viktigare än att det ska vara exakt rätt i alla delar av informationen. Vidare menade han att detta 

handlar om att motverka den ryktesspridning som kan uppstå om man inte agerar snabbt. 

  

Vi får jobba lika mycket med ryktena som med verkliga händelser /.../ Då är det viktigt för oss att 

vara snabbare än helt korrekt i informationen. – Svante Liljegren, UD-KC 

 

Samtliga respondenter svarade att de arbetar med ett joursystem som gör att de kan agera snabbt och 

direkt om en kris skulle uppstå. Teo Zetterman menade att det är en service som UD måste kunna ge 

om en kris uppstår. Det finns en enhetlig bild av att detta är nödvändigt för att organisationen ska 

kunna agera vid alla tider på dygnet, oavsett vart de befinner sig. Camilla Mellander menade att detta 

bidrar till att UD är öppna och tillgängliga 24 timmar om dygnet. 
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Vi kan se en röd tråd bland respondenternas svar när det kommer till vilka kanaler som de använder 

sig av för att nå ut med information vid en kris. Nästan alla intervjupersoner menade att telefon, mail, 

ud.se och ambassadernas webbplatser var de främsta kanalerna, medan ett par av respondenterna 

lägger till de sociala medierna som informationskanal. Samtliga menade dock att det är viktigt att 

finnas i olika kanaler på grund utav att man vill kunna nå ut till fler på så kort tid som möjligt. Tobias 

Nilsson menade att man idag vill kunna komma i kontakt med UD på flera olika sätt och att det är så 

samhället ser ut. Han får medhåll från Teo Zetterman som menade att alla i samhället kommunicerar 

olika idag, och att de nya sociala kanalerna därför är en nödvändighet. 

  

Hade vi en kris där vi inte kommunicerade i de nya sociala kanalerna, ja det skulle ju vara ett 

skott i foten, ser jag kommunikationsmässigt. Nu har vi de här kanalerna och då måste vi vara 

konsekventa och använda dem. Är det en kris, ja då ska man kunna få information om det, 

oberoende av vilken ingång man tar till oss. – Teo Zetterman, UD-PIK 

  

Respondenternas samlade svar om hur de arbetar för att människor ska uppfatta UD som trovärdiga 

är att vara öppna och ge så generös och korrekt information som möjligt. Camilla Mellander 

påpekade vikten av att information som publiceras hela tiden måste var uppdaterad och aktuell, samt 

att UD måste visa att det är på bollen så att folk förstår att de har uppfattat vad som händer och att de 

agerar på det. Även Svante Liljegren menade att för gammal information kan skapa ett 

trovärdighetsproblem. Alexandra Rydmark menade att man måste uppvisa en saklighet och 

professionalitet i sitt arbete, vilket hon hoppas bidrar till trovärdigheten. Även Teo Zetterman 

menade att man måste arbeta professionellt och vara serviceinriktad. 

  

Arbetssättet i kontakten med media är viktigt för trovärdigheten: spekulera aldrig, ljug aldrig, 

var generös med information, var öppen. Det ligger i sakens natur, det måste vi ha med oss i allt 

vi gör. Man ska vara serviceinriktad mot media och allmänheten och visa en professionalitet. – 

Teo Zetterman, UD-PIK 

 

5.1.1.3 Att ta lärdom efter krisen 
När vi frågar respondenterna om någon utvärdering gjorts av hur kommunikationsarbetet såg ut 

under den arabiska våren så skiljer sig svaren åt. Tobias Nilsson menade att en praktikant på PIK 

håller på med en utvärdering av UD:s allmänna kommunikation via dess sociala medier, men att det i 

dagsläget inte finns någon skriftlig rapport över det. Camilla Mellander pratade om att en del interna 

utvärderingar gjorts för att se vad man kunnat göra bättre, medan andra respondenter menar att man 

enbart pratat med kollegor sinsemellan om arbetsinsatsen. 

  

Vi är fem personer här, så det är klart att vi pratat hur mycket som helst om vad som har fungerat 

och vad som inte har fungerat, men inte just kring kommunikationen /.../ men jag har som sagt 

inte sett någon utvärdering kring hur UDbloggen användes och sådär. – Alexandra Rydmark, 

ambassaden i Kairo 
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PIK menade att de kunnat konstatera hur kommunikationen hanterades genom att se till mediebilden, 

samt att de följt upp gamla SIFO-mätningar kring allmänhetens bild av UD, med en aktuell som visar 

bättre resultat. Teo Zetterman sade att UD även har blivit inbjuden till ett femtontal konferenser för 

att tala om sociala medier i offentlig sektor och att deras arbete har intresserat många. Detta såg han 

som ett kvitto på att det har gått bra. Dock har inget systematiskt arbete gjorts genom att skriva en 

utvärdering kring arbetet. 

  

5.1.2 Strategisk kommunikation 

5.1.2.1 Att planera för det oväntade  
Det utmärkande svaret som respondenterna ger av deras förberedelser av kommunikationen vid den 

arabiska våren är att det inte fanns någon specifik, utarbetad plan för hur de skulle agera. Tobias 

Nilsson påpekade att det finns upparbetade rutiner mellan PIK, KC och ambassaderna och att ett 

samarbete där emellan alltid sker. Camilla Mellander menade att den arabiska våren kom som en 

överraskning för alla, men hävdar också att man hade redan upparbetade kanaler med både PIK och 

ambassaderna, vilket gjorde att man hade en förberedelse på det sättet. 

  

På PIK hade man en föraning om vad som skulle komma att hända, men att någon utarbetad 

kommunikationsplan inte fanns generellt eller för UDbloggen. De uttryckte att det var som att de 

nästan gick och väntade på att se hur det skulle bli. Teo Zetterman menade att de är vana vid 

kriskommunikation på grund utav att kriser sker på UD med jämna mellanrum och att det är deras 

dagliga bröd. Dock visste man inte vad som skulle komma i de nya sociala kanalerna. 

  

Vi har ju kriser på UD med jämna mellanrum, vi är vana vid kriskommunikation, vi är vana att ta 

frågor från media i krissituationer, vi är vana att jobba med våra webbar, det är liksom vårt 

dagliga bröd. Men vi var ju inte vana vid vad som skulle komma i våra sociala kanaler. Vi som 

framförallt hade jobbat med det förra hösten hade tankar och idéer kring vad som skulle krävas 

då, så vi hade en mental beredskap för det upplever jag. – Teo Zetterman, UD-PIK 

  

Samtliga respondenter hade svårt att svara på om det finns några klara mål med kommunikationen 

vid kriser. Karin Hedgårds belyste att en sammanhållning är viktig och att informationen inte får 

spreta, samt att en flexibilitet är nödvändig då kriser ser så pass olika ut. Även Camilla Mellander 

hävdade att målen beror på vilken situation man hanterar, men att det allmänna målet är att svenskar 

ska vara informerade. Teo Zetterman belyste att UD ska arbeta efter Katastroflagen, som nyligen trätt 

i kraft, som behandlar vad de ska och inte ska göra vid en kris. Där menade han att riksdagens beslut 

står om vad UD ska och inte ska göra i händelse av en kris, och att det i grund och botten handlar om 

att hjälpa människor till rätta. 

 

Men när vi bad respondenterna att berätta vad de ansåg var viktigast att uppnå med 

kriskommunikationen fick vi ett övervägande enhetligt svar. Återkommande svar var att hjälpa 

svenskar på plats, att vara snabba i kommunikationen för att fylla allmänhetens informationsbehov 

samt vara transparent i kommunikationen för att visa på UD:s arbete vid en kris. 
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Rollfördelningarna vid en kris skiljer sig åt beroende på vilken enhet som respondenten arbetar på, 

men det finns en tydlig rollfördelning då en kris uppdagas. Sammantaget kan man säga att de två vi 

intervjuat från varje enhet har samma svar angående vilken enhetens ansvar är vid en kris. PIK 

menade att deras främsta ansvarsområde är att hantera kommunikationen, och fungera som ett stöd 

till ambassaderna och myndigheten när det kommer till kommunikationsfrågor. De har en 

samordnande funktion för vad organisationen säger utåt, vilket gäller både i freds och kristider. 

   

Tobias Nilsson hävdade att samordningen blir allt viktigare under en kris, och upplevde att den 

fungerade väldigt väl gentemot ambassaderna och KC. Ambassaderna höll med om det och sade att 

deras främsta roll vid en kris är att upprätthålla en kontakt med både PIK och KC. Alexandra 

Rydmark belyste att ambassadernas huvudsakliga roll är att sända in information till KC och PIK, 

vilket sen kan användas i deras arbete. Båda respondenterna från KC sade att deras roll vid en kris är 

att hjälpa svenskar som råkat i nöd och att de har en tät kontakt med PIK som kommunicerar ut. 

Svante Liljegren poängterade att KC har det konsulära ansvaret vid en kris och arbetar mer operativt 

än strategiskt. 

  

Den konsulära enheten är operativt ansvarig för en konsulär kris utomlands. Man skiljer på 

operativt och strategiskt. Men det är vårt jobb här att skicka ut folk till krisområdet, boka 

flygplan till de svenskar som ska tas om hand, plåstras om, hanteras och flygas hem. – Svante 

Liljegren, UD-KC 

 

5.1.2.2 Kommunicera relevanta budskap ti l l  rätt målgrupp 
Den sammantagna bilden, som både KC, PIK och ambassaderna definierade som dess främsta 

målgrupp under den arabiska våren är den svenska allmänheten. Dels dem som befann sig på plats i 

länderna, men även till oroliga anhöriga. KC belyste även att resebolagen var en viktig målgrupp då 

det är dem som har ansvaret över de charterresenärer som finns på plats. Det gäller då att UD har en 

stark dialog med dessa om det politiska läget i landet och hur utvecklingen kan komma att bli. PIK 

pratade även om att de vill nå ut till en intresserad allmänhet som har ett särskilt intresse av svensk 

utrikespolitik. Där menade dem att journalister är en huvudmålgrupp och fungerar som vidare 

informatörer till allmänheten, men att även beslutsfattare och opinionsbildare är en målgrupp. Vidare 

förklarade Tobias Nilsson att det tillkommer en målgrupp under kriser som är den allmänhet som 

berörs av krisen, men kanske inte har ett direkt intresse av utrikespolitik. 

  

I kris blir det annorlunda för att då söker sig allmänheten till oss, även de som inte är direkt 

intresserad av utrikespolitik, utan som mer berörs av krisen. Då söker sig dem till våra kanaler, 

framförallt till bloggen. Det tror jag också är en lärdom att en målgrupp läggs till i kris. – Tobias 

Nilsson, UD-PIK 

 

I intervjuerna framgick det att det fanns en tanke bakom de budskap som formulerades i UDbloggen, 

men att det inte fanns någon direkt utarbetad budskapsstrategi, oavsett om det var vid en kris eller 
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inte. Där nämndes att vara informell men ändå saklig som två viktiga aspekter man strävade efter i 

UDbloggen och som den skapade möjlighet för. Tobias Nilsson på PIK beskrev att det fanns en 

process bakom budskapen och att denna i princip såg ut på samma sätt oavsett kanal. Han uttryckte 

det som att beredningsprocessen för utformningen av budskap såg i stora drag likadan ut för bloggen 

som den gör för aftonbladet. Vidare beskrev Teo Zetterman att det finns en generell 

kommunikationsstrategi för bloggen.  

 

Vi har ju en kommunikationsstrategi generellt, och nu har vi vässat våra målgrupper ytterligare 

med UDbloggen. Det betyder att vi behöver jobba mer med tonalitet och språk, för att vara 

tydliga och korrekta. Men som med all annan kommunikation: det viktigaste först, fördjupning 

lite längre ned, frikostiga med läs-mer länkar, försöka föra in hela bilden. – Teo Zetterman, UD-

PIK 

 

Han menade också att UDbloggen ska kunna behandla frågor som kanske bara berör tre personer, 

men om dessa tre personer har läst inlägget, så har de nått målgruppen. Här menade han att 

budskapet har en stor roll. Detta innebär att formulerar de ett blogginlägg som riktar sig till en 

specifik målgrupp, och inlägget når målgruppen, då har man lyckats med sitt budskap.  

