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ABSTRAKT 

Syftet med den här studien är att undersöka vad lokala myndighetsrepresentanter i Östersunds 

kommun har för uppfattning kring kriskommunikation i händelse av en terroristattack mot 

allmänheten med sarin-gas. Vi har undersökt hur den tänkta kriskommunikationen förhåller 

sig till tidigare forskning samt åsikter från ett urval av allmänheten. Metoden utgörs av en 

kvalitativ undersökning där vi har utfört individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer 

som står för empirin. Resultatet visar att myndigheternas kriskommunikation i flera 

avseenden stämmer väl överens med både tidigare forskning och fokusgruppens uppfattningar 

om området. Vi har däremot funnit ett område som verkar relativt outforskat och utgörs av de 

lokala myndighetsrepresentanternas definition av målgrupper. De har två definitioner; den ena 

berör demografi och den andra definitionen av målgrupper som forskningen inte belyst i 

större utsträckning består av målgruppens geografiska närhet till attentatsplatsen. Deltagande 

myndigheter i studien är polis, räddningstjänst, kommun, landsting och länsstyrelse. 

Fokusgruppen består av 3 studenter från Mittuniversitetet som representerar tre olika 

akademiska program.  

 

Nyckelord: 
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INTRODUKTION 
 

I detta kapitel återfinns en introduktion till det valda studieområdet och studieområdets 

bakgrund för att sedan komma in på studiens problemområde. Därefter presenteras studiens 

syfte och frågeställningar. 

 

 

Den 20:e Mars, 1995 blev all tillgänglig tjänstgörande sjukvårdspersonal på St. Lukes 

internationella sjukhus i Tokyo kallade till akutmottagningen för att behandla människor som 

blivit drabbade av ett ”okänt gasutsläpp” i Tokyos tunnelbana. Det sjukvårdspersonalen då 

inte visste var att de skulle få hantera effekterna av ett terroristattentat med kemiska vapen, ett 

av de mest framträdande terroristattentat som hittills har rapporterats i den moderna historien. 

Akutmottagningen på St. Lukes blev direkt från början överbelastad av patienter som på eget 

initiativ tagit sig till sjukhuset. Under den efterföljande krisen så undersöks totalt 5500 

personer vid olika medicinska institut i Tokyo, tolv personer avlider som ett direkt resultat av 

kultgruppen Aum Shinrikyos målmedvetna sarinutsläpp i Tokyos tunnelbana (Taneda 

2005:75–76).  

 

Attacken mot Tokyos tunnelbana är tyvärr inte en enskild händelse, idag blir terroristattentat 

allt vanligare och toppar listan på de mest akuta internationella kriserna som kan inträffa 

(Ulmer, Sellnow & Seeger 2011:9). Sedan sarin-gasattacken mot Tokyos tunnelbana 1995 så 

har det inträffat ett flertal uppmärksammade terroristattentat. Exempel på uppmärksammade 

händelser är attacken mot World Trade Center den 11:e september 2001, antrax
1
 breven mot 

USA:s postväsende 2001 och bombningen mot en busslinje i London 2005. Dessa kan ses 

som ett klart exempel på att terroristattentat fortsätter att drabba allmänheten och att 

terrorismen använder sig av såväl konventionella som okonventionella vapen för att utföra 

deras terrordåd (Sheppard, Rubin, Wardman & Wessely 2006:231ff ).  

 

Terroristattentat förekommer dock inte bara utomlands, det har även förekommit i Sverige där 

självmordsbombningen på Bryggargatan i Stockholm under december 2010 är det 

terrorattentat som senast drabbat vårt land (Bergfeldt, Nises & Stenquist 2010). I dagens 

Sverige så förväntas svenska myndigheter att informera till och kommunicera med 

allmänheten när kriser uppstår, det har också visat sig att om kommunikationen är bristande så 

                                                 
1
 Antrax är mer känt som mjältbrand och orsakar akut lunginflammation följt av blodförgiftning (FOI 2008a) 
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kan situationen förvärras. Ett exempel på detta är om allmänheten misstänker att 

myndigheterna undanhåller information eller medvetet försöker ge en bild av att krisen är 

mindre än vad den är. Att ha en väl fungerande kriskommunikation blir därför en viktig del i 

myndigheternas krishanteringsarbete (Krisberedskapsmyndigheten 2007; Sheppard, Rubin, 

Wardman & Wessely 2006:227; Rogers, Amlôt, Rubin, Wessely & Krieger 2007:279).   

 

Kriskommunikation till allmänheten innebär i sin tur att myndigheterna informerar om krisens 

omständigheter i en tidspressad situation (Eriksson 2009:38). Fokus ligger på att berörda 

individer och drabbade grupper skall informeras om händelseförloppet och syftar till att ha en 

lugnande och informerande effekt om hur allmänheten ska agera för att förhindra ytterligare 

skador (Coombs 2007:135).  

 

I den här studien undersöker vi vad lokala myndigheter i Östersund och representanter för 

allmänheten har för uppfattning när det gäller kriskommunikation i händelse av ett fiktivt 

terroristattentat med nervgasen sarin. Detta gör vi genom att undersöka om det existerar 

liknande mönster bland strategiska befattningshavares uppfattning om kriskommunikation 

och representanter från allmänheten.  

Problembakgrund 

Massförstörelsevapen och CBRN 

I introduktionen kunde vi konstatera att terroristangrepp med nervgaser och antrax faktiskt har 

inträffat och att terrorister inte drar sig för att använda massförstörelsevapen mot allmänheten. 

Vad menas då med massförstörelsevapen? CBRN är en engelsk förkortning och kommer 

ursprungligen från militären, förkortningen står för de typer av massförstörelsevapen som 

finns idag, nämligen kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära vapen (Asal, Ackerman 

& Rethemeyer 2012:229).  

 

När det kommer till terroristers tillgång till CBRN-vapen så finns det anledning till oro. 

Forskarna Ivanova och Sandler har med stöd från U.S Department of Homeland Security samt 

centret för risk och ekonomisk analys av terroristhändelser (University of Southern 

California) kvantitativt undersökt CBRN-incidenter som förknippas med terrorism.  Ivanova 

och Sandler fann att det mellan åren 1998-2004 förekom 314 incidenter globalt, vilket 

innefattar incidenter där terrorister/sekter/kulter etc. på något sätt antingen har använt sig av, 

haft tillgång till, eller försökt skaffa sig tillgång till CBRN-vapen. I Europa under samma 
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tidsperiod förekom det 44 likartade incidenter (Ivanova & Sandler 2007:277). 

 

 

 
Figur 1: Antal CBRN incidenter mellan 1988-2004 (Ivanova & Sandler, 2007:279) 

 

Det vanligast förekommande CBRN-vapnet var kemiska vapen (nästan 2/3 av urvalet) som 

var cirka fyra gånger så vanligt som biologiska vapen. Biologiska vapen var i sin tur cirka 

dubbelt så vanliga som radiologiska vapen (Ivanova & Sandler 2007:277).  

Sarin-gas 

När det kommer till kemiska vapen så är det nervgasen sarin som är mest representativ när det 

kommer till CBRN-terrorism. Sarin-gas började produceras före andra världskriget och gasen 

sprids via luften utan några direkta varningssignaler av till exempel störande lukt. Sarin-gas är 

en snabbverkande nervgas och kan vid en hög exponeringsgrad vara dödlig redan inom några 

minuter efter exponeringstillfället. Orsaken till detta är att sarin-gasen verkar 

muskelförlamande mot andningsvägarna och påverkar även andningscentrat i hjärnan (FOI 

2008a).  

 

Om vi nu har konstaterat att terrorister skaffar sig eller försöker skaffa sig tillgång till CBRN-

vapen (kemiska vapen i synnerhet), hur oroade bör myndigheter vara? Ivanova och Sandler 

(2007) konstaterade i sin studie att terroristangrepp med CBRN-vapen ledde till ungefär 

hälften så många döda som för mer konventionella typer av terroristattacker och av allt att 

döma så har dödsutfallet hittills varit begränsade då tolv personer omkom i Tokyo och 

ytterligare fem personer dog som ett resultat av antrax breven i USA (Ivanova & Sandler 

2007: 274). Detta kan tolkas som att dödligheten inte har varit så farlig men det ger en skev 
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bild. De sociala effekterna av CBRN-terrorism är förhållandevis mycket större än det faktiska 

antalet omkomna och viss forskning menar att kemiska och biologiska vapen kan skapa en 

djupgående känsla av rädsla bland allmänheten vilket kan vara en av anledningar för 

terroristerna att använda sådana typer av vapen, nämligen att skapa panik (Sheppard, Rubin, 

Wardman & Wesseley 2006:223). Om detta stämmer ska vi titta på härnäst när vi undersöker 

hur allmänheten förhåller sig till CBRN-terrorism. 

Allmänhetens förhållande till CBRN-terrorism 

Sheppard, Rubin, Wardman och Wesseley (2006)  har undersökt om allmänheten drabbas av 

panik i händelse av ett terrorattentat. De konstaterar att allmänheten generellt sett inte blir 

panikslagna utan att de från sitt individuella perspektiv agerar relativt rationellt även om detta 

kan uppfattas som panik av andra (Sheppard, Rubin, Wardman & Wesseley 2006:223ff).  

 

Erfarenheter från attacken mot World Trade Center, antrax och sarin-gasattacken i Tokyo visar 

att allmänheten blir orolig. Efter attacken den 11 september 2001 minskade drastiskt 

användandet av flyg som transportmedel, efter antrax-breven blev mer nästan halva den 

Amerikanska befolkningen mer försiktiga när de öppnade post. Cirka 5500 människor sökte 

sig till vården efter nervgasattacken mot Tokyos tunnelbana men mer än 31 procent var inte i 

behov av vård (Sheppard, Rubin, Wardman & Wesseley 2006:224, 231, 234). Detta är ett 

välkänt problem och kallas för ”worried well”. ”Worried well” är ett begrepp för den delen av 

allmänheten som på grund av oro till exempel uppsöker sjukvård trots att de inte uppvisar 

några symptom. Forskning gör gällande att ”worried-well” problemet kan lösas eller 

reduceras genom en effektiv och lyckosam kriskommunikation (Beaton, Stergachis, Oberle, 

Bridges, Nemuth & Thomas 2005:105, 108). 
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Syfte  
Syftet med studien är att undersöka vad allmänheten och lokala myndigheter

2
 i Östersunds 

kommun har för uppfattning om kriskommunikation i händelse av ett fiktivt terroristattentat 

med nervgasen sarin. Vi undersöker vilken information som kriskommuniceras från 

myndigheterna, vilka informationskanaler som används samt om informationens budskap och 

informationskanalerna målgruppsanpassas. Vi studerar och redovisar resultatet främst utifrån 

myndigheternas perspektiv och använder fokusgruppen som tillägg för att få en ytterligare 

infallsvinkel. Tyngdpunkten av studien omfattas alltså av de strategiska befattningshavarnas 

uttryckta uppfattning. 

Frågeställningar 
Studiens syfte har förtydligats genom följande frågeställningar: 

 

 Vad kriskommuniceras från myndigheter till allmänheten i händelse av en sarin-

gasattack? 

o Vilket mål avser kriskommunikationen uppnå? 

o Finns det behov av att målgruppsanpassa det som kriskommuniceras? I så fall 

hur? 

