
 I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Ingen kris är den andra lik” 
 

En kvalitativ och kvantitativ studie om Länsstyrelsens 
kriskommunikation 

 
 
 
 
 

Emma Axelsson & Jennifer Hansson 
 
 
 
 
 

Informations- och PR-programmet 
Höstterminen 2013 

 
  



 II 

 
 

TACK!	  

	  
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla representanter från 
Länsstyrelsen som med er tid och öppenhet har gjort denna studie 

möjlig. 
 
 
 

Vi vill också tacka vår handledare Ann T. Ottestig för det stöd och 
de goda råd du gett oss längs vägen.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 III 

ABSTRACT	  
 
Titel: ”Ingen kris är den andra lik” – En kvalitativ och kvantitativ studie om Länsstyrelsens 
kriskommunikation 
 
Författare: Emma Axelsson och Jennifer Hansson 
 
Kurs, termin och år: C-uppsats, 15 hp, HT-13 
 
Antal ord i uppsatsen: 19 849 
 
Problemformulering och syfte: Vårt syfte är att undersöka hur representanter från 
länsstyrelserna i Sverige beskriver sitt arbete och samverkan med strategisk 
kriskommunikation samt hur de beskriver kommunikationen i digitala kanaler i det arbetet. 

Länsstyrelsen är en svensk nationell myndighet som kan bli berörd av en mängd olika 
kriser. Deras roll i samhället är att vara väl förberedda när en kris inträffar och agera 
spindeln i nätet för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner tillsammans med andra 
krishanterande myndigheter genom att informera, samverka och fördela resurser. Sociala 
medier har ändrat förutsättningarna för kommunikation och möjliggör en direktkontakt 
och interaktion mellan aktörer och allmänheten – vilket kan ha ändrat förutsättningarna för 
kriskommunikationen. 
 
Metod och material: Det empiriska materialet är insamlat genom en mix av kvalitativa 
och kvantitativa metoder. Det kvantitativa materialet har samlats in genom 17 
enkätundersökningar, genomförda via telefon. Det kvalitativa materialet har också samlats 
in via telefon, då enkätundersökningen avslutades med ett antal öppna frågor där 
respondenterna ombads ge mer djup i sina svar. Vårt urval avsåg en anställd från varje 
länsstyrelse som arbetar med kriskommunikation eller krishantering. Av 21 möjliga 
länsstyrelser deltog 17.   
 
Huvudresultat: Länsstyrelserna bejakar vikten av att proaktivt arbeta med krishantering. 
Genom övningar, scenarioträningar och samverkansövningar ser de till att alltid försöka bli 
bättre och utvecklas. Länsstyrelsen anser att de är bättre på att sprida information än att 
föra en dialog med allmänheten. En majoritet av länsstyrelserna använder sig av sociala 
medier både i det ordinarie arbetet och i kris. De beskrev kommunikationen till 
allmänheten i sociala medier som ganska enkelriktad, vilket kan bero på vikten av att 
informationen ska gå fort när en kris uppstår. Allmänheten vänder sig generellt sett sig inte 
till Länsstyrelsen för informationsfrågor vid en kris, utan snarare till kommuner och 
elbolag. En av deras viktigaste roll är således att se till de instanser som i första hand möter 
allmänheten har rätt information.  
Länsstyrelsernas samverkan innefattade en mängd olika konstellationer, både med varandra 
och andra myndigheter. De arbetar mycket med att ta lärdom av varandra genom tidigare 
erfarenheter av kriser. 

Många beskrev arbetet med sociala medier som resurskrävande och som en risk för 
ryktesspridning, men lyfte dock fram att sociala medier ger tillfälle att nå en större grupp 
människor. 
 