Svante Liljegren beskrev under intervjun att det fanns speciella språkregler framtagna för hur UD ska 

kommunicera och vad som ska sägas vid en kris. Dessa menade han är framtagna gemensamt, ibland 

på initiativ av KC, men oftast på PIK:s, sedan får man chans att ge synpunkter på materialet. Detta 

gör att ett välgrundat material kan nå ut till många på UD, så att medarbetarna sedan vet hur de ska 

kommunicera med allmänheten.  

 

5.1.2.3 Det handlar om att vara uppdaterad på läget 
Samtliga respondenter konstaterade att de arbetar med omvärldsbevakning på ett eller annat sätt för 

att vara uppdaterade om något kan komma att bli en eventuell kris. Ambassaderna menade att ett 

kontinuerligt arbete pågår med att hålla koll på det politiska läget i landet som de rapporterar om. 

Både KC och PIK påpekade att de hela tiden följer media och omvärldsbevakar på så sätt. På PIK 

sade man också att det finns en medarbetare som arbetar enbart med omvärldsbevakning och 

materialet publiceras sedan på en sida som samtliga medarbetare kan ta del av.  

   

Svante Liljegren belyste att det kan vara svårt i dagens samhälle att fånga upp signaler på när en kris 

kan komma att ske då bruset är så pass stort. På PIK delade man den uppfattningen om att allting 

sköts annorlunda idag än tidigare, och menar på att man kan idag kan få upp eventuella kriser på 

radarn via en rad olika medel. 

  

Det kan komma från ambassaden som då blir vår omvärldsbevakning runt om i världen. Det kan 

också komma från aftonbladet /…/ Sen kan vi själva också upptäcka saker och ting, men vad det 

gäller omvärldsbevakning så har vi en unik organisation. Tidigare tog det ett tag innan man fick 

vetskap om någonting som hänt på andra sidan jorden, men det går blixtsnabbt nu för tiden. – 

Tobias Nilsson, UD-PIK 
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Camilla Melander på KC påpekade att man har en kontakt med de olika geografiska enheterna på 

UD, och skickar beställningar till dem varje halvår om att de vill ha en lista över vad som kan 

komma att bli en eventuell kris. Detta menade hon är ett sätt att vara så uppdaterade på läget som det 

går och att det är ett bra stöd i deras arbete då listan fungerar som en “heads up” kring vad som kan 

tänkas komma. 

 

5.1.3 Kriskommunikationens digital isering 

5.1.3.1 UDbloggen- en viktig kanal för kriskommunikation 
När vi ber intervjupersonerna att beskriva vad sociala medier är för dem får vi väldigt olika svar. I 

intervjusvaren syns en skillnad beroende på vilken avdelning inom UD man arbetar. Både KC samt 

ambassaderna har en mer generell beskrivning av begreppet och beskriver det i först hand som 

Facebook, Twitter och bloggar. Camilla Mellander drar direkt en parallell till Facebook, Twitter och 

bloggar och lika så Svante Liljegren. Ser man till PIK:s svar var de mer djupgående och beskrev 

sociala medier genom olika karaktärsdrag som utmärker dem. Här är snabbhet, personlighet och 

interaktion återkommande element som respondenterna nämner. 

  

Sociala medier skär genom hierarkierna, också i relationen med UD och allmänheten, för att 

allmänheten plötsligt pratar direkt med oss genom twitter, genom kommentarer i 

kommentarsfältet på aftonbladet.se. Vi får en chans att ge ”second opinion” och fylla igen 

informationsluckorna. – Teo Zetterman, UD-PIK 

  

De allra flesta av respondenterna var övervägande positiva till användningen av UDbloggen som 

kommunikationskanal vid kris. I krissituationer är det viktigt att snabbt gå ut med information, främst 

till berörda, för att fylla det informationsbehov som finns. Som Teo Zetterman uttryckte det: ”vi kan 

fylla igen de där informationsluckorna, vi kan ge hela bilden direkt till dem vi behöver nå i en kris”. 

UDbloggen har blivit ännu ett verktyg i lådan vilket respondenterna ansåg gjorde det möjligt att nå ut 

med information till fler personer i en kris än tidigare. Genom UDbloggen fanns också uppfattningen 

av att man har blivit mer proaktiva i sin kommunikation. Här görs en jämförelse till hur det såg ut 

innan UD använde sig av sociala medier: 

  

Både under den arabiska våren och kärnkraftsolyckan i Japan kunde vi vara snabbare med svar 

och inlägg och vara mer proaktiva. /… / Tidigare har vi gjort lägesuppdateringar På UD.se, men 

mer formella sådana. Människor och medier är ju inte bara intresserade av tidslag, utan de är 

också intresserad av allt runt omkring. Sådana saker har vi kunnat beskriva i bloggen, som vi inte 

tidigare kunnat göra. – Tobias Nilsson, UD-PIK 

  

Genom intervjuerna kunde vi också uppfatta att det fanns dem som var skeptiska till användandet av 

UDbloggen och UD:s användning av sociala medier i allmänhet. Inte just bland våra respondenter, 

men de uttryckte att det fanns och hade funnits på andra håll inom departementet. Camilla Mellander 

uttryckte att det hade funnits en skepsis på sina håll i huset och att vissa medarbetare ansåg att det 
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kunde vara känsligt att ambassadörer och medarbetare skulle blogga. Karin Hedgårds uttryckte att 

hon var kluven i sin åsikt kring UD:s användning av UDbloggen och dess sociala medier.  

  

Sociala medier har blommat, det har blivit trendigt väldigt fort. Då blir det lite motvalls. Man ska 

inte gå på allt, alla trender. – Karin Hedgårds, UD-KSS 

 

5.1.3.2 Information direkt från källan 
När vi pratade om sociala medier jämfördes de vid ett flertal tillfällen med traditionella medier under 

intervjuerna, främst hos de respondenter som arbetar på PIK. Man beskrev att de traditionella 

medierna, till skillnad från de sociala, vinklar informationen efter sina läsare, vilket innebär att det 

inte alltid är den rätta bilden som visas. 

  

Det är klart att media vinklar på andra saker, det gör det ju, hela tiden. Sen får allmänheten en 

annan typ av frågeställningar, så är det alltid. – Tobias Nilsson, UD-PIK 

  

Detta citat visar på Tobias Nilssons syn av att media vinklar information och att det kan bidra till att 

det som medierna delger, inte alltid svarar på allmänhetens behov. Allmänheten har i stor mån andra 

frågor till UD än vad medierna har. Nilsson beskrev också att de kunde fånga upp en del 

frågeställningar i de sociala kanalerna under den arabiska våren, som de sedan formulerade svar på. 

Frågorna kunde komma tidigare där än någon annanstans samt urskilja att medierna hade andra 

frågeställningar medan allmänheten hade andra.  

   

I majoriteten av intervjuerna beskrev man att UDbloggen har förändrat förutsättningarna för dess 

kommunikation, i relation till traditionella medier. I till exempel UDbloggen kan människor vända 

sig direkt till källan för att få information, ofiltrerat. Det menade Karin Hedgårds bidrar till att man 

istället kan visa på hur verkligheten egentligen ser ut, både till den svenska allmänheten och till 

individer i länder där man inte har tillgång till andra kanaler, där all kommunikation är toppstyrd.  

Både Tobias Nilsson och Teo Zetterman beskrev att det har skett en förändring i medielandskapet, 

där medierna till viss del har förlorat sitt monopol på rapportering. Nilsson beskrev det som att de 

sociala medierna har bidragit till att alla är redaktörer i någon form. Det betyder att alla på Facebook 

på något sätt är publicist och så har det inte varit förut. Teo Zetterman beskrev det genom att 

medierna har förlorat sitt publicitetsmonopol. Nu kan UD och andra, stora som små organisationer, 

rapportera själv vilket man i kommunikationsväg inte kunde göra för bara 15 år sedan.  

  

Men de flesta respondenterna uttryckte att de traditionella medierna fortfarande är den huvudsakliga 

kanalen för krisinformation, då det är medium som når en bred målgrupp. De ansåg att man inte får 

glömma bort vikten av traditionella medier, både i krissituationer och under vanliga omständigheter. 

Så trots att PIK anser att de traditionella medierna har förlorat sitt publicitetsmonopol ser samtliga 

respondenter dem fortfarande som den huvudsakliga kommunikationskanalen. Teo Zetterman 

beskrev att det i krissituationer, i huvudsak är viktigt med kontakten till media. Svante Liljegren 
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menade också att det är viktigt att inte förlora sig i de moderna hjälpmedlen, de sociala medierna, 

utan också tänka på att det är många som läser tidningen, lyssnar på radio och ser på TV. 

  

5.1.3.3 Visa människan bakom myndigheten 
När vi ställde frågan om vad dess uppfattning var om starten till UDbloggen kommer en rad olika 

aspekter upp. Samtliga respondenter uttryckte att det fanns ett behov av att komplettera UD:s 

kommunikationskanaler och bredda kommunikationen för att nå en bredare publik. Vissa 

poängterade att samhället har förändrats och att UD därför måste anpassa sig och modernisera sin 

kommunikation efter hur det ser ut. Andra uttryckte det bara som en ytterligare kanal. 

  

Min uppfattning av att man valde att starta UDbloggen är väl att man över huvud taget 

kommunicerar på olika sätt. Det är inte bra att bara kommunicera via en blogg, det är inte bra 

att bara svara i telefon, utan i dagens samhälle så kommunicerar man på olika sätt. Därför är det 

bra att finnas inom de kommunikationskanaler som finns och använda dem. – Alexandra 

Rydmark, ambassaden i Kairo 

  

Återkommande var också att allmänheten hade en uppmålad bild av UD och att UDbloggen skulle 

bidra till att sudda ut den. Camilla Mellander och Karin Hedgårds pratade om att människor har haft 

en viss uppfattning av UD och de som arbetar inom departementet. Båda beskrev bilden av tjusiga 

människor som sitter och dricker champagne under kristallkronor, vilket är en felaktig bild. 

UDbloggen har istället, enlig dem, bidragit till en förståelse för vad de gör samt hur vardagen på UD 

ser ut. Camilla Mellander beskrev UDbloggen vidare: 

 

Det tycker jag känns modernt och som att vi avdramatiserar litegrann av vad vi gör här på UD. 

Det finns mycket förutfattade meningar om vad UD är och det ger oss ett mänskligare ansikte 

tycker jag. – Camilla Mellander, UD-KC 

  

När vi ställde frågan om UD fått någon kritik för sitt kommunikationsarbete i vid tidigare kriser 

nämns Tsunamikatastrofen 2004 av samtliga respondenter. Kritiken rörde då till stor del att det arbete 

som UD genomförde inte synliggjordes för allmänheten. Teo Zetterman menade att kritiken var 

rättfärdigad och att man var för dåliga på att kommunicera det UD gjorde, men att det sedan dess har 

pågått ett kontinuerligt arbete under flera år för att bli bättre på detta. Både Tobias Nilsson och 

Svante Liljegren beskrev att man vid flodvågskatastrofen också fick kritik för att UD varken var 

flexibla eller snabba i sin kommunikation, men att de sociala medierna nu skapar möjlighet för att 

både vara snabb och flexibel.  

 

5.1.3.4 UDbloggen- nya dialogmöjl igheter 
Respondenterna pratade även om en förändring i dialogskapandet från förr, där de betonar att de 

sociala medierna har varit avgörande för huruvida det går att skapa en dialog.  
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Vi har tvingats från en envägskommunikation, in i en dialog. Jag tror att mun-mot- mun-metoden 

i de här nya kanalerna är desto snabbare och bättre än när det gäller till exempelvis vanlig 

webbkommunikation. – Svante Liljegren, UD-KC 

 

Teo Zetterman menade att dialogen mellan UD och allmänheten har ändrats sedan UDbloggens start. 

Under den arabiska våren märkte Zetterman att folk hade fler frågor och att de via bloggen kunde få 

direkt input från folk som undrade något. De fick då en bättre koll på var luckorna i informationen 

fanns och vad man glömt att informera om, vilket gjorde att de effektivare kunde täppa igen 

informationsluckorna. 