 

 Vilka informationskanaler används vid kriskommunicering till allmänheten i händelse 

av en sarin-gasattack? 

o Finns det behov av att målgruppsanpassa informationskanalerna? I så fall hur? 

  

  

                                                 
2
 Med myndigheter menas i denna studie representanter från; kommun, landsting, räddningstjänst, polis samt 

länsstyrelsen i Östersunds kommun. 
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TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

I följande kapitel presenteras teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning i studieområdet 

samt begrepp som är aktuella för denna studie.  

 

 

Begreppet kriskommunikation är en sammansättning av två ord; kris
3
 och kommunikation. I 

kommande avsnitt följer beskrivningar av; kommunikationsbegreppet, 

kommunikationsprocessen, Lasswells kommunikationsmodell samt kriskommunikation. Vi 

presenterar även teori och tidigare forskning om de delar som vi, för vårt studieområde, valt 

att studera närmre; budskap (inklusive mål och syfte med budskapet), informationskanaler 

samt målgrupper. Kriskommunikation skiljer sig inte helt från vardaglig kommunikation om 

hänsyn endast tas till själva processen i sig. Däremot visar forskning och teorier på att det 

finns ytterligare omständigheter att ta hänsyn gällande kommunikation i en krissituation. 

Kommunikation 
Att kommunicera är något vi ägnar stora delar av vardagen åt. Vi beställer mat, småpratar med 

arbetskollegor, ringer banken, har kundmöten och så vidare. Hela tiden kommunicerar vi med 

varandra genom ord, kroppsspråk, klädsel med mera ofta utan att vara direkt medvetna om 

det. Ordet kommunikation härstammar från latinets communicare vilket betyder dela, 

förmedla eller göra gemensamt. Ett nyare synsätt på kommunikation härstammar från latinets 

communicato och fokuserar på att anpassa budskap och effektivt nå ut till mottagaren 

(Falkheimer & Heide 2008:14). Att kommunicera innebär att dela med sig av något och kan 

definieras som en process i vilken två eller flera parter skickar budskap till varandra. 

Kommunikation är komplext och något som äger rum i en social kontext där bland annat 

attityder, värderingar, intressen och förväntningar påverkar hur budskapet förmedlas och 

uppfattas(Nilsson & Waldermarson 1994:9–10). 

 

  

                                                 
3
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) definierar en kris som något som drabbar många 

människor och stora delar av samhället. En kris är en händelse som innebär en allvarlig störning av viktiga 

funktioner i samhället och starkt avviker från det normala, en kris kräver därmed skyndsamma insatser 

Finansdepartementet 2009:67).   
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Kommunikationsprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Kommunikationsprocessen består av fem enheter; sändare, kodning, budskap, tolkning, mottagare. 

 

Sändaren är den som ska förmedla budskapet till mottagaren och i kommunikationsprocessen 

finns det framförallt två hinder som kan påverka hur budskapet skickas iväg samt tas emot, 

nämligen kodning och tolkning. Sändaren kodar budskapet innan det skickas iväg, hur 

sändaren påverkar kodningen beror bland annat på tidigare erfarenheter, kunskap och 

personlighet. Innan mottagaren tar emot budskapet går det genom dennes filter, nämligen 

tolkning. Hur mottagaren tolkar budskapet beror bland annat på humör, känslor, attityder, 

värderingar och tidigare erfarenheter (Önnevik 2010:82). Mottagarens tolkning av budskapet 

beror också på sammanhang, förväntningar och relationen med sändaren (Nilsson & 

Waldermarson 1994:12). 

 

En kommunikationsmodell som används för att beskriva de olika faserna i en 

kommunikationsprocess är Lasswells femstegsmodell (Lasswell 1948:37). Modellen ser i 

korthet ut så här; 

 

1. Vem  – avser sändaren 

2. Säger vad  – avser budskapet och innehållet i kommunikationen 

3. Genom vilken kanal  – avser kommunikationssättet 

4. Till vem  – avser mottagaren 

5. Och med vilken effekt?  – avser det resultat eller den påverkan som sker via 

kommunikationen. 

 

Vi anser att Lasswells modell väl kompletterar kommunikationsprocessen genom att modellen 

tar hänsyn till faktorer som informationskanaler och effekter av informationen.  

  

 

Sändare 

Budskap 

 

Mottagare 

Tolkning 
Kodning 
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Kriskommunikation 
En definition av kommunikation som tar hänsyn till krisaspekten går att återfinna i Mats 

Erikssons bok Nätets kriskommunikation (2009), han beskriver den enligt följande:  

 

Kriskommunikation innebär en interaktiv process av utbyte av information och opinioner under 

pressade tidsförlopp mellan individer, grupper och organisationer (exempelvis medborgare, 

medier, myndigheter och företag), ofta ingripande multipla budskap avseende för de inblandade 

hot och överraskande moment.  

 

(Eriksson 2009:38) 

 

Utifrån denna definition är det lätt för oss att förstå det viktiga i att budskapet tas emot och 

förstås på det sätt som sändaren avsett. I händelse av en kris uppstår ett informationsbehov 

bland människor och detta behov uppstår dessutom väldigt snabbt. Om informationen 

missuppfattas i händelse av en krissituation kan det därför leda till allvarliga konsekvenser. 

(Falkheimer, Heide & Larsson 2009:24). 

 

Kriskommunikation handlar om kommunikation mellan organisationer och andra intressenter 

som exempelvis allmänheten, media och politiker. Kriskommunikation berör även anhöriga 

samt de som bor och vistas i närheten av krisområdet (Ulmer, Sellow & Seeger 2011:44-45; 

Falkheimer, Heide & Larsson 2009:23).  

 

Vid en kris måste medborgarna hitta rätt information vid rätt tillfälle och uppfatta informationen 

som lättillgänglig, förståelig och relevant.  

 

    (Krisberedskapsmyndigheten 2007) 

 

Att kommunicera i en krissituation kräver ofta snabbhet för att nå ut till så många drabbade 

grupper som möjligt (Falkheimer & Heide 2008:69–70). Enlig Coombs (2007) ligger fokus 

inom kriskommunikation på tre aspekter; vad som informeras, hur det sägs och genom vilka 

informationskanaler man kommunicerar. Vi undersöker Coombs tre aspekter av 

kriskommunikationen och lägger till aspekten om mål och syfte för en ytterligare förståelse 

om varför myndigheten väljer ett visst budskap. 

Budskap 

Kriskommunikationens budskap delar vi in i tre olika delar; innehåll, utformning samt mål 

och syfte. Med innehåll menas själva budskapet eller meddelandet i sig och med utformning 

syftar vi på meddelandets egenskaper. I följande avsnitt redogör vi djupare för vart och ett av 

dessa. 
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Innehå ll 

Enligt Coombs (2007:135) är de första frågorna som allmänheten behöver få svar på; vad, när, 

varför och hur, det vill säga krisens omständigheter. Detta syftar till att lugna allmänheten och 

se till att händelseförloppet blir tydligt beskrivet, därefter flyttas allmänhetens fokus till att 

vilja veta vad som blir gjort för att förhindra en ytterligare kris. Ulmer, Sellnow och Seeger 

(2011:54) beskriver att allmänheten behöver användbar information om hur de ska agera i en 

krissituation samt hur de kan skydda sig själva. En svensk kvantitativ undersökning visar att 

om krisen är kopplad till ett terroristattentat är människor mer angelägna att få information 

om vem som bär ansvaret för attentatet, både gällande gärningsman och vem som bär ansvaret 

för det inträffade (Wester 2009:123).  

Utformning 

En av nyckelfaktorerna för organisationers kommunicering i kris är snabbheten. Ulmer, 

Sellnow och Seeger (2011:30) menar att det är bättre att snabbt gå ut med den information 

man vet, eller tror sig veta, än att vänta tills informationen är komplett. Det är bättre att säga 

att man inte vet än att inte säga någonting alls, det är också viktigt att informationen kommer i 

ett tidigt skede. Falkheimer, Heide och Larsson (2009:23) påpekar att den informationen som 

organisationen går ut med inte får vara felaktig eller bristfällig.  

 

I en krissituation är det enligt Coombs oerhört viktigt att informationen är samspelt och han 

beskriver det som att organisationen ska ”tala med en röst” oavsett hur många som är 

inblandade i kommuniceringsprocessen. Att tala med en röst innebär inte att det endast är en 

enskild person som står för kommuniceringen utan snarare att budskapet är likvärdigt och att 

informationen är samstämmig (Coombs 2007:131). Detta gäller även vid presskonferenser där 

flera kan medverka som talespersoner och varje ställd fråga besvaras av den som är mest 

kvalificerade för just den enskilda frågan.  

Må l och syfte  

I kriskommunikation är det viktigt att sätta upp tydliga mål om vad som ska kommuniceras 

och till vilket syfte. Ett mål kan till exempel vara att förhindra att ytterligare människor blir 

drabbade, det kan även vara att upprätthålla organisationens image (Ulmer, Sellow & Seeger 

2011:42). Coombs (2007:135) menar att kriskommunikation syftar till att lugna allmänheten 

och få dem att känna sig trygga samtidigt som det kan bidra till att minska den psykiska 

stressen. 
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Informationskanaler 

Det finns en mängd olika kanaler att använda sig av när det gäller kommunikation och frågan 

många ställer, eller bör ställa sig, när det kommer till att kommunicera är; vilken eller vilka av 

informationskanalerna ska jag använda mig av? Som tidigare nämnts behöver 

informationskanalen anpassas efter vem eller vilka budskapet avser, det vill säga 

målgruppsanpassas. När vi fortsättningsvis refererar till traditionella medier avses; TV, radio 

samt dagstidningar.  

 

Webbsidor är en av kanalerna organisationer kan använda sig av för att kriskommunicera. 

Falkheimer, Heide och Larsson (2009:110–111) beskriver att webbsidor ger en möjlighet att 

nå många människor oavsett var i världen personerna befinner sig. Det finns även en 

möjlighet för mottagarna att kommunicera tillbaka och vara interaktiva med varandra (s.k. 

tvåvägskommunikation).  

 

I dagens samhälle med informationskanaler som bland annat sociala nätverk, exempelvis 

Facebook, Youtube och Twitter, har informationsspridningen en högre hastighet som inte kan 

jämföras med traditionella mediers hastigheter. Detta innebär bland annat att organisationer på 

ett väldigt snabbt sätt kan få ut ständigt uppdaterad information till många människor (Ulmer, 

Sellow & Seeger 2011:59). Sociala mediers snabbhet innebär också att privatpersoner kan nå 

ut till många människor under kort tid vilket kan fungera som en krisaccelerator genom 

exempelvis politiska manifestationer, ryktesspridning och mobiliseringar (Eriksson 2009:54). 

Som tidigare konstaterats är sociala medier ett väldigt snabbt sätt att sprida information både 

för organisationen själv och för privatpersoner. På grund av den snabba spridningen av 

informationen är ryktesspridning en stor utmaning för organisationer att hantera idag 

(Eriksson 2009:38). Det är svårt att hindra ryktesspridningen när den väl har startat och ett 

sätt för organisationer att undvika ryktesspridning eller minska risken för spekulationer är att 

snabbt gå ut med information och så snart som möjligt tala om det man vet eller det man inte 

vet (Falkheimer & Heide 2007:106).  