 
Nyckelord: myndigheter, kriskommunikation, sociala medier, krisberedskap, samverkan 
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1.	  INLEDNING	  &	  PROBLEMBAKGRUND	  
	  

En kris kan drabba vem som helst och när som helst. Det är inte frågan om man 
drabbas av en kris utan snarare när man drabbas. Det finns olika typer av kriser, de som 
orsakas av naturen och de som orsakas av människan, och de som är avsiktliga och de som 
inte är det (Falkheimer et al., 2009:18f). Länsstyrelsen är en svensk nationell myndighet 
som kan bli berörda av en mängd olika kriser, och har en roll i att samhället ska vara väl 
förberedda när en kris inträffar. Det kan vara allt från samhällsstörningar som stormar och 
andra väderrelaterade händelser till pandemier och kärnkraftsolyckor. När allmänheten 
möter kommuner och elbolag som första instans vid en samhällsstörning är det 
Länsstyrelsen som agerar spindeln i nätet för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner 
genom att informera, samverka och fördela resurser. I krissituationer, som kännetecknas av 
osäkerhet, ligger en utmaning i att organisationer måste kommunicera effektivt i 
beslutsfattandet, vilket ställer krav på samordning och fördelande av resurser (Kapucu, 
2006:208). Eftersom att Länsstyrelsen är uppdelad i geografiska områden över hela landet 
och att deras krishantering präglas av samverkan mellan olika lokala, regionala och 
nationella aktörer så förutsätter det en väl fungerande kommunikation både mellan dessa 
samverkansområden och till allmänheten.  

När en kris drabbar samhället har medborgare rätt till trovärdig, snabb och saklig 
information, och även om en fysisk kris nödvändigtvis inte påverkar förtroendet för en 
myndighet, så kan en bristfällig beredskap eller en dålig krishantering göra det (Nordlund, 
1993:5, Palm & Falkheimer, 2005:30). Digitala kanaler har ändrat förutsättningarna, som 
idag möjliggör en annan direktkontakt och interaktion mellan myndigheter, aktörer och 
medborgare än tidigare (Eriksson, 2009:28). Stakston hävdar att det ställs större krav på 
myndigheters användande av sociala medier. Anledningen till detta menar hon är att 
demokratin anses stärkas av det fria informationsutbytet (Stakston, 2010:36). Sociala 
medier innebär inte enbart en ärligare och mer transparent kommunikation från 
organisationers sida, utan har även inverkan på hur snabbt krisen sprider sig, hur 
organisationen agerar och framförallt på hur många kriser som uppstår (Fors-Andrée, 
2012:32). Digitala kanaler har således blivit en av de viktigaste arenorna för att organisera 
en kris. Detta sker från både organisationerna och medborgarnas sida, då organisationen 
kan hantera och lösa kriser medan medborgarna kan ge sina personliga åsikter (Eriksson, 
2009:59).  

Statistik från 2013 visar att 45 procent besöker Facebook dagligen och Solis & 
Breakenridge menar att Facebook och Twitter idag har blivit allmänt erkända och används i 
många fall som primära kanaler för både informell och formell kommunikation (Findahl, 
2013:9, 33, Solis & Breakenridge, 2009:181). I boken Putting the public back in public relations 
tar Solis & Breakenridge upp hur sociala medier har förändrat kommunikationen mellan 
organisationer och allmänheten. Idag kan organisationer interagera och föra dialog med 
allmänheten, vilket kan bidra till engagemang och ökad synlighet (Solis & Breakenridge, 
2009:31f). Eftersom Länsstyrelsen sällan är den första kontakten allmänheten söker vid en 
kris, har de kanske tidigare inte behövt interagera med medborgare utan snarare sett till att 
de instanser som allmänheten först möter får samordnade budskap och information. 
Sociala medier kan ha ändrat förutsättningarna, då allmänheten idag på ett enkelt sätt kan 
möta dem när de har en åsikt eller söker information. Det finns många fördelar med att 
använda sociala medier, men samtidigt risk att rykten och snedsteg sprids fort, vilket kan 
skapa ringar på vattnet (Kaplan & Haenlein, 2010:59). 
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Erfarenheter från tidigare upplevda kriser kan generera ny kunskap att applicera på 
framtida händelser. Sådan typ av kunskap kan också fås genom övningar och att titta på 
hur andra har hanterat kriser (Falkheimer et al., 2009:156f). Larsson menar att 
gemensamma och personliga upplevelser är tillsammans med övningar de viktigaste 
formerna av lärande (Larsson, 2010:714). Mycket av den tidigare forskningen inom 
kriskommunikation har studerat specifika kriser och hanteringen av dessa, och Larsson 
hävdar att det behövs mer kriskommunikationsforskning som studerar hur lärdomar och 
erfarenheter av tidigare kriser genererat ny kunskap till ämnet (Larsson, 2010:713). 