 

UD märkte att de via UDbloggen kunde få en dynamik i sin dialog gentemot allmänheten, då läsarna 

själva kunde engagera sig och vara delaktig i den information som UD sände ut. Man beskrev också i 

intervjuerna att de traditionella kanalerna inte var anpassade efter det UD ville kommunicera och hur 

de ville göra det. UD.se beskrevs som en webbplats med mer formellt innehåll där innehållet på sidan 

var toppstyrt, medan de via bloggen kunde vara mer specifika och skapa ett samtal kring 

informationen. Tobias Nilsson beskrev att de ville ge en ögonblicksbild för vad UD gör, skapa en 

dialog samt ha en mer informell ton, vilket inte var möjligt på UD.se. Zetterman beskrev dynamiken i 

dialogen via UDbloggen enligt följande: 

  

Vi fick en fråga på Twitter: hur gör ni här? Ja men visst fasen, det här har vi glömt att berätta 

om hur vi gör. Då skriver vi ett blogginlägg, upp på bloggen. – Teo Zetterman, UD-PIK 

 

En annan aspekt som kom upp under ett flertal intervjuer är att UD själv kan använda UDbloggen för 

att samla in information och använda denna information som hjälp både i krisarbetet och 

kriskommunikationen. Svante Liljegren pratade bland annat om att UDbloggen kan öppna upp 

chansen för att få in uppgifter via en ny kanal, till exempel om händelseutvecklingen skulle ha 

ändrats på något sätt i en kris. Teo Zetterman beskrev också att UDbloggen är ett sätt att skaffa sig 

bättre koll när det i princip är omöjligt att ha koll på information. ”Bloggen är mitt i 

informationsflödet”, konstaterade han. 

  

Även Camilla Mellander belyste vikten av att utbyta information mellan UD och människor på plats 

vid en kris. Hon menade att de under den arabiska våren hade ytterligare en kanal där de kunde 

förklara vad UD gjorde, se vilken typ av frågor allmänheten hade och därmed svara på dessa frågor. 

  

5.1.3.5 Nya kanaler kräver nya resurser 
Många av respondenterna var överens om att sociala medier inte är någonting man startar upp under 

en natt, utan är någonting det måste finnas en tanke bakom. Det påpekades också av flera personer att 

det är hårt arbete som ligger bakom UDbloggen. Tobias Nilsson som var projektledare för uppstarten 

av UDbloggen beskrev att han, bland annat, var delaktig i utformningen av ordförandeskapets 

webbplats, vilket blev som en testballong för UD:s sociala medier, då man inkorporerade sociala 

medier i webbplatsen. Tobias beskrev vidare att bloggen är resurskrävande, och att man måste 

fundera över om fördelarna överväger nackdelarna. Det vill säga om de får ut mer av att använda 
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resurserna till annat. Teo Zetterman beskrev att det ligger ihärdighet, slit och hårt arbete bakom 

bloggen. 

 

Det handlar om att prioritera om. Nu har vi det här verktyget och vi måste lägga ner tid på det 

och anpassa organisationen för det. Vi måste verkligen ändra organisationen för att det måste 

finnas något mer övergripande ansvar och fler som fyller den med innehåll och bidrag. /… / Det 

får inte bli ett nödvändigt ont, det måste bli prioriterat. – Teo Zetterman, UD-PIK 

  

Att sociala medier är resurskrävande nämnde Svante Liljegren som en nackdel med att använda 

sociala medier under kriser. Han ansåg att arbete med sociala medier tar väldigt mycket resurser i 

anspråk. Han menade att lika mycket resurser som man lägger på en vanlig krisstab måste man lägga 

på kriskommunikation i sociala medier.  

 
När vi ställde frågan om vilka nackdelar respondenterna ser med UDbloggen som kanal för 

kriskommunikation kommer alla in på samma spår: har man tagit beslutet att finnas i de sociala 

kanalerna måste man upprätthålla innehållet och kommunikationen. 

  

En sårbarhet kan man säga är att har man en social kanal, måste man vara där och underhålla 

den. Du kan inte bara köra envägs i sociala medier, det funkar inte. Och det är en sådan 

grundläggande sak som är en styrka, men som också kan vara en svaghet om man inte mäktar 

med. – Tobias Nilsson, UD-PIK 

  

En annan nackdel som ett flertal av våra respondenter kunde identifiera, främst på KC, var att det kan 

vara en fara i att felaktig information kommer ut via bloggen. Camilla Mellander beskrev att det hon 

ansåg var negativt med UDbloggen var om någon form av felaktig information skulle nå ut. Svante 

Liljegren fortsatte på samma spår och beskrev att det kan vara svårt att korrigera information på 

sociala medier under gång, om det redan kommit ut felaktiga uppgifter. Han uppfattade det som 

lättare att uppdatera en vanlig webbsida så att en nyhet ligger först, till skillnad från i de sociala 

kanalerna. 

 

 

5.2 Analys- kvalitativa samtalsintervjuer 

 

5.2.1 Att kommunicera i kris 

5.2.1.1 Synen på en kris 
Under intervjuerna framgick det att respondenterna ser på en kris som en oväntad händelse som 

kräver snabba åtgärder. Här uttrycktes kommunikation som en viktig del i UD:s krisarbete då 

informationsbehovet ökar signifikant. Då samtliga respondenter menade att detta innebär att 

upprätthålla en dialog gentemot allmänheten vid en kris, vilket även beskrivs i teoriavsnitt 2.2.1, 

pekar detta på att UD insett vikten av att upprätthålla en dialog gentemot allmänheten för att fylla det 

informationsbehov uppstår. Det kan leda till att både UD och allmänheten får en mer fullständig bild 
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av krisen då ett informationsutbyte sker. Då UD förespråkar tvåvägskommunikation och 

respondenterna hävdade att det är viktigt att bemöta allmänhetens informationsbehov, skulle man 

kunna se det som att UD ser på kommunikationen ur ett ge-och ta perspektiv, vilket kan kopplas till 

Grunigs tvåvägs modeller (se 2.2.1). Men då UD har ett egenintresse med bloggen, till exempel då de 

vill ändra bilden av departementet, pekar det mot en mixed-motives modell. Detta kan tolkas som att 

UD försöker tillfredsställa sina egna behov genom bloggen, samtidigt som de försöker att hjälpa 

läsarna att tillfredsställa deras informationsbehov.  

 

5.2.1.2 Faktorer för framgångsrik kriskommunikation 
Samtliga respondenter pekade ut fyra faktorer som påverkar kriskommunikationens framgång: 

snabbhet, öppenhet, konsekvens samt trovärdighet, som är i enlighet med teoriavsnitt 2.2.4, vilket 

visar att man insett de strategiska grunderna inom kriskommunikation. I och med att samtliga 

hävdade att UDbloggen bidrar till att man på ett proaktivt och snabbt sätt kan förmedla information 

till de berörda, visar detta på att bloggen är en bidragande faktor i UD:s kriskommunikationsarbete. 

Detta kan i förlängningen leda till att UD genom UDbloggen kan fylla informationsluckor snabbare 

än tidigare, vilket enligt teoriavsnitt 2.2.4 är syftet med att snabbt gå ut med information. Detta kan 

också bidra till att motverka den ryktesspridning som kan uppstå vid kriser då informationen brister. 

 

En faktor för att reducera ryktesspridning och otydlighet är att arbeta med flera olika kanaler och 

kommunicera snabbt vid en kris (se 2.2.4). Samtliga respondenter menar att UD arbetar med olika 

kanaler för att reducera risken för ryktesspridning, men enbart de två respondenterna på PIK pratade 

om att man måste öka tydligheten snarare än snabbheten. Detta pekar på att PIK har insett effekten 

av att vara tydliga genom olika kanaler vid en kris och då det är PIK som arbetar med de olika 

mediekanalerna så påverkar inte de övriga respondenternas synsätt kommunikationsarbetet. Liljegren 

pekade ut att snabbhet är viktigare än att informationen är helt korrekt vid kris, just för att motverka 

ryktesspridning. Enligt teoriavsnitt 2.2.4 så kan rykten uppstå om organisationer är otydliga i sin 

information. Liljegrens uttalande pekar på att, istället för att motverka ryktesspridning, så kan 

konsekvensen av inkorrekt information bli att ryktesspridning uppstår eftersom att informationen blir 

tvetydlig. 

  

Under intervjuerna framgick det att UD vill vara så öppna som möjligt i sitt kommunikationsarbete 

genom att ge så generös och korrekt information som möjligt, vilket är i enlighet med teoriavsnitt 

2.2.4. Då Zetterman belyste att man med hjälp av UDbloggen lyckas förmedla en korrektare bild av 

en kris till omvärlden, kan bloggen vara en bidragande faktor till öppenhetsarbetet. Dialog nämndes 

av samtliga respondenter som viktigt under kriser och att UDbloggen skapade möjlighet till detta. 

Detta, med koppling till teoriavsnitt 2.2.4, pekar mot att UD inte har ett trovärdighetsproblem på 

grund av en bristande dialog då UD ständigt arbetar med att informera sina målgrupper genom att 

upprätthålla en dialog med dem. Dock kan ett trovärdighetsproblem uppstå som konsekvens av att 

UD till exempel inte skulle ge respons på bloggkommentarer.  
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5.2.1.3 Att ta lärdom efter krisen 
Det finns ingen enhetlig bild i frågan om hur UD utvärderar sitt arbete då flertalet av respondenterna 

hänvisar till PIK för mer information. Enligt Fearn-Banks (2007: 10) så är lärdomsfasen viktig i 

krishanteringsarbetet då myndigheter, genom att se hur krisen hanterats, kan ta lärdom från den. 

Detta pekar på att UD inte insett vikten av att utvärdera det arbete som görs då det inte har 

genomförts någon. En konsekvens av detta kan bli att UD inte vet vad de kan förbättra med bloggen 

och att de inte får en inblick i vad bloggen bidrar till. På PIK menar man dock att de sett till 

mediebilden och sett att bloggen har intresserat många, vilket de tar som ett kvitto på att 

kommunikationsarbetet har gått bra. En konsekvens av resonemanget kan dock bli att detta inte ger 

en fullständig reflektion av UDbloggen, så som en utvärdering skulle ge. Nilsson understryker att de 

på PIK har en praktikant som håller på med en utvärdering av UD:s allmänna kommunikation av 

dess sociala medier. Detta kan tolkas som att de inte lägger någon större vikt vid att utvärdera det 

arbete som görs då de lägger över ansvaret på en praktikant, men det kan också vara en följd av 

resursbrist.  

 

 

5.2.2 Strategisk kommunikation 

5.2.2.1 Att planera för det oväntade 
Under intervjuerna framgick det av samtliga respondenter att det inte finns någon utarbetad 

kriskommunikationsplan, varken för kriser eller för UDbloggen som kanal. Krisplanen pekas ut i 

flertal delar av teorin som central för att organisationer ska veta hur de ska agera om en kris uppstår 

(se 2.1). Även i krishanteringens olika faser beskrivs planen som central (se 2.2.2). Respondenterna 

pratade istället om upparbetade rutiner i krishanteringen och kommunikationen, både mellan 

avdelningarna samt i mediekanalerna. Detta pekar mot att UD inte insett vikten av en 

kommunikationsplan utan lutar sig tillbaka på sin vana av krisarbete. Trots att flertalet av 

respondenterna visar på ett strategiskt tänk har de ingen upparbetad kriskommunikationsplan, vilket 

kan tolkas som att många vet hur de ska agera vid en kris och att de därför inte har någon 

kommunikationsplan. Det kan även bero på resursbrist, vilket även det framkom i intervjuerna, eller 

på grund av att UDbloggen är en ny kanal för kriskommunikation och att den arabiska våren var ett 

test för bloggen. Konsekvensen av detta kan bli att det skapas en ovisshet inom UD kring bloggens 

syfte och vad man strävar efter med den.   

 

Det gick att finna mönster i respondenternas svar kring vad som var viktigast för dem då de 

kommunicerar i kris genom UDbloggen, vilket man kan tolka som mål för kriskommunikationen. 