 

Slutligen konstaterar Wester och Warg (2004:505) i en artikel om kommunikation till 

allmänheten att många olika informationskanaler behöver användas för att informationen 

säkrare ska nå ut till allmänheten, meddelandet behöver även upprepas flera gånger för att 

allmänheten ska ta den till sig. 
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Målgrupper 

Enligt det fjärde steget i Lasswells kommunikationsmodell bör sändaren ta hänsyn till vem 

som ska ta emot informationen, alltså vilken mottagare som avses. Vi gör tolkningen att 

identifikation av målgruppen är avgörande för att utforma budskapet samt välja 

informationskanal för att optimera möjligheten att budskapet når fram och tas emot som 

avsetts. Detta stöds också av forskning om kriskommunikation som belyser att hänsyn måste 

tas till hur människor tolkar informationen och att den svenska befolkningen inte är homogen 

i sin uppfattning och därför behöver anpassad information (Olofsson 2007:20).  Den 

individuella tolkningen av budskapet påverkas bland annat av intressen, kunskap, situation för 

när informationen mottas, tidigare erfarenheter med mera, (Falkheimer & Heide 2008:69–70) 

vilket kan återkopplas till kommunikationsprocessen och begreppet tolkning. Vidare påverkas 

tolkningen av informationen även av kulturella skillnader, utbildningsnivå, ålder och så 

vidare, det kan även gälla geografiskt indelade målgrupper.  

Sammanfattning och slutsats 
Med utgångspunkt i kommunikationsprocessen och Lasswells kommunikationsmodell (som 

beskrivits ovan) är det förståeligt att kommunikation är en process där flera moment noga 

behöver studeras och övervägas för att nå önskat resultat. Vi kommer använda oss av utvalda 

delar från Lasswells femstegs-modell för att beskriva intervjupersonernas uppfattning om 

kriskommunikation. För att svara på våra forskningsfrågor har vi valt att studera följande 

delar i kommunikationsprocessen som är relevanta för vårt studieområde, nämligen; budskap, 

informationskanaler, mottagare (målgrupper) och effekt (mål/syfte). Vidare kommer vi 

jämföra teorier och tidigare forskning inom våra valda områden för att problematisera och 

förklara intervjupersoneranas uppfattning inom respektive område.  
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METOD 
 

I följande kapitel redovisar vi för de metoder vi använt då det gäller datainsamling, 

transkribering samt analys. Vi redovisar även etiska ställningstaganden samt redogör kort för 

reliabilitet och validitet. 

 

 

Vi utgår från att människan förstår och upplever samhället utifrån sina egna erfarenheter och 

tolkningar. Vi anser att det inte finns någon absolut sanning eller helt objektiv syn på fenomen 

utan att fenomenet istället tolkas utifrån varje individ. Hur vi förstår samhället är alltså 

relationellt och kontextuellt betingat. Enligt författaren John W. Creswell (2007) så är 

”forskaren” en del av forskningskontexten när man (som vi har gjort) bedriver forskning som 

influerats av ett social konstruktivistiskt synsätt (Creswell 2007:21). Vi är medvetna om vår 

del i forskningskontexten vilket innebär att vi betraktar intervjupersonernas utsagor som 

empirisk fakta, men att vi endast kan göra det inom ramen för vår undersökningskontext.  

 

För vår studie har vi genomgående valt en kvalitativ metod och använt två typer av intervjuer 

för vår empiriinsamling; individuella besöksintervjuer samt en fokusgruppsintervju. Studien 

är inte generaliserbar och avser inte beskriva en generell verklighet utan snarare undersöka ett 

särskilt fenomen mer djupgående. För detta syfte har vi använt oss av kvalitativ metod i form 

av semistrukturerade intervjuer för att ta del av intervjupersonernas upplevelser och 

tolkningar (Kvale & Brinkmann 2009:19). 

 

De individuella besöksintervjuerna består av fem intervjuer med personer som har strategiska 

befattningar och är placerade inom olika myndigheter i Östersunds kommun. Dessa kommer 

fortsättningsvis benämnas som strategiska befattningshavare. Fokusgruppen består av tre 

deltagare som samtliga är studenter på Mittuniversitetet. Dessa kommer fortsättningsvis 

benämnas som fokusgruppsdeltagare. 

Datainsamling 

Urval 

Stråtegiskå befåttningshåvåre 

Vi har kontaktat fem personer med strategiska befattningar som verkar inom olika 

myndigheter i Östersunds kommun. Bland intervjupersonerna är polis, räddningstjänst, 

länsstyrelsen, landstinget och Östersunds kommun representerade. Intervjupersonerna har 
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valts ut efter befattning (ledare samt informatörer) de har kontaktats via mail eller telefon för 

förfrågan och tidsbokning.  

Fokusgrupper 

Förfrågan om att medverka i fokusgruppen gick ut till universitetsstudenterna via 

portalnyheter samt studentmail. Vi hade ambitionen att gruppen skulle ha en variation 

gällande både kön och ålder för att få en så bred uppfattning som möjligt, men för att öka 

chanserna att få ihop tillräckligt många deltagare avgränsade vi oss inte till det i inbjudan. 

Resultatet blev en grupp om tre personer, två män och en kvinna, som alla studerar vid olika 

program på Mittuniversitetet.  

 

May (2001:151) påpekar att viktiga faktorer vid gruppintervjuer är storleken på gruppen. Det 

är viktigt att gruppen inte blir för liten eftersom interaktionen riskerar att försvinna, den får 

inte heller vara alltför stor eftersom deltagarna riskeras att bli tystlåtna. Kvale och Brinkmann 

(2012:166) menar att tabubelagda och känsliga ämnen kan vara lättare att diskutera i grupp 

och genom interaktion med andra. Det finns dock indikationer som pekar på att en alltför stor 

grupp kan vara hämmande när det gäller känsliga ämnen (Haliker 2008:32). På grund av 

avhopp och avbokningar fick vi ihop en fokusgrupp med tre deltagare vilket är mindre än vi 

hade önskat. Vi är medvetna om de konsekvenser samt de svagheter som en liten fokusgrupp 

medför och förhåller oss till den insamlade empirin med insikt om detta.  

Genomförande 

För både de individuella intervjuerna samt för fokusgruppen har samtalen spelats in med hjälp 

av två diktafoner för att säkerställa att vi får så bra ljudkvalitet som möjligt samt som en 

säkerhet mot eventuellt tekniskt fel. Varje intervju, både de individuella och fokusgruppen, tog 

mellan 45 min till 60 min. 

Individuellå intervjuer 

I de individuella besöksintervjuerna har intervjupersonen själv fått välja plats för intervjun för 

att de skulle ha möjlighet att välja en plats som kändes så trygg och bekväm som möjligt. 

(Haliker 2008:36). Vid utförandet av de individuella besöksintervjuerna med de strategiska 

befattningshavarna var en av oss intervjuledare och den andre deltagande observatör med 

möjlighet att ställa följdfrågor. Det var en stor fördel för oss att arbeta tillsammans på detta 

sätt eftersom vi då hade möjlighet att göra anteckningar under intervjun utan att det påverkade 

flödet i intervjuerna samt att koncentrationen hos intervjuaren bibehölls. 
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Fokusgruppsintervju 

Fokusgruppsintervjun utfördes i ett grupprum på universitetet för att deltagarna skulle känna 

sig bekväma och för att vi ville undvika onödiga störningsmoment (Haliker 2008:36). Vi 

ansåg att en avslappnad stämning i gruppen samt att deltagarna kände sig trygga att svara på 

våra frågor var en viktig faktor. För att bidra till en avslappnad och informell stämning bjöd vi 

på fika. Vid gruppintervjuer är det viktigt att vara uppmärksam på hur gruppen i sig kan 

påverka svaren, till exempel är det lättare att uttrycka starka negativa åsikter i en grupp om 

deltagaren får medhåll från andra. Om medhåll saknas så finns risken att deltagaren förblir 

tyst, det finns också en risk att gruppens åsikter påverkar varandra (May 2001:153–154). 

Orsaken till att vi valt att göra en fokusgruppsintervju är främst att vi samlar in flera 

människors uppfattning men under en kortare period, vilket också uppges vara en av 

fördelarna med denna typ av intervjuer enligt Creswell (2007:133). Diskussionerna kom igång 

snabbt och vi upplevde ingen tystnad som kunde härröras till antalet deltagare och upplevde 

inte heller interaktionen som bristfällig. 

Intervjuguide 

Eftersom vårt insamlade empiriska material även är ett underlag för projektet PRACTICE4 har 

vi blivit tilldelade en för projektet förutbestämd intervjuguide. Detta medför att intervjuguiden 

är bredare än syftet för vår studie samt att intervjuguiden inte konstruerades eller 

strukturerades efter våra ändamål utan att vi snarare anpassade oss efter intervjuguiden.  

 

Intervjuguiden består av semistrukturerade frågor som innebär specifika men öppna frågor där 

intervjupersonen har haft möjlighet att svara fritt med utrymme för följdfrågor och 

utsvävningar i viss mån. Vi valde denna typ av intervjuer för att så lite som möjligt styra 

intervjupersonen i deras svar (May 2001:150). Samma intervjuguide användes vid samtliga av 

de enskilda besöksintervjuerna för att säkerställa att vi undersökt samma fenomen hos alla 

strategiska befattningshavare. För fokusgruppsintervjun användes en intervjuguide 

konstruerad på samma sätt och med samma förutsättningar som den för de individuella 

intervjuerna, dock med andra intervjufrågor. 

 

  

                                                 
4
 PRACTICE är ett forskningssamarbete inom EU med målet att förbättra beredskapen mot terroristattacker med 

okonventionella vapen. Vår uppsats är baserad på empiri insamlingar som vi delar med det svenska 

forskningsbidraget (Practice 2013). 
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De intervjufrågorna, ur intervjuguiden för strategiska befattningshavare, vi har arbetat med för 

att få svar på våra forskningsfrågor är följande: 

 

 Vilken information är viktig för allmänheten att få? 

 Vad syftar den informationen till att nå för mål? 

 Vad skulle du informera om vid en Sarin-attack? 

 Hur/genom vilka informationskanaler informerar du? 

 Hur viktiga är de olika kanalerna? 

 Finns behov av att anpassa information efter olika målgrupper? Vem är den 

effektivaste talespersonen? Varför? 

 Hur förändras informationsbehovet allt eftersom händelsen utvecklas? 

 

De intervjufrågorna, ur intervjuguiden för fokusgruppen, vi har arbetat med för att få svar på 

våra forskningsfrågor är följande: 

 

 Hur och var får ni information om det skulle hända något allvarligt i samhället? 

 Vilken typ av information skulle du behöva? 

 Var skulle du först söka information?  

 Vilka informationskällor skulle du använda?  

 Vilken informationskälla litar du mest på? 

 Hur förändras ditt informationsbehov allt eftersom händelsen utvecklas? 

 

För intervjuguide till strategiska befattningshavarna se (bilaga 1). För intervjuguide till 

fokusgrupper se (bilaga 2). 