1.2	  Syfte	  
Vårt syfte är att undersöka hur representanter från länsstyrelserna i Sverige beskriver 

sitt arbete och samverkan med strategisk kriskommunikation samt hur de beskriver 
kommunikationen i digitala kanaler i det arbetet. 

1.3	  Frågeställningar	  
• Hur beskriver respondenterna sin länsstyrelses arbete med strategisk 

kriskommunikation? 
• Hur beskriver respondenterna sin länsstyrelses samverkan med andra länsstyrelser 

och aktörer vid en kris? 
• Hur beskriver respondenterna sin länsstyrelses kriskommunikation i digitala 

kanaler? 
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2.	  TEORI	  	  
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som vi anser beröra vår studie. De centrala 
teoretiska utgångspunkterna är teorier och tidigare forskning inom kriskommunikation, 
samhällskommunikation samt sociala medier. Vi väljer dock att börja så grundläggande vi bara kan. 

2.1	  Envägs-‐	  och	  tvåvägskommunikation	  	  
Excellensteorin är en av de största studierna inom strategisk kommunikation som 

forskningsfält. Upphovsmannen James. E Grunig menar att teorin kan appliceras på alla 
organisationer världen över (Grunig, 1992:3f). Excellensteorin är uppdelad i tre olika sfärer, 
vilka är kunskapskärnan, delade förväntningar och kultur. 

Tvåvägskommunikation delas upp i symmetrisk och asymmetrisk 
tvåvägskommunikation. Asymmetrisk tvåvägskommunikation innebär att 
kommunikationen med intressenter främst sker för att försöka påverka dessa till att bete sig 
på ett visst sätt. Kommunikationen sker alltså inte med intressenterna med anledning av 
dialogaspekten, utan istället för att man vill kunna påverka dem (Grunig, 1992:10ff). 
Symmetrisk tvåvägskommunikation däremot, innebär att man kommunicerar med sina 
intressenter för att kunna mötas halvvägs, föra en dialog och lyssna på sina intressenter. 
Denna typ av kommunikation är den som excellenta organisationer använder sig av.  

Symmetrisk tvåvägskommunikation har fått kritik för att avsakna hänsyn för de olika 
maktstrukturer som finns mellan allmänheten och organisationer. Organisationer är en 
auktoritet gentemot allmänheten, vilket kan göra att allmänheten inte alltid ser det som lätt 
att uttala sig och försöka påverka (Pearsson, 1989:124f). Larsson beskriver också hur 
modellen har fått kritik för att inte kunna appliceras i verkligheten, då inga organisationer 
kan kommunicera symmetriskt om de ska ta hänsyn till sina intressen (Larsson, 2008:59). 

En annan, enklare syn på kommunikation är transmissionssynsättet. Den likställer 
kommunikation med överföring av information, och ses som en process där en sändare 
överför ett budskap genom en kommunikationskanal till en mottagare. Om mottagaren fått 
budskapet med oförändrat innehåll ses processen som lyckad. Eftersom detta synsätt 
betraktar kommunikation som något enkelt, kan det leda till att tillräckligt med resurser inte 
avsätts för just kommunikationsaspekter (Falkheimer & Heide, 2003:29f). 