Teorin (se 2.1.2) menar att målen anger vart organisationen strävar och vad de vill uppnå, vilket man 

kan tolka som att respondenterna vet då de har samstämmiga svar, trots att inte målen finns utstakade 

i en kommunikationsplan. Detta kan leda till att övriga departementet inte vet vad syftet med bloggen 

är då man inte har några utstakade mål att arbeta efter.  

  

Teorin (se 2.2.3) nämner också rollfördelning som en viktig del i krisplanen för att veta vem som ska 

göra vad då en kris uppdagas. Samtliga intervjupersoner hade en klar insikt i vilken roll dess enhet 

hade vid en kris, samt vilka de övriga enheter som deltog i studien hade. Detta pekar mot att UD har 



 33 

en klar bild över hur rollfördelningen ska se ut vid en kris samt hur kontakten mellan de olika 

enheterna ska mobiliseras, både då det kommer till krishantering och kriskommunikation, vilket 

reflekteras i Boins et al. (2000: 189) sätt att beskriva rollfördelning. Detta kan i förlängningen leda 

till att de kan arbeta både snabbare och effektivare i ett tidigt skede.  

 

5.2.2.2 Kommunicera relevanta budskap ti l l  rätt målgrupp 
Alla respondenter menade att den huvudsakliga målgruppen under den arabiska våren och vid andra 

kriser är svenskar som påverkades av krisen, men även resebranschen och media nämndes som 

viktiga. Respondenternas resonemang pekar mot att de har en gemensam bild för vilka deras 

huvudmålgrupper är vid en kris, vilket teorin belyser som viktigt då man ska kommunicera med dem 

(se 2.1.3). När vi sedan talade om budskap på UDbloggen framkom det att det fanns en tanke bakom 

dem, vilket det främst var PIK som hade en inblick i då de driver UDbloggen. Då den primära 

målgruppen var berörda svenskar var det främst budskap som berörde dem som kommunicerades. 

Det pekar mot att PIK har en inblick i vikten av ett bra budskap vid en kris samt att det i första hand 

är mottagaren de måste utgå från då de formulerar budskapen. Detta kan leda till att målgruppen tar 

till sig det som UD kommunicerar genom bloggen vilket också kan utlösa en dialog. Återkommande 

faktorer som nämndes som viktiga i budskapsformuleringen var att kommunicera informellt men 

ändå sakligt, vilket teorin stöttar (se 2.3.4 & 2.1.3). Detta tyder på att respondenterna förstår 

UDbloggens möjlighet till att vara informell, samtidigt som de har en inblick i dess roll som objektiv 

myndighet.  

 

5.2.2.3 Det handlar om att vara uppdaterad på läget 
Samtliga respondenter menade att de arbetar med att samla in information om vad som kan komma 

att bli en eventuell kris. Teoriavsnitt 2.1.4 nämner att en förutsättning för att organisationer ska 

kunna planera sin kriskommunikation är att de är uppdaterade på vad som händer i omvärlden. Detta 

kan tolkas som att UD insett värdet av att samla in information om vad som kan komma att bli en 

eventuell kris, trots att de inte planerar sin kriskommunikation. Det pekar också mot att UD snabbare 

kan agera och kommunicera då de genom omvärldsbevakning kan få indikationer på om oroligheter 

är på väg att uppdagas och arbeta med de uppgifter de motar. Flertalet av intervjupersonerna menar 

att de kan använda UDbloggen som informationskälla för att samla in information och använda 

denna information som hjälp i deras krisarbete, vilket enligt Kaplan et al. (2010: 60-62) är en av 

förutsättningarna med de sociala medierna. Detta pekar på att UD har insett värdet av att använda 

UDbloggen i annat syfte än att kommunicera, utan att de även sett behovet av att använda den i deras 

arbete med omvärldsbevakning och feedback. Detta kan leda till att UD lättare kan följa 

händelseförlopp och använda informationen i både krishanteringen och kommunikationen. 

  

 

5.2.3 Kriskommunikationens digital isering 

5.2.3.1 UDbloggen- en viktig kanal för kriskommunikation 
Samtliga respondenter såg kommunikation och dialog som viktigt vid kriser. Ändå var det endast ett 

fåtal respondenter, bortsett från dem på PIK samt Rydmark på ambassaden i Kairo, som nämnde 
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interaktion som en anledning till att man hade startat UDbloggen. Teorin (se 2.3.1) menar däremot att 

det är det huvudsakliga karaktärsdraget hos samtliga sociala medier. Detta kan tolkas som att 

studiens respondenter inte har en enhetlig bild av vad sociala medier är och vad de främst kan 

användas till. Då det är PIK som driver UDbloggen påverkas möjligen inte kommunikationen i 

UDbloggen direkt, men svaren pekar på att bilden av sociala medier som en kanal inte ser ut på 

samma sätt inom hela UD.  

 

Genom intervjuerna kunde man också tyda att det fanns en viss osäkerhet inom övriga departementet 

kring att medarbetare och ambassadörer skulle blogga då detta ansågs vara känsligt. Det kan tolkas 

som en rädsla för att öppna upp departementet, vilket Solis et al. (2009: 144) tar upp som vanligt 

bland organisationer, men att de istället bör se negativa kommentarer som feedback. Med koppling 

till detta kan det tolkas som att det finns en osäkerhet och okunskap inom departementet kring 

användningen av sociala medier och UDbloggen, då man inte ser vilken nytta de kan dra av 

feedbacken. Det pekar också mot att UDbloggen inte har fullständigt stöd då det finns tveksamheter 

kring den inom övriga UD. 

  

5.2.3.2 Information direkt från källan 
Gatekeepingrollen existerar fortfarande i viss utsträckning enligt teorin (se 2.3.4), vilket majoriteten 

av intervjupersonerna beskrev. Detta framträdde då svarspersonerna talade om att UD var en källa för 

kriskommunikation och att media vinklade den information de delgav. Detta kan också vara en 

förklaring till varför medias bild av UD och kriser inte alltid är rättvis. Samtidigt beskriver teorin (se 

2.3.4) att det skett en förändring i gatekeepingrollen vilket även många respondenter beskrev. Detta 

pekar mot att de har en inblick i att UDbloggen skapar möjlighet för dem att själva nå ut med 

information istället för att vända sig till media. Ur ett sändarperspektiv kan detta innebära att UD kan 

ge sin egen bild av krisen och det arbete som dem gör, medan det ur ett mottagarperspektiv kan bidra 

till att allmänheten kan vända sig direkt till UD för information. 

 

Nilsson beskrev också att de genom UDbloggen kunde se att allmänheten hade andra frågeställningar 

i en kris än vad media hade. Detta pekar mot att allmänhetens frågor inte alltid besvaras genom 

traditionella medier, samt att UD nu själv kan besvara frågorna i UDbloggen. På så sätt kan de vända 

sig till originalkällan, vilket stöttas av teoriavsnitt 2.3.4. Hedgårds kunde också se ett problem med 

att det bara var vissa medarbetare som bloggade. Detta menade hon kunde bidra till att de som 

bloggade styrde informationen, vilket kan tolkas som att det ändå inte blir en rättvis bild av krisen 

som visas då de endast är några medarbetare som driver bloggen. Detta kan man tolka som att 

Hedgårds likar de som driver bloggen med det teorin kallar för gatekeepers. 

 

5.2.3.3 Visa människan bakom myndigheten 
Något som går hand i hand med föregående stycke är att samtliga respondenter ansåg att UDbloggen 

bidrog till att visa det arbete som UD gör. Både Hedgårds och Mellander beskrev under intervjuerna 

att människor har en uppmålad bild kring UD som inte är rättvisande och att det till viss del var 

media som bidragit till den. Det kan tolkas som att de drar en parallell till vad Shoemaker et al. 
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(2009: 22-25) kallar för gatekeeping då media bestämmer vilken information som ska visas för 

publiken vilket formar publikens bild av UD. 

 

Enligt ett flertal respondenter kan UD på ett öppnare sätt beskriva det arbete de gör vid en kris i 

UDbloggen. Genom att kommunicera på ett mer informellt sätt ville man sudda ut den omänskliga 

bild som fanns. Kelleher et al. (2010: 408) beskriver att bloggen är unik på det sättet att 

organisationer kan vara mer informell och öppen i kommunikationen vilket leder till ett de uppfattas 

som personligare, något som majoriteten av respondenterna pekade på. Kopplat till teorin kan detta 

tolkas som att UDbloggen bidrar till att ge UD ett mänskligare ansikte då det är en kanal där de kan 

vara öppnare, personligare och mer informell. 

 

5.2.3.4 UDbloggen- nya dialogmöjl igheter 
När vi ställer en mer direkt fråga om respondenterna anser att det är viktigt för UD att skapa en 

dialog i dess kriskommunikation och i så fall varför, får vi från majoriteten svar i stil med att det är 

jätteviktigt eller att dialog är a och o i krissituation. Här kommer många in på sociala medier som en 

möjlighet till att skapa dialog, eller snarare att man tvingas från envägskommunikation genom de 

sociala kanalerna. Detta tyder på att respondenterna har en insikt i dialogmöjligheterna som de 

sociala medierna skapar, trots att det inte nämndes som en anledning till UDbloggens start av många 

respondenter. Då samtliga ställde sig positiva till en dialog i kriskommunikationen genom sociala 

medier, kan detta tolkas som att just våra respondenter inte skräms av dialogen, trots att det finns en 

risk att motta negativa kommentarer. Många respondenter uttryckte att de såg det som en möjlighet 

till feedback, vilket pekar mot att de förespråkar det öppna förhållningsättet i kriskommunikationen 

istället för att hämmas av den. Genom kommentarer menade även ett flertal respondenter att man 

kunde se det informationsbehov som fanns vid en kris och fylla det, vilket vi tolkade som den största 

fördelen respondenterna såg med dialogen, vilket även stöds av flera delar i teorin. Men detta innebär 

inte att det ser ut på detta sätt inom övriga departementet, vilket uttrycks i avsnitt 5.2.3.1. 

 

5.2.3.5 Nya kanaler kräver nya resurser 
Respondenterna var överens om att det måste finnas arbete bakom en blogg innan man startar upp en 

och både PIK och KC påpekade att det låg hårt grundarbete bakom UDbloggen. Men det fanns skilda 

meningar kring om fördelarna med UDbloggen övervägde nackdelarna. Zetterman på PIK uttryckte 

att det måste finnas något mer övergripande ansvar och fler som fyller bloggen med innehåll. Detta 

pekar mot att det saknas ett övergripande ansvar för UDbloggen på central nivå samt att PIK 

efterfrågar stöd från övriga organisationen med bland annat innehåll. Konsekvenserna av detta kan 

bli att UDbloggen inte blir prioriterad då det endast är en enhet som har ansvar för bloggen. Liljegren 

pratar istället om UDbloggens resurskrav som någonting negativt. Han menar att man måste lägga 

lika mycket resurser på kriskommunikation genom sociala medier som på en vanlig krisstab. Då 

Liljegren är chef inom en krisstab kan detta tolkas som att han anser att det är viktigare att lägga 

resurser på en krisstab vid en kris, än på kriskommunikation genom sociala medier, vilket går stick i 

stäv med Zettermans önskan om en omprioritering. En möjlig anledning till den skilda uppfattningen 

om för- och nackdelarna med UDbloggen kan vara att man aldrig gjort någon utvärdering av bloggen 

för att visa på detta. 
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Samtliga respondenter menade att en möjlig nackdel med användningen av sociala medier är att man 

måste upprätthålla innehållet och kommunikationen i kanalerna när man väl har valt att finnas där. 

Detta uttryckte Nilsson som en grundläggande styrka, men som kunde vara en nackdel om man inte 

mäktade med det. Detta kan tolkas som att om det inte finns resurser för UD att uppdatera 

UDbloggen kontinuerligt med innehåll och svara på kommentarer, så kan UDbloggen bli en 

belastning snarare än en social kanal med möjlighet till interaktion. Konsekvenserna av detta kan bli 

dels att bloggen förlorar sitt syfte samt att UD tappar förtroende, vilket får stöd av Flodin (1993: 31). 

Därför pratar också Zetterman om att UDbloggen måste bli en prioritet, vilket det pekar mot att den 

inte är fullt ut idag.  