Scenario 

Utgångspunkten för vår undersökning är ett fiktivt scenario där en terrorist släpper ut sarin-

gas i en teaterlokal under en pågående konferens om grundskolans utveckling. I lokalen 

befinner sig lärare, rektorer samt skolbarn som är 13-15 år. Scenariot är skapat i samråd med 

vår handledare och anpassat både för vår studie samt för forskningsprojektet PRACTICE. 

Samma scenario har använts vid båda intervjutyperna med undantag för den avslutande 

scenariobeskrivningen ”Du får detta meddelande från SOS-alarm” som vid 

fokusgruppsintervjun inte lästes upp. För scenariot i sin helhet se (bilaga 3).  

Transkribering  
Att transkribera innebär att ändra det muntliga språket i intervjun till ett skriftligt material och 

oavsett med vilken noggrannhet intervjun är utskriven så går det inte att komma ifrån det 

faktum att viss mening av innebörden i intervjun försvinner för läsaren av den utskrivna 



16 

 

texten (Kvale & Brinkmann 2009:194). För att stärka reliabiliteten i ett transkriberat 

intervjumaterial är det fördelaktigt om två personer, eller fler, transkriberar på varsitt håll och 

sedan jämför utskrifterna med varandra (Kvale & Brinkmann 2009:200). Vi har använt oss av 

en anpassad variant av Kvale och Brinkmanns metod för ett mer tidseffektivt 

tillvägagångssätt. Detta innebär att vi har lyssnat igenom varandras transkriberade intervjuer 

samtidigt som vi läst igenom den utskrivna texten. Syftet med detta var att säkerställa att inget 

av vikt förbisetts eller missuppfattats i transkriberingen. I nästa skede när materialet skulle 

analyseras, sammanställas och konkretiserats har vi på varsitt håll markerat de delar av den 

transkriberade intervjun vi själva ansåg viktiga för att sedan jämföra och sammanställa ett 

gemensamt resultat. Detta innebär att resultatet är en gemensamt framdiskuterad tolkning av 

empirin. 

 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes ordagrant men utan utskrift av hummanden eller 

pauser. Det är viktigt att ingen information missas och om vi endast fört anteckningar är 

risken för feltolkningar av materialet i efterhand större (May 2001:168–169).  

Analysmetod 
För att göra en intervjuanalys på vårt insamlade och transkriberade material har vi använt oss 

av en anpassad variant av meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att långa 

uttalanden dras ihop till kortare formuleringar och konkreta beskrivningar där 

huvudinnebörden bibehålls och meningen blir densamma. Meningskoncentrering görs i fem 

steg enligt Kvale & Brinkmann (2009:221–223) vi har dock inte följt dessa steg strikt utan 

anpassat momenten så arbetssättet passat oss. 

 

1) I det första steget läste vi igenom hela den transkriberade intervjun för att få en 

helhetsbild av intervjupersonens uppfattning.  

 

2) I vårt andra analyssteg identifierades, för vår studie, intressanta uttalanden i det 

transkriberade materialet för varje intervjuperson. Vi har enskilt och frånskilda från 

varandra markerat uttalanden som vi ansåg relevanta för vår forskningskontext. Sedan 

jämförde vi våra markerade uttalanden med varandra och behöll samtliga av de 

uttalanden som vi markerat. Den övriga transkriberingen som inte var markerad togs 

bort. För exempel se (bilaga 4). 
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3) I vårt tredje analyssteg skapade vi tillsammans relevanta kategorier baserade på 

intervjuguiden och sorterade in de tidigare markerade uttalandena under dessa 

kategorier. Vi har sedan jämfört och, i de fall vi haft olika åsikt, diskuterat oss fram till 

ett gemensamt resultat.  

 

4) I det fjärde analyssteget har vi komprimerat varje kategori och person för sig och 

koncentrerat texten till meningar som sammanfattar varje intervjupersons 

uppfattningar inom respektive kategori. Det vi gjorde var att transformera meningarna 

i varje kategori genom att skriva om dem till tredje person och mer sammanfattande 

redogöra för den inneboende, uttryckta meningen. Dessutom har vi sammanfogat 

uttalanden som är snarlika varandra eller relaterar till samma kontext. 

 

5) I det femte och sista steget har vi ställt våra forskningsfrågor till materialet för att på 

så sätt klargöra och identifiera det resultat som är aktuellt för vår studie. 

 

Efter varje analyssteg har dokumentet sparats om med nytt namn för att garantera spårbarhet 

och möjligheten att i ett senare skede bekräfta att vi inte har förvanskat uttalandets mening 

under analysprocessen. Detta är viktigt för vår studie eftersom vi har kunnat förvissa oss om 

att vi är trogna respondenternas uttalanden. 

Sammanställning av resultat 

Vid sammanställningen av resultatet har vi använt oss av citat för att på ett tydligt och 

trovärdigt sätt markera viktiga åsikter och uppfattningar (Nyhlén 2005:72): Vi har i citaten 

refererat till personerna som antingen ”strategisk befattningshavare” eller 

”fokusgruppsdeltagare”. Studien presenterar resultatet utifrån de utförda individuella 

besöksintervjuerna samt den utförda fokusgruppsintervjun och redovisar inte ett resultat som 

är generellt överförbart till andra kontexter. 

Etik 
En utgångspunkt för vår relation till forskningsetiken har varit att vår insamlade empiri har 

delats med det svenska forskningsarbetet inom ramen för EU-projektet PRACTICE. Detta har 

inneburit att vi har varit särskilt noga med att redovisa för hur vi har arbetat med etiska 

aspekter under uppsatsarbetets gång.  

Informerat samtycke 

När det kommer till övergripande etiska krav kring forskningsstudier så har vi tillämpat 
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informerat samtycke vilket har innefattat bland annat studiens syfte och studiens förhållande 

till RCR-Centrets
5
 forskning. I samband med utdelning av samtyckesformuläret har vi även 

informerat om att intervjun spelas in, transkriberas och att den insamlade datan kommer att 

användas för våra och RCR-Centrets forskningsändamål, utöver detta har vi upplyst om att 

aktuell data kommer att lagras enligt gällande arkiverings föreskrifter i tio år. Innan 

samtyckesformuläret har blivit ifyllt så har vi även upplyst om att intervjupersonerna är 

konfidentiella. Vår bedömning är att varje respondent haft mandat att själv besluta om sitt 

deltagande i studien och vi har inte behövt inhämta särskilt samtycke från tredje part i form av 

till exempel arbetsgivaren (Vetenskapsrådet 2011:22; Kvale & Brinkmann 2009:88).  

 

Vi har även varit mycket tydliga med att intervjupersonen deltar frivilligt och att de 

närsomhelst kan dra sig ur deltagandet utan några frågor från vår sida. Denna information har 

intervjupersonen fått både muntligt och i skrift som en del av det samtyckesformuläret. Vi har 

även förklarat innebörden av begreppet CBRN och sarin i de fall där intervjupersonerna har 

saknat förförståelse.  

Konfidentialitet  

För att säkerställa våra respondenters konfidentialitet har vi utgått från Vetenskapsrådets 

riktlinjer för konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2011:69). Utifrån vetenskapsrådets information 

kring konfidentialitet upprättade vi en kodad lista över intervjupersonerna och respektive 

ljudinspelning samt transkribering. Ljudinspelningarna och transkriberingarna har döpts med 

en särskild kod för att bevara forskningsenlig spårbarhet. Vidare har intervjupersonerna i 

förhållande till konfidentialiteten inte gjort några yttranden om att få offentligt erkännande för 

sitt deltagande i studien samt så anser vi att de frågor som ställts inte genererat 

integritetskränkande information för intervjupersonerna vilket har varit en viktig fråga för oss 

att behandla både före och efter intervjuerna. Avslutningsvis har vi inte transkriberat namn på 

personer eller annan uppenbar information som kan identifiera intervjupersonen eller andra 

omnämnda personer under intervjun.  

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet 

I en intervjustudie handlar reliabiliteten bland annat om huruvida svaren som 

intervjupersonerna ger skulle vara överensstämmande vid en annan tidpunkt, eller om 

                                                 
5
 Risk and Crisis research center är Sveriges nationella forskningscentrum kring risker och kriser. 
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intervjupersonen skulle svara på ett likartat sätt till en annan forskare.  (Kvale & Brinkmann 

2009:263). Detta är svårt att svara på eftersom en stor del av intervjuer handlar om 

interaktionen mellan respondent och forskare, därmed blir intervjun väldigt personligt och 

kontextuellt betingad (Kvale & Brinkmann 2009:322).  

 

Reliabilitet innefattar också forskarens eventuella påverkan på intervjupersonens svar genom 

ledande frågor, något som kan ske oavsiktligt, och som forskaren bör vara medvetna om och 

ha i åtanke. Ledande frågor behöver inte alltid minska reliabiliteten i intervjun utan kan även 

bidra till ökad reliabilitet (Kvale & Brinkmann 2009:188). Detta är något vi har fört 

diskussion kring och därigenom skapat medvetenhet om, för vår studie har vi tagit beslutet att 

blanda helt öppna frågor med ledande frågor. Detta gjordes dels för att få en uppfattning om 

den generella bilden av studieområdet men även för att mer på djupet rikta in oss på områden 

som till exempel målgrupper, informationsbehov och informationskanaler. 

 

Något som vi måste ta hänsyn till är att det faktum att intervjun spelas in, detta kan eventuellt 

ge upphov till en viss restriktion hos intervjupersonen när det kommer till att svara på våra 

intervjufrågor (May 2001:168).  

Validitet 

Validiteten i en studie mäter huruvida den använda metoden och den insamlade empirin 

undersöker det som den är tänkt att undersöka samt om de frågor som ställs i intervjun är 

relevanta för det som ska studeras (Kvale & Brinkmann 2009:264). Enligt detta så tolkar vi att 

validiteten ökar om intervjuguiden är utformad utifrån de teoretiska områden och det syfte 

studien har. En konsekvens av den förutbestämda intervjuguiden är att den innehöll frågor 

som inte direkt är kopplade till vårt syfte och vår frågeställning. Vi ser däremot inte detta som 

en nackdel mer än att vi fick en större del att transkribera samt mer empiri att sålla bort. En 

styrka i detta är att vi fick en större och bredare bild av intervjupersonernas uppfattning om 

studieområdet och genom det en större kontextuell förståelse. 

 

Vi använde samma intervjuguide vid de individuella intervjuerna för att säkerställa att samma 

område undersöktes hos samtliga dock kan vi inte bortse från att intervjupersonens egen 

tolkning av frågorna kan genomsyra svaret.  
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RESULTAT OCH ANALYS 
 

I följande kapitel redovisar vi studiens resultat kopplat till studiens syfte. Resultatet 

sammanställs utifrån de tidigare identifierade stegen i kommunikationsprocessen; budskap 

informationskanaler samt målgrupper. Analyser görs löpande i texten. 

 

 

Innan vi går vidare med resultatdelen vill vi påminna om uppsatsens syfte, vilket är att 

undersöka allmänhetens och lokala myndigheters uppfattning om kriskommunikation i 

händelse av ett fiktivt CBRN-terroristattentat. Resultatredovisningen börjar med budskapet 

(innehåll, utformning samt mål/syfte) sedan presenteras genom vilka informationskanaler som 

kommunikationen sker och avslutas med vilka målgrupper som berörs.  