2.2	  Samhällskommunikation	  
En förutsättning för en demokrati är att medborgare ska ha rätt till information, inte 

minst när allvarliga störningar drabbar samhället. Informationen bör vara trovärdig, snabb 
och saklig, och medborgare bedömer samhällets förmåga att leva upp till det efter deras 
egna förväntningar (Nordlund, 1993:5). Vårt samhälle består inte av homogena grupper, 
utan istället heterogena, vilket ställer krav på att myndigheterna i landet kommunicerar i 
olika kanaler för att nå många olika målgrupper (Yeomans, 2009:583). Anna Olofsson, 
docent i sociologi, förklarar i sin studie Kriskommunikation i ett heterogent samhälle - lika för alla 
eller till var och en efter behov? vad som har lett till att Sverige har blivit ett mer heterogent 
samhälle. Demografiska förändringar, segregering, globalisering och individualisering är 
faktorer som har påverkat den här förändringen. Det faktum att det finns en ökad 
medvetenhet om det heterogena samhället har gjort förändringen mer synlig och 
uppmärksammad idag än vad den var förr. Olofsson menar att det svenska samhället har 
dominerats av en ”lika för alla”-mentalitet, och att kriskommunikation byggt på ett 
antagande om homogenitet, trots att Sverige har blivit mer heterogent (Olofsson, 2007:7f). 
För att veta vilken kanal som ska användas för att nå de olika grupperna bör allmänheten 
brytas ner i segment för att få definierade målgrupper. Äldre personer vänder sig kanske till 
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de lokala nyheterna på tv eller radio för information, medan yngre personer inte alls nyttjar 
det mediet och istället föredrar att prata med vänner eller använder internet för att få veta 
vad som pågår. Arbetet med att segmentera målgrupper på detta sätt kräver mycket 
efterforskning för att få fram en så stor mängd information om specifika media- och 
informationssökande vanor (Yeomans, 2009:583). Enligt Falkheimer & Heide kan 
målgrupper vara ett något utdaterat begrepp, då det medför en uppfattning att människor 
ses som måltavlor för olika budskap. De menar att det är ett enkelriktat synsätt, men att 
målgruppsanalyser fortfarande är viktigt. Kommunikatörer bör istället betrakta målgrupper 
utifrån andra sociala konstruktioner (Falkheimer & Heide, 2003:37f). 

Samhällets styrande organ består av en mängd komplexa system mellan en rad olika 
myndigheter och organisationer, vilket ställer krav på en god kommunikation (Yeomans, 
2009:93). Cutlip med flera menar ett en effektiv demokrati ställer krav på en effektiv 
kommunikation mellan medborgare och styrande organ på alla nivåer. Framgångsrika 
demokratiska styren upprätthåller relationer med väljare som bygger på en ömsesidig 
förståelse och tvåvägskommunikation (Cutlip et al., 2006:411). Demokrati bör använda 
tvåvägskommunikation, som ger samhällsmedborgare möjligheter att kommunicera deras 
egna intressen och angelägenheter till styrande organ på alla nivåer för att kunna påverka 
(Yeomans, 2009:93). Samhällskommunikation skiljer sig inte mycket från den strategiska 
kommunikation som det talas om inom Public Relations, det som skiljer dessa begrepp åt 
är främst att den offentliga sektorn, som främst använder sig av samhällskommunikation, 
har service och planeringsplikt till medborgarna (Larsson, 2008:39f). Den strategiska 
kommunikationen hos lokala myndigheter har vanligtvis som mål att medborgare ska 
uppmärksamma och engagera sig i sociala frågor. Att dessa mål är tydliga och klara är av 
stor vikt för att uppnå målet, och genom tydliga mål blir det också lättare för 
myndigheterna att nå genom mediebruset till medborgarna och sist blir det lättare att 
använda sina resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Yeomans menar att lokala 
myndigheter har fått byta fokus från ett passivt informationsflöde till att förespråka ett 
samhällsengagemang som uppmuntrar människor att prata öppet och säga sin mening i 
offentliga och sociala frågor (Yeomans, 2009:590). Larsson hävdar att myndigheter som 
tidigt och kontinuerligt söker efter allmänhetens engagemang lyckas bättre med att fånga en 
aktiv medborgarmedverkan vid en kris. En annan viktig aspekt är att informationens 
trovärdighet beror på graden av trovärdighet för myndigheten ifråga (Larsson, 2008:293). 

 

2.3	  Omvärldsbevakning	  
Organisationer kan dra nytta av att använda sig av omvärldsbevakning. En stor fördel 

är att organisationer får en bättre och löpande koll på utvecklingen som sker, vilket 
möjliggör att hot eller förändrade förutsättningar blir lättare att möta. Andra fördelar är att 
beslutsfattandet kan bli mer välgrundat och att frågor kan få konkreta svar (Gent & 
Laurent, 2008:14f). 