 

 

5.3 Empiri- övergripande kvalitativ innehållsanalys 
  

5.3.1 Krisinformationen i UDbloggen 
Den information som berör den arabiska våren på UDbloggen handlar främst om lägesuppdateringar 

kring hur oroligheterna ser ut i Tunisien, Egypten och Libyen. UD beskriver i de flesta inläggen hur 

läget ser ut på plats för stunden samt att oroligheterna präglas av våldsamma demonstrationer och i 

vissa fall attacker, plundringar och skadade personer. När oroligheterna startade i respektive land 

bestod blogginläggen av information kring hur läget såg ut i länderna i allmänhet, och man gick inte 

in specifikt på orter, förutom ländernas huvudstäder. Men när konflikterna eskalerade, till exempel 

om man ser till inläggen kring Egypten, gick UD in mer specifikt på vilka turistorter som var 

drabbade och på vilket sätt de drabbats. I ett antal inlägg skriver också UD att de arbetar med att få 

koll på händelseutvecklingen men att det är svårt och att de väntar på mer information från 

ambassaderna.  

  

I de allra flesta blogginläggen ger UD någon form av rekommendationer, främst till svenskar på plats 

i krisen eller svenskar som planerar att resa dit. Det är rekommendationer i form av avrådan till resa 

eller hänvisning till platser där personer kan få hjälp eller svar på frågor. I många av inläggen 

beskrivs också det arbete som UD gör under krisen. Det kan vara i form av möten, kontakt med 

ambassader, genom att berätta var personer från UD eller ambassaden finns för att hjälpa till, att 

extra resurser har tillsatts på jouren för att svara på frågor, eller helt enkelt att de väntar på mer 

information. 

  

Innehållsanalysens alla blogginlägg har en bild längst upp i inlägget. Bilden representerar vad 

inlägget handlar om, vilket också sammanfattas i en bildtext. Det kan till exempel vara ett folkhav av 

människor då inlägget handlat om att det har skett stora demonstrationer, eller bild på en skadad 

demonstrant om inlägget berört att demonstrationerna varit våldsamma och att människor har 

kommit till skada. I övrigt finns inga videoklipp eller rörliga bilder på UDbloggen. 

 



 37 

 
Bild 1. Detta exempel visar en bild som representerar ett blogginläggs innehåll. Bilden visar en hand som 

gör ett stopptecken och blogginlägget handlar om att UD gör en avrådan från resor till Tunisien 

(http://blogg.ud.se, 2011-12-19). 

  

 

UD använder sig mycket av länkar i blogginläggen. Det är något enstaka inlägg som inte innehåller 

länkar, men resterande innehåller ett flertal. Länkarna leder i början av krisen i första hand till andra 

sidor på regeringens hemsida med syfte att förtydliga innebörden av olika begrepp. Då det skrivs om 

avrådan länkar de vidare till exempel till en mer utförlig beskrivning kring vad avrådan innebär. UD 

länkar också till ländernas ambassader och andra blogginlägg i UDbloggen för att läsaren ska kunna 

gå tillbaka för att få kompletterande information kring någonting de skrivit om. Andra länkar som är 

återkommande leder till Carl Bildts blogg för att visa på vad han säger om det UDbloggens inlägg 

handlat om, eller nyhetssidor så som CNN, BBC eller bloggar som också följde den arabiska våren. 

  

När det kommer till uppdatering av information i form av blogginlägg på UDbloggen, uppdateras 

bloggen frekvent under studiens valda tidsperiod. För det mesta skrivs ett inlägg per dag, men ibland 

gick det en dag innan ett inlägg publicerades. När oroligheterna i länderna eskalerade kunde även två 

inlägg publiceras på en dag. Då först ett kortare inlägg med övergripande information och sedan ett 

längre inlägg som var mer beskrivande.  

 

5.3.2 En kanal för informell kommunikation 
Samtliga inlägg visar att de anpassar budskapen väl efter sina målgrupper. Det som kommuniceras 

mest i inläggen är lägesuppdateringar och reseavrådan, vilket riktar sig specifikt till de svenskar som 

befinner sig på plats och de svenskar som planerat att resa till länderna. UD riktar även sin 

information till en intresserad allmänhet och journalister då de förklarar hur läget i respektive land 

ser ut. Genom att UD är tydlig och konkret i den information de publicerar så är det lätt för både 

allmänhet och journalister att förstå vad som menas. Budskapet i inläggen skiljer sig åt beroende på 

om man kommunicerar till de som befinner sig på plats i de krisdrabbade länderna eller när det är 

riktat till oroliga anhöriga i Sverige. Information riktad till de som befinner sig på plats behandlar 

lägesuppdateringar och vart de ska undvikas att vistas, medan information till anhöriga i Sverige kan 

se ut på följande sätt: ”Anhöriga i Sverige som känner till svenska medborgare i Libyen som vill resa 
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hem ombeds därför kontakta UD:s konsulära enhet, se kontaktuppgifter ovan”. I vissa inlägg riktar 

sig UD specifikt till beslutsfattare och opinionsbildare när man diskuterar vad EU, FN och den 

svenska regeringen gör i frågan om den arabiska våren. 

  

Inläggen på UDbloggen har överlag ett informellt tonfall då inläggen inte innehåller byråkratiska 

eller fackliga termer. UD är i stora delar professionell och saklig i den information som de 

kommunicerar. I vissa passager i inläggen kan man märka av ett formellt tonfall, där det används ett 

komplicerat språk: ”Jämfört med den lägre nivån på avrådan icke nödvändiga resor har det däremot 

ingen juridisk betydelse, till exempel i frågor om relationen mellan resebolag och resenärer”. Det 

förkommer en del fackliga termer som, humanitära nödapeller, men de förklaras ofta så att läsaren 

ändå får en bild av vad som menas. I UD:s svar på bloggkommentarer är de också informella i sitt 

uttryck, men förlorar inte sin saklighet och professionalitet. Ingen av UD:s kommentarer är 

svårbegripliga och de är också informella på så sätt att de signerar sina kommentarer med för- och 

efternamn. 

  

Informationen i de olika inläggen är överlag detaljerad då man beskriver kärnfullt och informerande 

om UD:s arbete kring de krisdrabbade länderna. När krisen var som mest akut märktes det att UD 

kommunicerade detaljerat: ”När det gäller de svenskar som befinner sig i Benghazi jobbar UD på att 

försöka få dem ombord på något av de fartyg som planeras gå från staden”. UD kommunicerade 

mer övergripande i startskedet av kriserna. I de inläggen konstaterade de mest att det var oroligheter i 

landet och att UD arbetar för att få mer informationen, för att sen följa upp det med ett mer detaljerat 

inlägg. 

  

Många av inläggen som publicerats har en frekvens i informationen gällande läget i länderna samt 

reseavrådan. De är då tydliga i att kommunicera samma budskap, då reseavrådan samt 

lägesuppdateringar upprepas flertalet gånger i inläggen. I de flesta fall har inläggen en aktuell 

struktur då man behandlar det viktigaste först i form av avrådan och vad som gällde för svenskar, för 

att sedan komma in på hur läget i landet såg ut. I vissa inlägg blandas information in som inte berör 

det som rubriken uttrycker att inlägget ska handla om. I dessa fall informerar UD först om det 

krisdrabbade landet och varför svenskar ombeds att inte resa dit, för att sen komma in på ett helt 

annat ämne. 

  

5.3.3 Nya vägar t i l l  interaktion 
Samtliga inlägg på UDbloggen går att kommentera genom att logga in via sitt Facebook, Twitter 

eller Google+ konto. Det innebär att personer inte kan vara anonym då de publicerar en kommentar 

på UDbloggen samt att de måste ha eller skapa ett konto för att kunna kommentera. Väljer man att 

publicera en kommentar visas avsändaren i form av för- och efternamn, men ingen annan än UD kan 

koppla dessa personer till dess användarkonton. Alla kommentarer som publiceras från UD:s samt 

allmänhetens sida är offentliga för alla att ta del av. 

  

Av de 20 blogginlägg som studiens innehållsanalys består av, är fem av dessa kommenterade av 

allmänheten. Inlägget som innehåller flest kommentarer rör den första avrådan som UD gjorde i 



 39 

bloggen för resor till Egypten. Inlägget är kort och beskriver att UD gjort en avrådan för att 

oroligheterna har spridit sig till turistområden i Egypten. Inlägget har kommenterats av 80 personer 

vilket inkluderar UD:s svar. I detta inlägg svarade UD mer eller mindre på alla kommentarer. De 

kommentarer som hade specifika frågor svarade de specifikt på genom att skriva till exempel ”Hej 

Sören”, då svaret endast riktades till denna person. Många av frågorna som förekom är likartade och 

berörde hur vida avrådan skulle komma att påverka personers planerade utlandsresa eller hur läget 

såg ut på plats i Egypten. Dessa inlägg svarade UD på genom att täcka in många frågor i ett svar 

genom att skriva ”Hej alla” och svarade på dessa frågor gemensamt. 

  

I de flesta inläggen svarar även UD på kommentarer trots att de inte har fullständiga svar på frågorna. 

Så var fallet i blogginlägget som vi nämnt ovan. UD visar ändå att de uppmärksammat frågorna, och 

svarar att de kommer att återkomma så fort de har mer information. De hänvisar också vidare till mer 

information genom att skicka med länkar i svaren. Det kunde vara till information kring 

flygresenärernas rättigheter eller till ambassadernas hemsida. I vissa blogginlägg tog även UD upp 

frågor som de fått från många personer genom kommentarer på bloggen. Genom att lyfta upp 

frågorna i blogginlägg besvarades dem mer utförligt.  

 

 

 

 
 

Bild 2. Bilden ovan är ett talande exempel på hur UD svarar på en kommentar. Svaret riktar sig till 

många, beskriver att de ska återkomma med mer information samt länkar vidare för förklaring och mer 

information (http://blogg.ud.se, 2011-12-19). 
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I de allra flesta fall svarar UD på de bloggkommentarer de mottar från allmänheten, men det 

förekommer undantag. I två av inläggen kunde vi se att man inte hade svarat. I det ena inlägget finns 

två kommentarer men ingen av dem var besvarade av UD. I det andra blogginlägget riktade en 

person kritik mot UD, vilket man besvarade genom att beskriva vad de arbetar med. Då personen 

besvarade UD med ytterligare kritik har de inte svarat på detta. 

  

När UD svarar på bloggkommentarer signeras svaret med för-, efternamn och enhet. De skriver till 

exempel ”Med vänliga hälsningar, Tobias Nilsson/UD:s presstjänst”. På så sätt finns en tydlig 

avsändare och det framgår att det är en medarbetare på UD som besvarar kommentaren. I några av 

UD:s svar glöms det av att signera svaret med vem det är som har svarat. I de fallen står 

medarbetarens namn signerat utan koppling till UD, vilket gör att det inte går att urskilja om det är 

UD eller en privatperson som besvarat kommentaren. 

 

5.3.4 Människan bakom myndigheten 
Hur öppen UD är i sin kommunikation på UDbloggen angående det arbete som gjordes under den 

arabiska våren är väldigt varierande. Det märks att de blir mer öppna och ingående i det arbete som 

görs i och med att en kris eskalerar. I dessa skeden kommunicerar UD väldigt ingående kring vad de 

gör i fråga om den arabiska våren. Annars är de övervägande kortfattade i sin beskrivning av det 

arbete som görs, exempelvis genom att konstatera att man avråder från resa men inte hur de kommit 

fram till detta. UD är dock noga med att informera när de inte har mer information att delge: ”På UD 

försöker vi att få en bild av situationen, inte minst för de uppskattningsvis 900 svenskar som befinner 

sig i landet”. 