Budskap 

Innehåll 

I det inledande skedet svarar de strategiska befattningshavarna genomgående att den första 

och viktigaste information som bör gå ut till allmänheten ska vara konkret och tydligt tala om 

hur allmänheten handgripligen ska agera för att skydda sig mot krisen.  

 

Stanna inne, stäng dörrar och fönster, stäng av ventilationen. Det klassiska… Det finns många 

exempel. Hela tiden tänker man generella [meddelanden] för alla och liksom kanske… där är det 

farligt men inte där. Vi kör generellt för alla och det är väldigt fyrkantiga budskap. 

 

(Strategisk befattningshavare, räddningstjänsten) 

 

Innehållsmässigt kan detta första budskap innehålla information om; hur det direkt drabbade 

området ska utrymmas, vilka områden som undvikas beroende på till exempel 

vindförhållanden, hur området är avspärrat, medicinsk information som symptom. 

 

Oavsett vilken aktör det är [som informerar] så måste den första [informationen] vara väldigt 

konkret. Det är väl därför det ofta är så att när man kör ut myndighetsmeddelanden, i både radio 

och TV, är väldigt noga med att; stanna hemma, stäng dörrar och fönster.  

 

(Strategisk befattningshavare, landstinget) 

 

Typen av information kommer att förändras i takt med att krisen fortskrider. Till en början är 

den icke-akuta informationen väldigt allmän då det finns en brist på information att informera 

om. I takt med att de strategiska befattningshavarna får ett större informationsunderlag om 

händelsen så blir informationen ut till målgrupperna mer och mer detaljrik.   
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Sen kommer det lite följdfrågor eftersom man börjar fundera och processa det här förloppet och då 

behövs kanske lite mer fördjupad information från var och en av aktörerna. Då blir det ju också lite 

olika infallsvinklar. 

 

 (Strategisk befattningshavare, landstinget) 

 

Jag tror ju från början är informationen väldigt allmän för då finns det väldigt lite att bygga upp 

den på. Ju längre tiden går desto mer vet vi ju, då blir informationen mer detaljrik. Jag tror att 

allmänheten vill ha detaljerna till slut. För det är en trygghet att också veta, vad är det som har 

hänt? Och att det är avklarat och allt återgår till normalläge. Det är väl det vi jobbar efter. Så jag 

tror att informationen blir mer och mer detaljer.  

 

(Strategisk befattningshavare, polisen) 

 

Fokusgruppen vill få konkret information om hur de ska agera och bete sig: Till exempel om 

de ska stanna inte, stänga fönster eller om de ska undvika folksamlingar. Vidare vill de veta 

vad som har hänt, hur allvarligt läget är men först och främst vad de ska och inte ska göra.  

 

Fokusgruppen vill att informationen ska få dem att känna sig trygga, de är särskilt intresserade 

om gärningsmannen är gripen och om räddningstjänsten har hittat behållaren för gasen.  

 

Fokusgruppen vill även få information om hur hotbilden ser ut, om det är en ensam galning 

eller om de är flera och vilket motivet möjligen är. Fokusgruppen förklarar att de har intresse 

för motivet så att de kan avgöra om de ska undvika vissa platser som enligt dem kan vara 

möjliga mål för uppföljande terroristattentat.  

 

Men att fram till dess man får en bild av varför det hände så kommer man vara rätt intresserad och 

fråga vad är det som kommer hända mer? Men om man vet varför det har hänt så lugnar man ner 

sig rätt fort.  

(Fokusgruppdeltagare)  

Anålys - innehå ll 

Vi har identifierat tre typer av budskap som de strategiska befattningshavarna väljer att 

kommunicera vid händelse av en kris och de är; konkret information om hur allmänheten ska 

agera, krisens händelseförlopp och hur respektive myndighet arbetar för att lösa krisen. Alla 

dessa tre budskap stämmer överens med vad Coombs (2007) och övrig redovisad teori 

framhåller som viktiga.  

 

Fokusgruppens tydliga behov av information är till viss del samstämmig med det som 

befattningshavarna avser informera om. Det finns dock en skillnad eftersom fokusgruppen vill 

veta mer om hotbilden och vem som bär ansvaret för terroristattentatet. Att detta är ett 



22 

 

informationsbehov som speciellt framkommer hos allmänheten vid terroristhändelser och 

bekräftas i Misse Westers studie (2009:129). Detta visar att det finns särskild anledning till att 

anpassa informationens budskap inte bara efter målgrupper utan även efter krisens karaktär. 

 

Vad som inte nämns ordagrant, av varken fokusgruppen eller de strategiska 

befattningshavarna, är informationen om efterarbetet, det vill säga information om vad som 

görs för att hindra att händelsen upprepas. Coombs (2007) menar att denna information är 

viktig att förmedla och han lyfter detta som ett behov hos allmänheten.  

Utformning 

Till att börja med konstaterar de strategiska befattningshavarna att det är viktigt att fort nå ut 

med information till allmänhet av flera olika skäl, bland annat för de mål vi identifierat att 

befattningshavarna har med att kriskommunicera (se vidare: mål). 

 

Jag tror inte man får vara så himla rädd en sån här gång, det är bättre att vi talar om vad vi vet /…/ 

Att våga vara lite modig att göra det så fort så fort det bara går, det är så med all information när 

det gäller kriskommunikation, att man måste vara snabb. 

 

(Strategisk befattningshavare, landstinget) 

 

Det är även viktigt att vara medveten om ryktesspridningen och snabbheten hos sociala 

medier. Detta är något flera av de strategiska befattningshavarna anger som en ytterligare 

orsak till varför det är fördelaktigt att snabbt starta kriskommunikationen (se vidare; 

informationskanaler). 

 

/.../ i ett krisförlopp är det snabbhet. Ryktesspridningen är fenomenal, vad fort den kan ta fart.  

 

(Strategisk befattningshavare, landstinget) 

 

Efter att en inledande informering är gjord så gäller det för befattningshavarna att hålla en 

löpande informering över tiden. Här är de strategiska befattningshavarna överens om att det är 

bättre att säga det man vet än att inte säga någonting alls och att informationen kommer ofta. 

Finns det ingen ny information så säger man det. 

 

/…/ man ska ju aldrig säga mer än vad man vet säkert. Och vet man inte då säger man det att det 

vet vi inte.  

 

(Strategisk befattningshavare, räddningstjänsten) 
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De strategiska befattningshavarna konstaterar att det i början kommer vara ett högt 

kommunikationstempo och att det sedan lugnar ner sig. För olika myndigheter kommer 

längden på informationsarbetet variera från ett kortare scenario för sjukvården till ett längre 

informationsarbete för till exempel polisen. 

 

Polisen kommer ha ett mycket längre förlopp att hantera än vad sjukvården har. För sjukvården har 

just ett sådant här scenario en tydlig startpunkt. När alla patienter är akut omhändertagna och inne i 

vården då är det ”business- as-usual” för hälso- och sjuvården.  

 

(Strategisk befattningshavare, landstinget) 

 

Något de strategiska befattningshavarna nämner är att informationen som går ut måste vara 

tydlig, korrekt och ärlig.  

 

Det är inte så säkert att man tänker så klart i ett sådant läge (krissituation) om man är väldigt rädd 

och skärrad. Då är det viktigt att få tydlig och korrekt information.  

 

(Strategisk befattningshavare, länsstyrelsen) 

 

Mitt budskap skulle vara att tydligen informera om att vi har eller inte har kontroll över 

situationen. Det viktiga i all information man går ut med är att den är ärlig. Har vi inte kontroll på 

situationen då ska man säga det.  

 

(Strategisk befattningshavare, polisen) 

 

För att undvika att gå ut med motsägande budskap i media så uttalar sig befattningshavarna 

utifrån sina respektive ansvarsområden och överlåter till de andra befattningshavarna att 

redogöra för sina respektive områden.  

 

Det är förstås då nån i räddningstjänsten eller kanske nån sjukvårdspersonal som berättar om 

effekterna, det kan vara polisen som berättar om händelsen.  

 

(Strategisk befattningshavare, länsstyrelsen) 

 

Fokusgruppen påtalar att det är viktigt att informationen kommer ut snabbt, speciellt om det är 

en händelse som inträffat i deras geografiska närhet. Om händelsen är längre bort 

(ospecificerat hur långt bort) är uppfattningen att det går bra att vänta med information men 

att informationen då skall vara lite mer detaljerad (se vidare; målgrupper).  

Anålys - utformning 

Både forskningen, befattningshavarna och fokusgruppen tycker det är viktigt att 

kriskommunikationen kommer igång snabbt. För fokusgruppen så är detta viktigt om de är i 

närheten eller berörs av händelsen. I takt med att avståndet till händelsen ökar och 
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fokusgruppen berörs allt mindre så tycker dem att de hellre kan vänta om de istället får bättre 

och mer kvalitativ information.  

 

Forskningen, befattningshavarna och fokusgruppen har också samma bild av sociala medier, 

att händelsen snabbt kommer att diskuteras i sociala medier och att sociala medier är en 

grogrund för ryktesspridning. Vi kan alltså konstatera att behovet av att snabbt gå ut med 

information är överhängande. Här gör teorin gällande att det är bättre att gå ut med 

informationen tidigt istället för att vänta på att informationen blir komplett. Detta 

överensstämmer väl med de strategiska befattningshavarnas egna tankar kring 

kommuniceringen, nämligen att de säger vad de vet, vad de inte vet och att informationen ska 

vara ärlig och korrekt. 

 

Avslutningsvis så verkar befattningshavarna ha löst den problematik som metoden att ”tala 

med en röst” utgör. De uttalar sig nämligen endast inom deras respektive 

sakkunskapsområden och länkar sedan samman den informationen som de går ut med. De 

håller även gemensamma presskonferenser där varje sakkunnig svarar på de frågor som de har 

expert kunskap om, polisen svarar till exempel inte på frågor som rör sjukvården.   

Mål och syfte med kriskommunikation 

Vi kan utifrån intervjuerna konstatera att de strategiska befattningshavarna ser flera mål med 

att kriskommunicera. Det finns tre huvudsakliga mål som framträder i intervjupersonernas 

utsagor: 1) Att kriskommunikationen skall utlösa ett agerande eller beteende hos allmänheten, 

2) att frammana en känsla hos individen och 3) att underlätta det operativa arbetet för 

blåljusmyndigheterna
6
. Vi skall nu titta lite närmare på hur dessa tre mål beskrivs, målen 

presenteras för tydlighetens skull som mål 1, mål 2 och mål 3 (numreringen innebär dock 

ingen rangordning).  

 

Kriskommunikationen syftar till att skapa trygghet och att människor ska få rätt [information] och 

framförallt att man vägleder människor till rätt beteende. Det kan vara en ren allmän information: 

”Jag kan vara kvar i min bostad det berör inte mig”. Informationen ska ändå leda till det önskade 

målet att folk vet vad som har hänt och om de ska agera på ett visst sätt.  