  

Enheterna KC och PIK, samt ambassadernas arbete framträder på olika vis i inläggen. Dels skriver 

UD mycket om att personer kan kontakta de olika jourerna som finns på respektive avdelning, vilket 

visar på det arbete respektive enhet gjorde via jouren. I de fallen är de noga med att hänvisa med 

kontaktuppgifter till respektive enhet. I vissa fall utmärks det arbete som PIK gjorde genom att 

beskriva att de haft avrapporteringar angående kvällens och nattens händelser, samt att de 

kontinuerligt är uppdaterade om vad som händer: ”På UD:s presstjänst rullar de stora 

nyhetskanalernas uppdateringar på TV-skärmarna”. KC:s arbete synliggjordes genom att det 

beskrevs att personal från den konsulära snabbhetsstyrkan skickats ned till Tunisien för att bistå 

svenskar på plats, samt att det beskrivs att den konsulära enheten är förstärkt. Ambassadernas arbete 

framträder i vissa delar av inläggen, exempelvis genom att svenska ambassaden i Kairo fanns på 

plats på Kairos flygplats, och att de upprättat en lista över hur många svenskar som vistas i landet. 

  

I vissa inlägg uppvisas också att UD kontinuerligt arbetade med att ta kontakt med de svenskar som 

fanns på plats i de krisdrabbade länderna. Exempelvis under Libyenkrisen informerades om att det 

var extremt svårt att nå de svenskar som befann sig på plats då kommunikationsmöjligheterna 

försvagats, men att UD ändå försökte upprätthålla någon form av kontakt för att försöka få ut dem i 

landet: ”Det är fortfarande extremt svårt att nå fram till svenskarna via telefon, även om UD nu har 

varit i kontakt med de flesta av dem”. 
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5.4 Analys- övergripande kvalitativ innehållsanalys 
 

5.4.1 Krisinformationen i UDbloggen 
UDbloggen karaktäriseras främst av textmässigt innehåll i form av fakta, nyheter, lägesuppdateringar 

och rekommendationer. Varje inlägg har också en tillhörande bild som är placerad längst upp i 

inlägget, vilket Taylor et al. (2007: 141) nämner som en del av hans sju rekommendationer för 

kriskommunikation via bloggar. Detta kan tolkas som att UD utnyttjar de möjligheter som bloggen 

erbjuder för att presentera information vid en kris. Då innehållet varierar kan detta i förlängningen 

bidra till att bloggen lättare kan fånga läsaren. UD använder sig också mycket av länkar i sina 

blogginlägg, länkar som främst leder vidare till mer information om krisen till exempel genom 

ambassadens hemsida. Även detta är någonting som teorin rekommenderar vilket kan tolkas som att 

UD även utnyttjar denna möjlighet för att ge sina läsare en så bra lägesbild som möjligt. Detta kan 

också bidra till att UD skapar en tydlighet i sina blogginlägg så de förklarar begrepp och hänvisar 

vidare för mer information.   

  

Under den arabiska våren uppdaterades UDbloggen frekvent, vilket innebär ungefär ett inlägg per 

dag, med vissa undantag. Att publicera cirka ett inlägg per dag var även en aspekt som 

respondenterna från PIK nämnde under intervjuerna som en oskriven regel för UDbloggen. I teorin 

beskrivs detta som en möjlighet att locka till sig läsare för att de ska ta del av informationen direkt 

från källan. Detta pekar också på att UD har en konsekvens och kontinuitet av blogginlägg, vilket 

Eriksson et al. (2009: 176-177) beskriver som viktiga faktorer i kriskommunikation. Att uppdatera 

bloggen ofta kan i förlängningen leda till en ökad trovärdighet, då UD även kommunicerar genom 

bloggen trots att de inte har någon ny information.  

 

5.4.2 En kanal för informell kommunikation 
Det som kommuniceras i UDbloggen tyder på att det är väl anpassat efter UD:s målgrupper då 

informationen i de flesta inläggen behandlar lägesuppdateringar och reseavrådan, vilket riktar sig 

främst till berörda svenskar, men även den svenska allmänheten och journalister. Detta är enligt 

samtliga intervjupersoner de främsta målgrupperna. Det pekar mot att UD anpassar budskapen i 

UDbloggen efter dess målgrupper, vilket kan bidra till att målgruppen lättare kan ta till sig 

budskapen, som också får stöd av teorin. Enligt Bergström (2001:82) är instrumentella budskap något 

som belyser farliga förhållanden och händelser, vilket UD:s innehåll främst belyser. Detta tyder på 

att det som kommuniceras i UDbloggen främst är instrumentella budskap. 

 

I UDbloggen använder man sig varken av fackliga termer eller ett byråkratiskt språk, vilket pekar 

mot att UD lyckas kommunicera informellt genom bloggen. Detta får stöd i intervjupersonernas svar 

samt teoriavsnitt 2.3.4 som beskriver att bloggar kan bidra till både personlig och informell 

kommunikation. Även i bloggkommentarerna kan man se att UD använder sig av ett informellt ton 

där man också signerar med för- och efternamn, vilket tolkas som att de insett att man även där kan 

vara personliga. Detta kan bidra till det respondenterna nämnde som en anledning till bloggens start: 

att ge UD ett mänskligare ansikte.  
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Frekvensen i inläggen är hög då man kommunicerar samma typ av budskap flera inlägg i rad. Dessa 

inlägg gäller då främst reseavrådan. Genom att UD via bloggen har hög frekvens så visar detta på att 

de arbetar för att vara så tydliga som möjligt i den information de publicerar, vilket får stöd i 

teoriavsnitt 2.2.4 som beskriver att upprepning av budskap reducerar risken för otydlighet.  

  

5.4.3 Nya vägar t i l l  interaktion 
För att kunna kommentera på UDbloggen krävs det att man har ett användarkonto på Facebook, 

Twitter eller Google+, vilket innebär att inte vem som helst kan kommentera UDbloggens inlägg. Å 

andra sidan kan vem som helst skapa ett användarkonto på någon av dessa sidor för att sedan 

publicera en kommentar. Detta kan leda till en mer seriös dialog om det finns krav på att vara 

offentlig, precis som UD är i sina svar. I flera delar av teorin beskrivs det dock att en kris präglas av 

informationsbrist hos allmänheten och att organisationen därför måste agera snabbt i sin 

kommunikation för att bemöta detta behov. Men då allmänheten måste ha ett användarkonto för att 

kommentar UDbloggen kan en konsekvens av detta bli att det blir svårt för allmänheten att snabbt 

ställa sina frågor och få svar på dem genom UDbloggen, om man inte sedan tidigare har ett konto på 

något av de sociala nätverken. 

  

I blogginläggen kunde vi se en varierad grad av dialog då fem av tio inlägg innehöll kommentarer. 

Det blogginlägg som kommenterats flitigast var det som först uttryckte avrådan att resa till Egypten, 

som många svenskar väljer att resa till. Detta kan tolkas som att UD har nått sin målgrupp genom 

inlägget samt formulerat ett bra budskap, då teorin (se 2.1.3) menar att ett bra budskap skapar en 

mening mellan organisationen och dess intressenter vilket man kan tolka det som att UD gjort genom 

detta inlägg då de mottagit cirka 80 kommentarer. Teorin (se 2.2.1) menar att det är viktigt i 

krissituationer att tillmötesgå allmänhetens informationsbehov, vilken man kan tolka det som att UD 

gör då de svarar på majoriteten av de kommentarer de mottar. UD tar också i vissa inlägg upp frågor 

som är återkommande bland kommentarerna, vilket kan tolkas som att de utnyttjar bloggens 

möjlighet till feedback och anpassar innehållet efter läsarna, som även Taylor (2007: 141-142) 

stödjer. En följd av att lyfta upp frågor i ett blogginlägg kan bli ökad tydlighet och konsekvens, vilket 

i teorin nämns som framgångsfaktorer för kriskommunikation (se 2.2.4). Det fanns dock två inlägg 

där UD inte fullföljt dialogen genom att antingen inte svara på en kommentar eller låtit dialogen 

rinna ut i sanden. Konsekvensen av detta kan bli en känsla av brist på öppenhet samt att UD:s 

trovärdighet minskar.  

 

5.4.4 Människan bakom myndigheten 
UD arbetar överlag väldigt kortfattat med beskrivningar av det arbetet som görs på UD vid kris. 

Enligt teorin är det viktigt för organisationer att vara öppna i sin information vid kriser och 

kommunicera hela bilden av vad de gör till sina intressenter. UD blir mer öppna och detaljerade i sin 

information ju mer en kris eskalerar. Detta pekar på att de via UDbloggen kan ge allmänheten en bild 

av vad UD gör när en kris är som mest akut, men att man i start och slutskedet av en kris inte visar på 

det arbete som görs. Enligt både teoriavsnitt 2.2.1 och samtliga intervjupersoner så brister 

informationsmängden vid en kris, vilket kan vara en av anledningarna till att UD inte är mer 
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detaljerade vid start och slutskedet. På UDbloggen förekommer det flera detaljerade beskrivningar av 

hur KC, PIK och ambassaderna arbetar i en krissituation, samt hur de samarbetar med olika centrala 

aktörer, som exempelvis resebranschen. Enligt teoriavsnitt 2.3.5 är det viktigt för organisationer att 

vara öppna med hur de arbetar och att de genom att använda sociala medier kan ge sin bild av krisen, 

något som samtliga intervjupersoner också menade. Detta tolkas som att UD får en chans att 

informera sina målgrupper om den bild de har av krisen och att de på ett öppet sätt lyckas informera 

om hur de arbetar genom UDbloggen. 
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6. SLUTSATS 
_________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras studiens slutsats. Här kombineras studiens teori, empiri och 

analys som ställs mot studiens frågeställningar.  

_________________________________________________________________________________ 

 

 

6.1 Hur arbetar UD strategiskt med kriskommunikation genom UDbloggen? 
De flesta av studiens respondenter belyste att en kris präglas av informationsbrist hos allmänheten 

och att kommunikation spelar en stor roll i krisarbetet. Därför var samtliga positiva till UDbloggen 

och dess förmåga att snabbt nå ut med information för att fylla det informationsbehov som uppstår 

vid en kris. Däremot har man inte kommit lika långt i den strategiska planeringen av 

kriskommunikationen. Genom samtalsintervjuerna kunde ett strategiskt tankesätt kring bloggen 

urskiljas, men det fanns inte någon konkret kris- eller kommunikationsplan till UDbloggen med mål, 

definierade målgrupper eller budskapsstrategier för att lyckas med kommunikationsarbetet. Istället 

lutar sig UD mycket tillbaka på rutiner och på sin vana av att hantera kriser. Det fanns dock en 

enighet kring vad man ville uppnå med bloggen vilket kan ses som mål, men dessa fanns inte 

dokumenterade eller för andra att ta del av. Det innebär att andra inom departementet, som inte 

arbetar med bloggen, saknar tillgång till vad syftet med bloggen är och vad man vill uppnå med den. 

  

Det finns en klar bild av vilka UD:s målgrupper är och att huvudmålgruppen vid en kris är berörda 

svenskar. Därför är det främst dessa de vill nå genom UDbloggen, men också en intresserad 

allmänhet, media samt resebranschen. Därav anpassas innehållet i UDbloggen efter dessa, där 

budskapen främst riktar sig till svenskar som berördes av krisen. Någon konkret budskapsstrategi 

finns inte utformad, men att informell men ändå saklig kunde urskiljas som ledord i 

budskapsformuleringen. Snabbhet, öppenhet, konsekvens samt tydlighet var även återkommande 

möjligheter som respondenterna uttryckte att UDbloggen bidrog till, vilket även ansågs som viktigt.  

Samtliga respondenter uttryckte att UD arbetar med omvärldsbevakningen genom en rad olika 

metoder. De inkluderar även sociala medier i sin omvärldsbevakning för att få upp eventuella kriser 

på radarn och UDbloggen användes bland annat för att hålla koll på den föränderliga omvärldsbilden, 

detta genom kommentarsfunktionen. Däremot hade respondenterna utöver PIK svårt att beskriva 

vikten av bloggen då det inte fanns någon utvärdering av den. 

 

6.2 Hur kommunicerar UD i UDbloggen vid en kris? 
Genom innehållsanalysen av de utvalda inläggen på UDbloggen framkom det att UD utnyttjar 

bloggens möjligheter väl i form av text och bildmässigt innehåll. Variationen av presentationen i 

texterna och bilderna gör att UD lyckas fånga läsaren. De är även frikostig med att länka vidare till 

andra källor för mer information, vilket visar på att UD är tydliga i sin kriskommunikation genom 

bloggen. UDbloggen uppdaterades frekvent under den arabiska våren, med cirka ett inlägg per dag, 

vilket visar på att UD arbetar för att skapa en konsekvens i kommunikationen på UDbloggen. Genom 

att de publicerade inlägg frekvent under den arabiska våren så visar man också på en snabbhet, vilket 
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är viktigt vid en kris då informationsbehovet från allmänheten ökar, som även respondenterna 

uttryckte.  

  

Budskapen som kommuniceras i UDbloggen har överlag ett informellt tonfall utan ett byråkratiskt 

språk, vilket framgick i intervjuerna som en fördel med UDbloggen. En förutsättning för att nå fram 

med sitt budskap är att man anpassar det efter sin målgrupp, vilket framkom i inläggen då man 

genom att informera om lägesuppdateringar och reseavrådan främst kommunicerar till sin tänkta 

målgrupp: berörda svenskar, en intresserad allmänhet och journalister. Budskapen i UDbloggen 

visade sig ha en hög frekvens då samma information kom flera inlägg i rad, vilket är viktigt för att 

skapa en tydlighet i det som kommuniceras. 

  

I start och slutskedet av krisen arbetar UD kortfattat med sina beskrivningar av vad de gör. Ju mer en 

kris eskalerar, desto mer detaljerade och öppna blir det om det arbete som görs, vilket kan ha att göra 

med att informationsmängden varierar vid en kris. Genom UDbloggen får UD en chans att informera 

sin bild av krisen, vilket framgick var en av fördelarna med de sociala medierna. UD lyckas via 

UDbloggen informera på ett öppet och detaljerat sätt om arbetet i krisens akutskede. 

 

6.3 Hur arbetar UD med interaktion genom UDbloggen vid en kris? 
Samtliga respondenter såg UDbloggen som en möjlighet till att skapa dialog med allmänheten, vilket 

ansågs som viktigt vid en kris. Detta trots att alla inte nämnde interaktion som en av anledningarna 

till att UD valde att starta UDbloggen. PIK såg dialogskapande som en huvudsaklig faktor till 

UDbloggens start, medan i stort sätt övriga respondenter såg bloggen från ett sändarperspektiv då den 

gav möjlighet till att visa den mänskliga bilden av UD. Här fanns också en skild mening kring var 

resurserna skulle läggas då bloggens interaktiva karaktärsdrag är så resurskrävande för att kunna 

driva den på ett bra sätt. 

  

Studiens respondenter förespråkade alla ett öppnare förhållningssätt genom att öppna upp för dialog 

genom UDbloggen. Innehållsanalysen bekräftar att detta blir möjligt då UDbloggen har en 

kommentarsfunktion där vem som helst kan kommentera, så länge man har eller skapar en användare 

på ett socialt nätverk. Dialogen sågs som ett sätt att motta feedback samt för att kunna fylla det 

informationsbehov som respondenterna uttryckte uppstod vid en kris. PIK pratade också om bloggen 

i samband med omvärldsbevakning och uttryckte att bloggkommentarer bidrog till att de fick en 

större koll på läget på plats vid en kris och de kunde skapa ett utbyte av information vilket skapar 

dynamik i kommunikationen. Detta bekräftades också av innehållsanalysen där UD genom 

kommentarer uttryckte att de skulle föra den information de mottagit vidare, samt genom att UD 

svarade på frågor både i kommentarer samt blogginlägg. Genom innehållsanalysen kunde man också 

se att UD arbetar för att upprätthålla en dialog då de svarar på i stort sätt alla kommentarer de mottar. 
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6.4 Sammanfattning av slutsats 
Studien visar att UD anser att en kris präglas av informationsbrist hos allmänheten och att 

kommunikation spelar en stor roll i deras krisarbete. Därför var man positiv till UDbloggen och dess 

förmåga att snabbt nå ut med information för att fylla det informationsbehov som uppstår vid en kris. 

Däremot har UD inte kommit lika långt i planeringen av kriskommunikationen då det inte finns 

någon kommunikationsplan med mål, definierade målgrupper eller någon budskapsstrategi. Ett 

strategiskt tankesätt kunde däremot urskiljas då studiens respondenter hade en gemensam bild om 

dessa olika delar, vilket också bekräftades genom innehållsanalysen. Men detta innebär inte att denna 

bild ser ut på samma sätt inom hela departementet. Innehållet på UDbloggen är anpassat efter 

målgruppen och både öppenhet, snabbhet och tydlighet var distinkta drag i bloggen. UD såg också 

interaktion som viktig vid krissituationer, ändå finns en skild mening mellan PIK och studiens övriga 

respondenter kring bloggens för- och nackdelar. Dels kring att bloggens interaktiva karaktärsdrag 

kräver mycket resurser vilket PIK anser bör vara prioriterat, medan det finns en osäkerhet bland 

övriga kring var resurserna ska läggas vid en kris. 
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7. EGNA REFLEKTIONER 
_________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras egna tankar och reflektioner kring vår studie och 

avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Innan vi påbörjade studien hade vi en föraning om att UDbloggen startades främst på grund av tryck 

utifrån, något som belyses i studiens problembakgrund. Detta bekräftades under studiens gång då 

respondenterna menade att kunskapen hos allmänheten kring departementet varit för låg och att 

kommunikationslandskapet har förändrats, vilket har tvingat UD att göra detsamma.  

 

Det framgick att UDbloggen främst ligger på PIK:s ansvar då de driver bloggen och fyller den med 

innehåll. Men genom intervjuerna kunde vi se att det fanns en vilja från PIK att få ett större stöd från 

det övriga departementet, dels genom ett mer övergripande ansvar för bloggen men också genom 

engagemang från andra håll till att fylla den med innehåll. Vi får därför en känsla av att det inte finns 

fullt stöd för UDbloggen internt och att den inte heller är förankrad på central nivå. Vi kunde urskilja 

en skepsis inom det övriga departementet kring UD:s närvaro i sociala medier, vilket kan vara en av 

anledningarna till att UDbloggen och PIK inte har fullt stöd i arbetet med bloggen.  

 

Vi blev förvånade över att det inte fanns någon utarbetad plan eller definierade mål med bloggen. 

Zetterman uttryckte att “we learn as we go along”, vilket självfallet är sant, men trots detta så är det 

viktigt att man vet vad syftet är och vad man strävar mot med bloggen. Utformar UD en 

kommunikationsplan med mål, definierade målgrupper samt en budskapsstrategi kan detta delas med 

hela departementet och i förlängningen öka kunskapen och stödet för UDbloggen internt. 

  

Det framgick också att det inte gjorts någon utvärdering kring UDbloggen och dess effekter, vilket 

kan vara en förklaring till den bristande kunskapen och stödet inom departementet. Det fanns också 

skilda meningar kring var resurserna skulle läggas samt om fördelarna med UDbloggen övervägde 

nackdelarna. Görs en ordentlig utvärdering av bloggen kan denna internt visa på bloggens effekter 

och på så sätt sudda ut den rädsla och ovisshet som finns kring användandet. Dock är vi medvetna 

om att bristen på resurser kan vara en anledning till att ingen utvärdering har gjorts. 

 

Vi kunde tyda ett strategiskt tankesätt gällande UDbloggen då respondenterna hade många delar, så 

som mål, målgrupp och budskap, klara för sig i tanken. Mycket av det som beskrevs under 

intervjuerna bekräftades också genom innehållsanalyserna där vi kunnat se att de lyckats bra med sin 

kriskommunikation och interaktion genom UDbloggen. Då vi kunnat tyda ett strategiska tankesätt 

hos respondenterna, så skulle en fördel för UD:s fortsatta arbete med bloggen vara att utforma en 

plan med vad de vill uppnå, samt göra en utvärdering för att visa på dess effekt. Detta kan i 

förlängningen leda till att bloggen får en större plats i det fortsatta kommunikationsarbetet, vilket är 

fördelaktigt för UD, då vi med denna studie visat på att UDbloggen är en viktig kanal vid 

kriskommunikation. 
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7.1 Förslag på vidare forskning 
Under studiens gång uppstod flera tänkbara ingångar på vidare forskning som berör UDbloggen och 

kriskommunikation. 

 

• Under intervjuerna framgick det att en av UDbloggens målgrupper är media, som också hämtar 

material från bloggen till artiklar som publiceras i diverse traditionella mediekanaler. Därför 

skulle en intressant ingång vara att undersöka hur bloggtexter återges i traditionell media. 

 

• En annan intressant ingång skulle vara att genomföra studien ur ett mottagarperspektiv och se hur 

målgrupperna uppfattar kriskommunikationen genom UDbloggen. 

 

• Under intervjuerna kunde vi också tyda en viss skepsis mot sociala medier inom det övriga 

departementet, bortsett från denna studies respondenter. Därför vore det intressant att undersöka 

den interna inställningen till UD:s närvaro i de sociala kanalerna och varför inställningen ser ut på 

det sätt.  
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9. BILAGOR 
______________________________________________________________________________ 

 
 
Bilaga 1: Respondentkontakt 
!

 
Hej (namn)! 

 
 

Vi talades vid per telefon (tidpunkt) gällande en intervju som vi skulle vilja genomföra med 
dig till vår C-uppsats. Som utlovat kommer nu mer information gällande detta.  

 
Vi som kontaktar dig heter Malin Ericson och Cecilia Bergner och vi studerar vid 

Informations- och PR programmet vid Mittuniversitetet i Sundsvall.  
 

 
Vi håller just nu på att skriva vår C-uppsats där vi har valt att undersöka hur UD arbetar 

strategiskt med sin kriskommunikation genom UDbloggen. Syftet med vår studie är att 
undersöka hur UD förhåller sig till UDbloggen i samband med kriskommunikation, med 

reservation för små ändringar i syftet.  
 

Vi har valt att titta på detta för att UD har fått så mycket uppmärksamhet för sin satsning på 
sociala medier och hur de har bidragit till en större öppenhet kring UD:s arbete.  

 

 

Vi har varit i kontakt med Anna Björkander och Teo Zetterman på UD-PIK som har gett sitt 
godkännande till detta och de har tipsat oss om att du kan vara en intressant person att 

intervjua gällande detta. Vi har valt att avgränsa vår studie till kriskommunikationen under 
den arabiska våren. Vår ambition är att totalt genomföra intervjuer med 6 andra personer. 

 
Resultatet från intervjun kommer tillsammans med en innehållsanalys av bloggen samt teorier 

inom kommunikationsområdet ligga till grund för vår C-uppsats.  

 

 

 

Intervjun kommer att ta ca 45 minuter.  
 

 
 

 
 

 

Med vänlig hälsning 

Malin Ericson och Cecilia Bergner 
Information- och PR programmet -09 

Mittuniversitetet 
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Bilaga 2: Intervjumanual 
!______________________________________________________________________________ 

!

!

Inledande frågor 

1. Vem är du? 
  > Frågan besvaras genom att svarspersonen får presentera sig själv vid namn. 

  

2. Vilken är din yrkesroll? 
  > Frågan besvaras genom att svarspersonen berättar vilken avdelning denne arbetar på. Eventuellt 
svarar personen på detta i samband med föregående fråga. 

  

3. Hur länge har du arbetat inom departementet? 
  > Frågan besvaras genom att svarspersonen berättar hur länge denne har arbetat inom UD, samt 
inom den avdelning denne arbetar nu. 

  

4. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter, hur ser de ut? 
> Frågan besvaras genom att svarspersonen beskriver sina arbetsuppgifter i sin yrkesroll. 

  
 
Att kommunicera i kris 

1. I din arbetsroll, hur skulle du definiera en kris? 
> Frågan besvaras genom att svarspersonen beskriver med egna ord, sin syn på vad en kris är. 
Frågan kan kopplas till teoriavsnitt 2.2.1, där en kris beskrivs som en specifik, oväntad händelse som 
sker slumpmässigt under en viss tidsperiod.  
 

2. Om jag säger kriskommunikation, vad tänker du då? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.2.1, där kriskommunikation bland annat beskriver 
tvåvägskommunikation som viktigt, att fylla allmänhetens informationsbehov samt snabbt agerade från 
organisationens sida.   
 