 

(Strategisk befattningshavare, polisen)  

Må l 1: Att få  ållmå nheten ågerå på  ett visst så tt 

Kriskommunikationen syftar till att ge praktisk information till allmänheten om vad de ska 

                                                 
6
 Med blåljusmyndigheter menas: polis, räddningstjänst och akutsjukvården (landstinget). 
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göra för att skydda sig, till exempel hålla sig inne eller när drabbade behöver uppsöka 

sjukhus. Målet är att inga fler människor skall bli skadade eller att redan drabbade får 

ytterligare skador.   

 

Sen är det viktigt att ge information om att det finns ett faromoment. Att man inte mörkar det utan 

talar om att det är farligt att vistas här och där eller [om man ska] undvika vissa saker. Det är också 

viktigt att få ut [informationen] snabbt. Det gäller att skydda och rädda liv.  

 

(Strategisk befattningshavare, polisen) 

Må l 2: Att skåpå en kå nslå hos ållmå nheten 

Målet med kriskommunikationen är att försöka skapa lugn och trygghet bland allmänheten 

samt skapa förtroende för de myndigheter som hanterar händelsen.  

 

Kriskommunikationen syftar väl egentligen till att människor ska få rätt information och att man 

ändå skapar trygghet och framförallt att man vägleder människor till rätt beteende. Det kan vara en 

ren allmän information, jag kan vara kvar i min bostad det berör inte mig. Informationen ska ändå 

leda till att, det önskade målet är att folk vet vad som har hänt och om de ska agera på ett visst sätt. 

Så att man inte ställer till det. Skapa trygghet.  

 

(Strategisk befattningshavare, polis) 

 

/…/ men ändå inte späda på oron mer än vad den redan är utan istället försöka skapa lugn och 

trygghet i en kaotisk situation.  

 

(Strategisk befattningshavare, länsstyrelsen) 

 

Fokusgruppen förklarar att trygghet för dem i ett scenario som vårt fiktiva terrorattentat är att 

det kommer information som kan bekräfta att polisen tagit fast gärningsmannen eller hittat 

något som leder till att gärningsmannen blir gripen.  

 

Att de har hittat någonting, kanske inte tagit fast någon person men att de har hittat, nu vet jag inte 

hur den här behållaren för gasen ser ut men att de har hittat något sånt. För då kanske man sedan 

kan fastställa bevis och fingeravtryck och sådant där men att man har hittat någonting konkret.  

 

(Fokusgruppsdeltagare) 

Må l 3: Underlå ttå fo r blå ljusmyndigheternås krisårbete 

Det tredje målet med kriskommunikationen handlar om att underlätta för 

blåljusmyndigheternas respektive krisarbete, det vill säga den operativa insatsen.  

 

 För räddningstjänsten innebär detta att de vill varna människor för att komma för 

nära skadeplatsen och ”röra till det”, vilket skulle försvåra deras insats.  

 

 För landstinget är målet med kriskommunikationen att endast de som är drabbade 
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skall uppsöka sjukvård för att undvika en onödigt stor belastning på sjukvården. Detta 

uppnås genom att bland annat ge en tydlig bild av symptomen och vilka som ska 

vända sig till sjukvården.  

 För polisen innebär det att eventuellt hålla på uppgifter som kan försvåra arbetet med 

att få tag på gärningsmannen. 

 
Att inte få hit alla till sjukhuset som inte behöver komma hit. Att inte alla som inte behöver ska 

komma till sjukvården för att det blir för hög belastning.  

 

(Strategisk befattningshavare, landstinget). 

Anålys - må l och syfte 

De strategiska befattningshavarna och de teorier vi presenterar är i princip helt överens om att 

ett av målen (mål: 1), syftar till att få allmänheten att agera på ett lämpligt sätt. Det kan vara 

konkret information om hur enskilda individer kan skydda sig eller vart de ska bege sig. Tittar 

vi på fokusgruppen så nämner även de att de vill ha information om hur de ska agera i första 

hand och om händelsen i andra hand.  

 

Det andra målet (mål: 2) handlar om att få allmänheten att känna sig trygga och lugna och vi 

uppfattar det som att både de strategiska befattningshavarna och fokusgruppen delar åsikten 

om att det är en viktig faktor att få känna trygghet. Detta bekräftas också av litteraturen där 

flera författare påpekar vikten av att informera i syfte av att lugna medborgarna. Däremot 

finns det lite olika syn på vilken typ av information som lugnar och inger trygghet. Teoretiskt 

tolkar vi att det viktiga för att skapa trygghet och minska psykisk stress är att tala om vad som 

hänt och hur människor ska agera, vilket även verkar vara de strategiska befattningshavarnas 

uppfattning. Fokusgruppen delar inte den åsikten helt och hållet utan menar istället att ett 

gripande av gärningsmannen eller information om orsaken till händelsen skulle verka mer 

lugnande. Vi anser att det inte behöver vara motstridiga uppgifter och tänker oss att den 

informationen som fokusgruppen syftar till även ingår i händelseförloppsinformationen.  

Även om ”gripande av gärningsman” inte helt handlar om ett kommunikationsmål utan 

snarare om polisens mål i sin operativa insats tror vi att det tillslut kommer allmänheten till 

känna eftersom polisens ambition, enligt våra intervjupersoner, är att vara ärliga och att lugna 

allmänheten.  

 

Något som vi fann intressant med mål 3, underlätta för blåljusmyndigheternas krisarbete, var 

att de strategiska befattningshavarna inom polis, räddningstjänst och landsting alla hade 

åsikten om att detta var en viktig aspekt däremot har vi inte funnit någon information eller 



27 

 

tidigare forskning om detta. Detta är ett mål som varken fokusgruppen eller de strategiska 

befattningshavarna inom länsstyrelsen och kommun nämnde och vi tolkar det som att även 

detta mål, liksom mål 2, är ett internt mål i respektive aktörs operativa insats. Vi tänker oss att 

fastän mål 3 verkar syfta till att underlätta den operativa insatsen så berör det även 

allmänheten i den aspekten att exempelvis polis och räddningstjänst får arbeta ostört och 

därmed snabbare kan få tag i gärningsmannen eller kan evakuera skadade. 

Informationskanaler 
De strategiska befattningshavarna har en likartad bild över vilka informationskanaler de 

kommer att använda sig av och nämner i huvudsak de tre olika informationskanalerna: radio, 

tv och hemsidor som särskilt viktiga i händelse av en kris. Utöver detta kommer de sända ett 

så kallat viktigt meddelande till allmänheten (VMA).
7
  

 

Det första är ju naturligtvis VMA, myndighetsmeddelande och radion. Det är i det snabbaste läget. 

Sedan har vi ju våra egna kanaler och det handlar om våra olika webbplatser både internt, externt, 

sociala medier, Facebook, Twitter, pressmeddelanden.  

(Strategisk befattningshavare, landstinget) 

 

En av de intervjuade befattningshavarna förklarar att det även finns en problematik med att 

alla informationskanaler inte når alla människor, vilket är en anledning till att man repeterar 

sitt budskap och sprider det genom olika medier.  

 

Det är väldigt många som lyssnar på radio men det kanske inte är de som är här i den heta zonen... 

/…/ Det är ett problem att man inte når alla. Det är därför man måste repetera och använda olika 

medier.  

(Strategisk befattningshavare, polisen).  

 

Fokusgruppen antar att information i första hand kommer gå ut på radio/tv och i andra hand 

på internet via till exempel Aftonbladet och Dagens Nyheter (DN).  

 

Jag antar att det skulle gå ut på radio, radion och tv. I första hand, sen så blir det liksom att man 

söker, när man har hört att det har hänt något då söker man väl via internet och söker via 

aftonbladet eller DN.  

(Fokusgruppsdeltagare) 

  

                                                 
7
 Viktigt meddelande allmänheten (VMA) bryter radio sändning och går ut med meddelandet på det sättet. På Tv 

så kommer det en text remsa som rullar i rutan. 
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Tv 

De strategiska befattningshavarna nämner inte så mycket om tv som informationskanal men 

konstaterar att VMA skulle gå ut även via tv samt att flera tv-kanaler säkerligen skulle vara 

intresserade av att sända och rapportera om händelsen. 

 

Fokusgruppen är inte helt överens om huruvida tv är en central informationskanal i händelse 

av en sarin-gasattack men förklarar att om de skulle söka information via tv så skulle det bli 

SVT 1 eller SVT 2 då de visar lokalnyheter.  

 

Jag tror man skulle söka sig mer efter radio och tv. Som man normalt sett inte kollar så jävla 

mycket på. Men att, man skulle söka informationen via de kanaler man vet att det finns mer 

information på.  

(Fokusgruppsdeltagare) 

Radio 

De strategiska befattningshavarna anser att radion som informationskanal är något viktigare 

och effektivare än all övrig media samt att lokalbefolkningen är vana att vända sig till radion 

för att få information om större händelser/olyckor.   

 

Jag tycker ju att radion är jätteviktigt, den når ut väldigt fort och snabbt med information.  

 

(Strategisk befattningshavare, Östersunds 

kommun) 

 

Vi är väldigt intrimmade här i Jämtlands län i alla fall, på att lyssna på lokalradion så fort det 

händer någonting.  

(Strategisk befattningshavare, landstinget) 

 

Befattningshavarna anser att radio är det snabbaste av informationskanalerna som de primärt 

kommer använda sig av och att de mest troligt når en äldre del av befolkningen och inte 

ungdomar primärt.  

 

Kanalerna måste man välja utifrån målgruppen. Om jag har ungdomar i 17 års ålder så kanske inte 

Radio Jämtland är bästa sättet att nå ut. 

 

(Strategisk befattningshavare, landstinget) 
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Om det är en stor händelse så tror fokusgruppen att det kommer gå ut ett meddelande till 

allmänheten (VMA) via radio men de säger också att de sällan eller aldrig lyssnar på radio.  

 

Skulle se det på facebook rätt snabbt. Antar jag, det tragiska är väl att man skulle märka det där 

innan, egentligen så är man ju där oftare än vad man lyssnar på radio. I alla fall jag. Jag har inte 

ens radio. 

 

                  (Fokusgruppsdeltagare) 

 

Webbsidor 

Befattningshavarna gör gällande att den information som går via till exempel radio också 

läggs upp på myndigheternas webbplatser. På webbplatserna länkas det sedan i sin tur till 

andra myndigheters hemsidor. Informationen blir densamma på de deltagande 

myndigheternas hemsidor.  

 

Den information vi släpper härifrån den blir exakt likadan på alla hemsidor.  

 

(Strategisk befattningshavare, polisen) 

 

Sedan har ju människor blivit mer och mer vana att själva leta efter information också, så det är 

klart att webbplatser och sociala medier är viktiga också.  

 

(Strategisk befattningshavare, landstinget) 

 

Fokusgruppen skulle sökt sig till dagspressens webbplatser som Östersunds Postens- eller 

Dagens Nyheters webbplatser. De nämner också att Aftonbladet kan vara snabbare men att 

Östersunds Posten eventuellt ger mer detaljerad information.  

 

Men att aftonbladet kan göra stora rubriker på förstasidan på ett sms nu har det hänt någonting i 

Östersund. ÖP skulle nog vara lite mer bättre skrivet efter en dag eller någonting sådär. Jag tror 

aftonbladet och DN är nog snabbare över lag. 

 

(Fokusgruppsdeltagare) 

 

När det kommer till myndigheters webbplatser så råder det oklarheter bland fokusgruppen 

ifall krisinformation läggs upp på polisens webbplats eller inte. 

 

Om man går in på polisens hemsida, nu har jag inte varit där inne någon gång, lägger de då upp 

nyheter eller sådant som har hänt?  

 

(Fokusgruppsdeltagare) 
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Sociala medier 

Myndigheternas användande av sociala medier varierar och de sociala medierna är 

övergripande inte integrerade i kriskommunikationsplanerna i dagsläget utan ses som en 

framtida informationskanal av de strategiska befattningshavarna.  De sociala medierna 

erkänns dock som ett supersnabbt sätt att kommunicera och att krisen är ute på Facebook och 

Twitter betydligt fortare än det tar att sända ett viktigt meddelande för allmänheten.  

 

Sen är det de här moderna [medierna], men mest troligt hinner vi inte med dem. I dagsläget har vi 

inte den kapaciteten och det har inte polisen heller, det vet jag. Så där kommer det att flöda fritt 

med spekulationer och kanske saker som inte är sanna.  

 

(Strategisk befattningshavare, räddningstjänsten) 

 

Fokusgruppen är övertygad om att händelsen skulle synas på Facebook rätt snabbt och tycker 

det är tragiskt att de nog sannolikt upptäcker det där snabbare än via radio eller TV. 

Fokusgruppen tror att efter de först blivit medvetna om krisen via sociala medier så kommer 

de sedan att söka sig vidare till informationskällor som radio och tv. De vänder sig dit 

eftersom de vet att det kommer att publiceras information där. Fokusgruppdeltagarna kommer 

inte vänta på vidare uppdateringar i sociala medier utan vänder sig istället dit de vet att 

myndigheter lägger ut information.  

 

Jag tror att de [sociala medier] fungerar som en uppdatering av en händelse, de fungerar inte som 

informationsspridare heller utan de väcker din uppmärksamhet. Sedan kollar du upp mer 

information. 

 (Fokusgruppdeltagare) 

Analys – informationskanaler  

Informåtionskånåler 

Den tidigare forskningen etablerar att det finns en mängd olika informationskanaler och att 

val av informationskanal behöver anpassas till den målgrupp som sändaren vill nå med 

kriskommunikationen. Detta problem är uppmärksammat av de strategiska befattningshavarna 

som löser en sådan problematik genom att använda sig av flera informationskanaler och 

repetera budskapet. Detta stöds också av forskningen som påvisar att det är viktigt att använda 

många olika kanaler och informera ofta för att nå så många som möjligt (Wester & Warg 

2004:505). Fokusgruppen i sin tur skulle efter att de blivit uppmärksamma om att 

terrorattentatet ägt rum självständigt söka efter information på olika webbplatser. De är även 

medvetna om att radio kommer gå ut med information. Detta stämmer väl överens med de 

strategiska befattningshavarnas planer om att gå ut via radio och lägga upp informationer på 
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webbplatser.  

Rådio 

Empirin säger oss att det är troligt att den officiella kriskommunikationen med störst 

sannolikhet skulle gå ut via radio som ett VMA. Detta skulle direkt nå den delen av 

lokalbefolkningen som lyssnar på radio och troligtvis skulle de som i vanliga fall inte lyssna 

på radio ändå följa radiosändningarna så snart de blivit uppmärksammade om händelsen.  

 

Fokusgruppen är medveten om att information kommer att läggas ut via radion i händelse av 

en kris men medger själva att de sällan eller aldrig lyssnar på radio. Detta kan vara 

bekymmersamt för myndigheterna eftersom det tar dem som inte lyssnar på radio en längre 

tid att få en officiell bild av vad som har hänt. Å andra sidan berättar fokusgruppen att om de 

blir uppmärksammade om en händelse så skulle de troligtvis söka sig till radio i större 

utsträckning än vanligt. Detta stämmer med de strategiska befattningshavarnas uppfattning 

om att lokalbefolkningen är ”intrimmade” på att lyssna på radion vid större händelser.   

Sociålå medier 

Sociala medier verkar enligt respondenterna vara ett av de snabbaste medier som 

terrorattentatet kommer att uppmärksammas på. Händelsen kommer sannolikt vara ute i 

sociala medier innan det första officiella meddelandet till allmänheten om vi får tro 

fokusgruppen. Detta kan enligt forskningen innebära att det finns ett tidsutrymme för ett icke-

officiellt budskap att ta form via de sociala medierna vilket kan verka krisaccelererande och 

vara svårt för myndigheterna att sätta stopp för. De strategiska befattningshavarna har alltså 

en oro om ryktesspridning som bör tas på allvar och integreras i kriskommunikationsplanen. 

 

Webbplatser 

Efter att fokusgruppen har fått reda på att något har hänt via de sociala medierna så kommer 

de att självständigt söka sig vidare efter information. Fokusgruppen är relativt samstämmig i 

att de kommer att söka sig till dagspressens hemsidor där trovärdighet varierar från 

aftonbladet som minst trovärdig till Östersunds Posten och DN som mer trovärdiga. 

Fokusgruppen nämner inte myndigheternas hemsidor förutom att de är osäkra om polisen 

skulle lägga ut någon information på deras hemsida.  

 

De strategiska befattningshavarna i sin tur visar på en enstämmig övertygelse om att de 

kommer lägga upp information på sina hemsidor där de uttalar sig inom sina respektive 

sakkunskapsområden och sedan länkar till varandra. Detta leder enligt forskningen till att 
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informationen har möjligt att nå många människor snabbt, oavsett var i världen de befinner 

sig.  

 

En iakttagelse vi gjorde som vi finner anmärkningsvärt är att ingen av vare sig de strategiska 

befattningshavarna eller fokusgruppen nämner hängivna krisinformationshemsidor som 

krisinformation.se som informationskälla.  

TV 

Varken de strategiska befattningshavarna eller fokusgruppen nämner TV i någon större 

bemärkelse. Myndigheterna återkommer till att de nog skulle hålla gemensamma 

presskonferenser vilket vi antar skulle innehålla olika tv-team som bevakar händelsen. I övrigt 

nämns inte TV som informationskanal förutom i det avseendet att det tar lite längre tid för 

kanalernas sändningsteam att komma på plats vilket placerar TV som informationskanal något 

efter radion i förhållande till snabb tillgänglighet.  

Målgrupper 
Under intervjuerna så framkom det i huvudsak två tydliga bilder om vad målgrupper är. Den 

första relaterar till demografi och är något mindre framträdande än den andra bilden som 

relaterar till geografiskt närhet 

Demografiska målgrupper 

Den första, och ur empirin, mindre framträdande bilden innebär att det finns olika målgrupper 

som behöver informationen uttryckt på ett visst sätt. Till exempel har unga, gamla, invandrare 

och barn behov av att få informationen uttryckt på ett visst sätt. De är också i behov av olika 

typer av information.  

 

Om jag har ungdomar i 17 års ålder så kanske inte Radio Jämtland är bästa sättet att nå ut om man 

inte vill nå dom via föräldrar/…/Annars är det ju dom sociala medierna framförallt som gäller och 

ungdomsmottagningen och skolan. Budskapet måste anpassas till vem man ska nå fram till men 

även kanalvalet måste anpassas efter vem man ska nå fram till. 

 

(Strategisk befattningshavare, landstinget) 

 

Språket är en viktig aspekt där de strategiska befattningshavarna tänker sig att de antingen tar 

hjälp av översättare eller lägger ut information på webbplatser eller via radio på så kallad ”lätt 

svenska” och eventuellt också på andra språk, t.ex. engelska. 

 

På radion kan man säkert skicka in någon som kan informera på minoritetsspråk. Men annars tror 

jag man måste tänka som de som gör programmet nyheter på lätt svenska. Det är ändå så tydligt: 
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att om informationen ska gå fram måste man ändå tänka på att det är många människor som inte 

har svenska som sitt huvudspråk och det kan finnas många skäl till varför man måste anstränga sig 

till att vara väldigt tydlig.  

 

(Strategisk befattningshavare, länsstyrelsen) 

 

Det finns en beslutandeprocess där de strategiska befattningshavarna fattar beslut kring vilken 

typ av information som skall till vilken målgrupp. All information passar inte alla målgrupper 

och somliga målgrupper har inte heller ett bedömt behov av att få reda på allting.  

 

Det är här någonstans man måste ha något taktiskt tänk på informationen. Det går inte bara att 

skicka ut all information lika till alla, det tror jag inte. Det brukar vi inte göra, utan vi försöker 

verkligen målgruppsanpassa det. 

 

(Strategisk befattningshavare, polisen)  

Geografiska målgrupper 

Den andra bilden av målgrupper är mer framträdande i intervjuerna och är i större grad 

bunden till geografisk närhet. I huvudsak relaterar de strategiska befattningshavarna till 

målgrupper beroende på deras avstånd till händelsen. De är de direkt drabbade eller skadade, 

de som bor eller arbetar i närheten av krisområdet som behöver bli evakuerade, de som bor på 

orten (eller är anhöriga till offren). Längst ut i den här bilden är den svenska allmänheten och 

internationell media.  

 

[Finns det behov av att anpassa informationen?] Ja det gör det säkert, kanske beroende på hur man 

blir påverkad av nervgasen. Jag tänker att om småbarn är extra känsliga, så bör man ha någon 

särskilt information till dem. Att man kanske behöver ha en viss information till de som bor här, att 

man behöver ha en annan information till de som är på väg att besöka oss. För det är också viktigt 

att man ger en bild utåt till resten av Sverige och världen om vad som har hänt. 

 

(Strategisk befattningshavare, Östersunds 

kommun). 

Analys – målgrupper 

Övergripande kan vi konstatera att det är myndigheter med erfarenhet av operativ tjänst 

(blåljusmyndigheterna) som relaterar starkare till den geografiska aspekten av målgrupper och 

att de övriga myndigheterna (Länsstyrelsen och Östersunds kommun) har en mer demografisk 

syn på målgrupper. Den demografiska synen på målgrupper som de strategiska 

befattningshavarna presenterar stämmer väl överens med forskningen inom området och 

befattningshavarna är medvetna om att val av informationskanal och budskap påverkar vilken 

målgrupp de effektivt når ut till.  
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Utöver detta återfinns ett kulturellt perspektiv hos vissa strategiska befattningshavare som 

inser vikten av att kriskommunicera även till invandrare eller medborgare som förstår 

”enklare svenska”. Vi kan dock konstatera att ingen av befattningshavarna nämner 

funktionsnedsättningar som till exempel dövhet.  

Sammanfattning av analys  
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att i stort så har de strategiska befattningshavarna, 

fokusgruppen och den tidigare forskningen liknande bild då det gäller vad som ska 

kommuniceras, hur det ska kommuniceras och genom vilka kanaler. Det finns vissa skillnader 

och dessa gäller främst skillnader mellan strategiska befattningshavare och fokusgruppen. 

Skillnaderna visar sig dels i budskap men även då det gäller informationskanaler.  