3. Hur skulle du beskriva UDs kommunikationsarbete gentemot allmänheten i 
krissituationer? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.2.1 där det beskrivs att allmänhetens informationsbehov ökar vid en 
kris och att det är då viktigt att organisationen möter behovet. Vidare kopplas frågan till avsnitt 2.1.1 
där det beskrivs att offentlighetsprincipen styr och innebär att myndigheter har en skyldighet att 
berätta om vad de gör då dess arbete berör samhället 

 

4. Anser du att det är viktigt för UD att skapa en dialog i er kriskommunikation? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.2.1, där Grunigs en- och tvåvägs modeller beskrivs.  

  
- Varför? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.2.1, där dialog beskrivs som viktigt i kriskommunikation. 
Detta för att organisationen kan motta feedback från allmänheten och på så sätt anpassa 
informationen efter dem. Även för att dialog kan bidra till en större förståelse för krisen hos 
båda parter. 
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5. Arbetar ni för att skapa en dialog? 

- Hur gör ni det? 
> Frågan kopplas teoriavsnitt 2.3.1 som beskriver sociala medier som en kanal som skapar 
möjlighet till dialog. Detta bland annat genom kommentatorsfunktioner och feedback.  

 

6. Har ni fått någon kritik gällande ert kommunikationsarbete vid tidigare kriser? 
- Vilken då? 
> Frågan kan kopplas till många delar av teorin beroende på vad svarspersonerna svarar, till 
exempel om de varit för långsamma, för stängda i kommunikationen och inte berättat om dess 
arbete eller har om de har varit för formella i kommunikationen.  

 

7. Var ni förberedda i ert kommunikationsarbete då den arabiska våren startade? 
> Frågan kopplas till avsnitt 2.1.1 där en kommunikationsplan beskrivs som viktigt samt att 
organisationer bör ha planlagda strategier vid en kris. Frågan kan även kopplas till avsnitt 2.2.2 där 
förebyggande- och förberedelsefasen där man skapar planlagda strategier för krisen. 
  

- I så fall, på vilket sätt? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.2.3 där planeringsprocessen inför krisen beskrivs. Enligt 
teorin bör planeringsprocessen innehålla rollfördelning, fördelning av ägare i olika frågor samt 
att sätta en plan på plats. 

 

8. Hur arbetade ni med er kommunikation under den arabiska våren? 
> Frågan kopplas till avsnitt 2.2.2 där krishanteringens faser beskrivs där man hanterar händelser som 
påverkar samhället i stort genom olika aktiviteter. Frågan kopplas även till kommunikationsplanen som 
beskrivs i avsnitt 2.1.1, där man beskriver att det är viktigt att ha en plan över hur man ska 
kommunicera. 

 

9. Har ni gjort någon utvärdering av hur ni kommunicerade under den arabiska 
våren? 

- Vad kom ni fram till efter den utvärderingen? 
> Frågan kopplas till lärofasen i krishanteringen, se avsnitt 2.2.2. Myndigheter ska ta lärdom 
av kriser genom att se till dess för- och nackdelar, vad de förlorat och vunnit, samt hur de 
hanterade själva krisen. 

  
  

Strategisk kommunikation 

1. Vad är det viktigaste ni vill uppnå då ni kommunicerar i en kris? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.2.1, där mål beskrivs som en av huvuddelarna i strategisk 
kommunikation och anger var organisationen strävar och vad de vill uppnå med sin kommunikation. 
 
 

2. Vilka vände ni er i huvudsak till under den arabiska våren?                      
- Hur tog ni reda på mer om dem? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.1.2 där målgruppsarbetet beskrivs i två steg: segmentera 
och analysera. 
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3. Har din enhet något speciellt ansvarsområde vid en kris, till exempel under den 
arabiska våren? 

- Hur ser det ansvarsområdet ur i så fall? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.2.3 där man beskriver att det är viktigt för organisationer att 
utse roller och “ägare i olika frågor”. Dessa ska samla in information för att få upp risker på 
radarn, värdera infon, mobilisera enheter. 

 

4. Har ni något bestämt arbetssätt för att få upp eventuella kriser på er radar? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.1.4 som beskriver att issues management är en process för 
organisationer för att övervaka om något kan komma att bli en eventuell kris. Kan även kopplas till 
teoriavsnitt 2.1.4.1 som behandlar omvärldsbevakning, vilket är instrumentet för att behandla den 
informationen man fått in som kan komma att bli en eventuell kris. 
 

5. Hur snabbt kan ni agera när en krissituation inträffar? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.2.4, där snabbhet är en av faktorerna som påverkar hur 
framgångsrik den strategiska kriskommunikationen är. 
 

6. Har den enhet du arbetar på jour? 
- Varför har ni det? 
> Följdfråga på den förra som också kopplas till teoriavsnitt 2.2.4, där man beskriver att 
snabbhet är en faktor som påverkar kriskommunikationen, men även öppenhet som innebär 
att vara tillgänglig för allmänheten och svara på frågor.  

 

7. Vilka kanaler använder ni för att nå ut med information vid en kris? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.2.4, där konsekvens är en av faktorerna som påverkar hur 
framgångsrik den strategiska kriskommunikationen är. Det gäller att myndigheter är konsekventa i sin 
kriskommunikation för att inte uppfattas som otydliga så att ryktesspridning uppstår. Ett sätt att 
förhindra detta är genom att använda flera kanaler. 

  
- Varför väljer ni att använda er av flera? 
> Frågan besvaras genom att se till teoriavsnitt 2.2.4, där man menar att det är viktigt att vara 
konsekvent och upprepa budskap i många kanaler för att reducera risken för ryktesspridning 
och otydlighet. 

  

8.  Hur arbetar ni för att människor ska uppfatta UD som trovärdiga? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.2.4, där trovärdighet är en av faktorerna som påverkar hur 
framgångsrik den strategiska kriskommunikationen är. Ett sätt att uppfattas som trovärdiga är att ha 
kontakt med allmänheten under vanlig omständigheter, samt att vara öppna i sin kommunikation. 

  
 

Kriskommunikationens digital isering 

1. Sociala medier är ett brett begrepp. Hur skulle du beskriva sociala medier? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.3.1 samt 2.3.2 där sociala medier definieras. Det huvudsakliga 
karaktärsdraget beskrivs enligt teorin som att interaktionsmöjligheter skapas.  

 

Som du vet du kommer vår studie att fokusera på UDbloggen.. 

2. Vilken är din uppfattning om att UD valde att starta UDbloggen? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.3.3 samt 2.3.4 där företagsbloggar och dess karaktärsdrag 
beskrivs. Teorin nämner fördelar som att bloggen är ett medium för interaktion, att kunna 
kommunicera med många personer på ett personligare sätt samt att informationen inte filtreras genom 
annan källa.  
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3. Hur har möjligheten att kommunicera via UDbloggen påverkat ert krisarbete? 
> Frågan kopplas till ett flertal delar i teoriavsnitt 2.3. I avsnitt 2.3.5 beskriv till exempel bloggen som 
ett sätt att avlasta andra kontaktkanaler samt att både allmänhet och media kan vända sig direkt till 
företagsbloggen för information och dialog.   
 

4. Hur arbetar ni för att UDbloggen ska vara uppdaterad och aktuell? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.2.4 där konsekvens och kontinuitet beskrivs som byggstenar för 
framgångsrik kriskommunikation. 
  

5. Hur tänker ni när ni formulerar ert budskap på UDbloggen, till exempel kring den 
arabiska våren? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.1.3 där bra budskapsformulering beskrivs som ett sätt att fånga sina 
intressenter. I offentlig sektor måste budskapen vara objektiva och beskriver ofta komplicerade 
fenomen som berör samhället. Grundbudskapet ska också utgå från mottagaren.  

 

6. Anser du att UDbloggen ger er nya möjligheter i ert kriskommunikationsarbete? 
- På vilket sätt? 
> Frågan kan kopplas till stora delar av teoridel 2.3. I avsnitt 2.3.4 beskrivs till exempel att 
organisationer på egen han kan kommunicera sin mening genom bloggar, utan att påverkas 
av traditionell medias gallring. Andra möjligheter beskrivs i avsnitt 2.3.3. 
 

- Hur skiljer det sig från förr? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.2.4 som beskriver att innan sociala medier fanns fick man 
gå genom media. Detta innebär att media gallrar den information de får och att den bild media 
ger, inte alltid är rättvisande. Genom de sociala medierna kan istället organisationer på egen 
hand nå ut med information. 

  

7. Vilka nackdelar ser du med att använda UDbloggen som kommunikationskanal vid 
kriser? 
> Frågan kopplas till teoriavsnitt 2.3.3 där både för- och nackdelar med företagsbloggen tas upp.  
 
 

Avslutande frågor 

1. Är det någonting ni känner att vi har missat att fråga och som ni vill lägga till? 
  
2. Har du någon fråga till oss? 
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Bilaga 3: Undersökningsunderlag t i l l  övergripande 
innehållsanalys 
______________________________________________________________________________ 

Urvalet till innehållsanalysen består av blogginlägg från UDbloggen mellan den 12 januari - 

29 mars 2011. I undersökningsunderlaget benämns Utrikesdepartementet som UD. 

______________________________________________________________________________ 

 

1. Hur framställs krisinformationen kring den arabiska våren på UDbloggen? 

> Frågan besvaras genom att undersöka hur kriskommunikationen presenteras i bloggtexter, bilder 
eller annat innehåll. Vi kollar också om UD länkar vidare till andra webbsidor i blogginläggen, till källor 
som besitter mer information kris krisen eller tidigare blogginlägg för att hänvisa till mer information. 

  
   

2. Hur är budskapen kring den arabiska våren formulerade på UDbloggen? 
> Frågan besvaras genom att se om de budskap som kommuniceras i bloggen är anpassad efter 

UD:s målgrupper i en kris. Vi undersöker också om kommunikationen, i blogginläggen samt i svar på 

kommentarerna, är av formellt eller informellt uttryck. Detta gör vi genom att se om man använder sig 

av svåra, byråkratiska begrepp eller fackliga termer. Vi undersöker också om man i blogginläggen går 

in på detaljnivå eller är mer övergripande i sin kommunikation.   

  
 
3. Hur konsekventa är budskapen på UDbloggen? 
> Frågan besvaras genom att undersöka hur frekvent innehållet på bloggen är samt om det är aktuellt. 
Med frekvent menar vi om budskapen upprepas för att skapa en tydlighet. Med aktuell menar vi att 
undersöka om den viktigaste informationen kommer först i blogginläggen, det vill säga om det mest 
aktuella i krisen står först samt om det mindre aktuella står längre ner. 

 
 
4. Hur uppdaterad är krisinformationen på UDbloggen kring den arabiska våren? 
> Frågan besvaras genom att se hur uppdaterat innehållet på UDbloggen är. I intervjuerna framkom 

det att UD har som oskriven regel att formulera cirka ett blogginlägg er dag. För att undersöka detta 

ser vi till vilka datum inläggen är publicerade inom vår valda tidsperiod.  

  

 
5. Hur ser interaktionsmöjligheten ut på UDbloggen? 
> Detta undersöks genom att se om det finns någon möjlighet för allmänheten att kommentera det 
som UD kommunicerar via bloggen. Vi undersöker också bloggkommentarer för att se om vem som 
helt får kommentera i UD bloggen samt om kommentarerna är synliga för alla. 

  
  
6. Hur ser interaktionen ut på UDbloggen under den arabiska våren? 
> Frågan besvaras genom att se om UD har lyckats skapa en dialog över huvud taget kring den 

arabiska våren. Detta undersöker vi genom att se om allmänheten deltar i konversationen som UD för. 

I de fall som allmänheten deltar i en dialog, undersöker vi om UD svarar på detta. Vi kollar också om 

det finns en tydlig avsändare från UD sida i interaktionen. 

 

 

7. Hur utnyttjas bloggens personliga karaktärsdrag? 

> Detta undersöker vi genom att se hur öppen UD är i sin kommunikation på bloggen. Detta gör vi 

genom att undersöka om det arbete UD gjorde under den arabiska våren syns i bloggen. 