 

När det gäller målgrupper konstaterar vi att befattningshavarna visar på två olika typer av 

målgrupper och det är geografiska och demografiska, där den målgrupp de diskuterar mest i 

intervjuerna är de geografiska. När det gäller geografiska målgrupper pratar 

befattningshavarna om att budskapet måste anpassas och när det gäller demografiska 

målgrupper är det snarare informationskanalerna som behöver anpassas. Befattningshavarna 

har en insikt i att det finns ett flertal olika informationskanaler och att olika målgrupper 

använder sig av olika informationskanaler.  
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DISKUSSION OCH FRAMTIDA FORSKNING 
 

Här lyfter vi fram våra egna tankar och reflektioner kring resultat och analys samt redogör 

kort för förslag på fortsatt forskning 

 

 

Syftet med den här studien har varit att undersöka vad delar av allmänheten (fokusgruppen) 

och lokala myndigheter i Östersunds kommun har för uppfattning om kriskommunikation 

som följd av ett fiktivt terroristscenario. Vi undersöker också vilka informationskanaler som 

används för att krisinformationen skall nå ut till allmänheten, krisbudskapets utformning och 

anpassning till målgrupper.  

 

Vi har teoretiskt undersökt och förklarat innebörden samt förekomsten av CBRN-terrorism 

och dess påverkan på allmänheten. Det vi fann var att CBRN-terrorism förekommer och att 

nervgasen sarin är den mest framträdande nervgasen inom kategorin kemiska vapen, vilket 

gör att vårt scenario är både trovärdigt och aktuellt. Vidare konstaterade vi att terrorism är den 

mest fruktade typen av kris för myndigheter att hantera och att CBRN-terrorism har en effekt 

på allmänheten där vi kort redogjorde för ”worried well” syndromet, där personer på grund av 

inbillad oro i onödan uppsöker sjukvård. Detta resulterar i att studien är relevant och aktuell 

för forskningen.  

 

Resultatet gör gällande att den inledande kriskommunikationen från de lokala myndigheterna 

kommer vara kort, koncist och syfta till att få allmänheten att agera enligt ett sätt som skyddar 

dem från skada. Detta stämmer väl överens med den information som fokusgruppen vill ha i 

det inledande skedet och stämmer även överens med den tidigare forskningen. Dock kommer 

informationen inte nå alla direkt eftersom de lokala myndigheterna använder sig av radio 

vilket inte används av vår fokusgrupp. De kommer istället att få reda på händelsen via sociala 

medier där ryktesspridning enligt teorin har en bra grogrund. Lokala myndigheternas närvaro 

på sociala medier är varierande och de använder sig inte så mycket av dem i dagsläget vilket 

de strategiska befattningshavarna som vi har intervjuat själva är medvetna om. 

Ryktesspridningen kan leda till att privatpersoner får ”fel” och missvisande information vilket 

i sin tur kan leda till att personer inte agerar på bästa sätt.   

 

Krisinformationen kommer dock att läggas ut på de lokala myndigheternas respektive 

hemsidor och länkas till varandra vilket deltagarna ur vår fokusgrupp troligen kommer att 
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upptäcka som följd av dagspressens webbrapportering även om det är ett antagande som vi 

gör så anser vi att det är ett rimligt antagande. Lösningen på problematiken med att 

informationskanalerna inte når alla är helt enkelt att de strategiska befattningshavarna 

använder sig av flera kanaler och hänvisar till varandras hemsidor samt repeterar 

kriskommunikationens budskap.  

 

Något som väckte stort intresse hos oss som forskare är att befattningshavarna från 

blåljusmyndigheterna i större utsträckning relaterar till målgrupper i förhållande till hur nära 

de är skadeplatsen rent fysiskt. Detta verkar vara ett relativt outforskat område inom 

teoribildningen och baserat på de strategiska befattningshavarnas redogörelse verkar det 

finnas fyra olika målgrupper baserade på deras geografiska närhet till terroristattentatet: 

  

 Drabbade, skadade och närvarande personer inom attentatzonen 

 Boende, arbetande eller närvarande allmänhet i direkt anslutning till eller i 

omedelbar närhet till riskområdet 

 Lokalbefolkning eller anhöriga till drabbade/skadade 

 Övriga Sverige/internationella medier  

 

Vi utesluter inte att det finns tidigare forskning om detta sätt att se på målgrupper men 

rekommenderar området för vidare forskning, särskilt i en kontext för större olyckor eller 

större fysiska händelser med ett stort skadeutfall då en fördjupning inom just målgrupper 

baserade på avstånd till en terrorattack kan underlätta för framtida kommunikationsmodeller 

och budskap vilket i sin tur kan leda till minskat mänskligt lidande.   

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att vi har uppfyllt studiens syfte även om vi självreflexivt kan 

konstatera att ett bättre resultat av rekryteringen till fokusgrupper, särskilt med ett kulturellt 

perspektiv hade tillfört mycket till studien både gällande tidigare forskning och ytterligare 

nyanserad empiri. Vi har även anpassat oss efter en fastslagen intervjuguide som har varit 

bredare än vår studies syfte vilket innebär att vi inte har kunnat undersöka studieområdet fullt 

så djupt som vi potentiellt hade kunnat göra under andra omständigheter. Tills sist står vi fast 

vid vårt resultat som tillför forskningen en bild av hur lokala myndigheters 

kriskommunikation i händelse av ett terroristattentat skulle kunna se ut samt fokusgruppen 

och deras syn på sitt eget informationsbehov.   
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE STRATEGISKA 

BEFATTNINGSHAVARE 
 

1. Vilken beredskap har du/din organisation för en Sarin-attack? 

(Scenario) 

 

2. Hur tror du att allmänheten kommer att reagera på en sådan händelse? 

3. Vilka typer av beteenden hos allmänheten skulle du förvänta dig? 

4. Vilken information är viktig för allmänheten att få? 

5. Vad syftar den informationen till att nå för mål? 

6. Vilken typ av information skulle du behöva 

7. Finns det någon kommunikationsplan som du kan använda? 

8. Vad skulle du informera om vid en Sarin-attack? 

9. Varifrån får du den informationen? 

10. Vilken information får du från allmänheten? 

11. Hur/genom vilka informationskanaler informerar du? 

12. Hur viktiga är de olika kanalerna? 

13. Vilka informationskanaler följer du själv? 

14. Vem skulle du ta hjälp av i kommunikationsprocessen?  

15. Finns behov av att anpassa information efter olika målgrupper? 

16. Vem är den effektivaste talespersonen? Varför? 

17. Hur förändras informationsbehovet allt eftersom händelsen utvecklas? 

18. Hur förändrar du din kommunikation allt eftersom händelsen utvecklas? 

19. Har du några exempel på budskap från tidigare händelser?  

20. Har du några tidigare praktiska exempel på lyckad kommunikation vid 

händelser/kriser? 

21. Har du några tidigare praktiska exempel på misslyckad kommunikation vid 

händelser/kriser? 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE ALLMÄNHET 
 

1. Hur och var får ni information om det skulle hända något allvarligt i samhället? 

(Scenario) 

 

2. Hur tror du att du skulle känna eller reagera vid en sådan händelse? 

3. Vilken typ av information skulle du behöva? 

4. Var skulle du först söka information?  

5. Vilka informationskällor skulle du använda?  

6. Vilken informationskälla litar du mest på? 

7. Skulle du informera vidare? I så fall vem? Hur? 

8. Hur förändras ditt informationsbehov allt eftersom händelsen utvecklas? 

9. Hur förändrar du din kommunikation allt eftersom händelsen utvecklas? 

10. Har du erfarenhet från någon händelse där du fått information? Informerat vidare? 

Berätta. 

11. Har du exempel på lyckad/misslyckad kommunikation vid händelser? Berätta. 
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BILAGA 3 - SCENARIO 
SARIN-attack på Storsjöteatern 

 

Klockan 09:32: Under en konferens om grundskolans utveckling på Storsjöteatern, har en 

terrorist släppt ut nervgasen Sarin i den stora salongen. Deltagarna är mestadels lärare och 

rektorer, men också 15 skolbarn i åldern 13-15 år. De som sitter närmast terroristen och 

gasbehållaren påverkas av giftgasen och försöker ta sig ut ur hallen, men det är trångt och 

svårt att komma ut. Utanför Storsjöteatern finns oroliga och förvirrade deltagare som har 

lyckats fly ut ur hallen. En majoritet av dem är omedvetna om vad som hänt, men följt med 

när andra börjat springa ut. Inne Storsjöteatern finns drabbade, men också vänner och kolleger 

som försöker hjälpa de drabbade. Storsjöteatern evakueras och deltagarna samlas upp utanför 

huvudentrén, ut mot stortorget. De första räddningsorganisationerna är på väg till 

skadeplatsen, men just nu leder Storsjöteaterns egna personal evakueringen. Deltagarna som 

samlats utanför huvudutgången har börjat fråga sig vad som hänt. Någon har hört att det är ett 

gasutsläpp och det börjar spridas oro över eventuella skador av gasen. Vissa människor känner 

sig sjuka. Evakuerade har börjat blanda sig med förbipasserande och kunder från butikerna 

runt torget. Några av skolbarnen har börjat Twittra till sina vänner i skolan om "en 

skrämmande upplevelse". Terroristen är kvar på platsen, förmodligen död. 

 

Du får detta meddelande från SOS Alarm. 
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BILAGA 4 – METOD, STEG 2: MENINGSKONCENTRERING 

 

Markering forskare 1 

Intervjuare: Den här informationen vad syftar den till för att nå för mål? 

Respondent: Att inte få hit alla till sjukhuset som inte behöver komma hit. Att inte alla som 

inte behöver ska komma till sjukvården för att det blir för hög belastning. Dessutom kan det ju 

faktiskt medföra faror i sin tur om man får allt för många oroliga människor, alltså oroliga i 

onödan ska jag säga. Deras oro är ju inte onödig för dem, för dem är det ju en väldigt reell 

oro. Bor man i torvalla så behöver man kanske inte vara så himla orolig om gasutsläppet har 

varit på storsjöteatern. Så det handlar väldigt mycket om att styra flödena, patientflödena.  

 

Markering forskare 2 

Intervjuare: Den här informationen vad syftar den till för att nå för mål? 

Respondent: Att inte få hit alla till sjukhuset som inte behöver komma hit. Att inte alla som 

inte behöver ska komma till sjukvården för att det blir för hög belastning. Dessutom kan det ju 

faktiskt medföra faror i sin tur om man får allt för många oroliga människor, alltså oroliga i 

onödan ska jag säga. Deras oro är ju inte onödig för dem, för dem är det ju en väldigt reell 

oro. Bor man i torvalla så behöver man kanske inte vara så himla orolig om gasutsläppet har 

varit på storsjöteatern. Så det handlar väldigt mycket om att styra flödena, patientflödena.  

 

Resultat forskare 1 & 2 

Intervjuare: Den här informationen vad syftar den till för att nå för mål? 

Respondent: Att inte få hit alla till sjukhuset som inte behöver komma hit. Att inte alla som 

inte behöver ska komma till sjukvården för att det blir för hög belastning. Bor man i torvalla 

så behöver man kanske inte vara så himla orolig om gasutsläppet har varit på storsjöteatern. 

Så det handlar väldigt mycket om att styra flödena, patientflödena.  

 