Att göra en omvärldsanalys innebär att på ett systematiskt sätt analysera och bevaka 
omvärlden, och utifrån det dra strategiska slutsatser. Omvärlden delas upp i ett system där 
alla delar är beroende av varandra (Gent & Laurent, 2008:8). Vad som räknas som omvärld 
beror på i vilket sammanhang frågan ställs, men vanligtvis brukar omvärlden räknas till det 
som finns utanför en organisation, och kan delas upp i två olika dimensioner, närvärlden 
och omvärlden. Närvärlden är de områden som finns nära organisationen, exempelvis 
organisationens marknad, kunder, konkurrenter och liknande. Omvärlden ligger bortom 
närvärlden och påverkar en organisation indirekt och direkt. Generellt har organisationen 
mycket mindre makt att påverka omvärlden än närvärlden (Gent & Laurent, 2008:10f). 

Larsson delar in omvärlden i politiska, sociala, ekonomiska och teknologiska 
dimensioner och menar att politiska områden ofta är styrda av juridiska aspekter. 
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Omvärlden förändras, ibland snabbt och drastiskt. På grund av detta är det viktigt att i 
förtid försöka identifiera oförutsedda händelser (Larsson, 2008:97). I och med att världen 
blir alltmer globaliserad blir det viktigare för organisationer att ta hänsyn till sin omgivning, 
även på det internationella planet. För att kunna analysera läget i sin internationella 
omvärld kan det krävas nya metoder för att göra detta, eftersom miljön nära en 
organisation vanligtvis är mer välkänd än det som finns långt borta. 

Enligt Furustig & Sjöstedt kan myndigheter, regeringar och organisationer ibland ha 
svårigheter att inse värdet av omvärldsbevakning, och lägger därför inga resurser på det 
eftersom de inte upplever det som relevant (Furustig & Sjöstedt, 2000:10). Genom att 
arbeta med omvärldsanalyser kan organisationer, förutom att fatta mer välgrundade beslut, 
identifiera och utvärdera möjliga konsekvenser av de åtgärder man planerar att genomföra 
(Furustig & Sjöstedt, 2000:13). Internet, framförallt sociala medier, har blivit en viktig del 
av omvärldsanalyser då social interaktion ger en ännu bättre grund till beslut. Genom att 
inkludera sociala medier i sin omvärldsbevakning kan en bättre översikt ges över vad som 
får mycket uppmärksamhet i samhället (Meredith & O' Donnell, 2011:275).  

 
Issues Management är en funktion inom en organisation som hjälper till att förstå sin 

omgivning och strategiskt arbeta efter den genom att försöka upptäcka problem, frågor och 
trender i omvärlden i tid (Regester & Larkin, 1997:275). Den stora skillnaden mellan Issues 
Management och det svenska begreppet omvärldsanalys är att Issues Management 
innefattar hela processen och resultatet av analysen hanteras. Omvärldsbevakning däremot, 
innefattar enbart själva bevakningen (Larsson, 2008:99). Det innebär alltså att 
organisationer letar efter förtecken på en kris för att kunna sätta in åtgärder. Internet och 
dess framväxt har underlättat det arbetet i och med att publiken har gått från att vara passiv 
till att kunna vara aktiv (Eriksson, 2009:109).  

Vissa organisationer byter ut ordet kris och benämner det som en issue istället (Darling, 
1994:4). Regester och Larkin menar dock att Issues Management inte är detsamma som 
krishantering och att de två inte ska användas synonymt (Regester & Larkin, 1997:41). 
Darling hävdar däremot att själva etiketten inte är det viktiga i detta sammanhang, utan 
istället det övergripande sätt som organisationen kontinuerligt och systematiskt granskar sin 
omgivning och verksamhet i samtliga marknadsområden samt gör upp planer för hur kriser 
ska hanteras sett till organisationens behov. Den verkliga utmaningen är inte att känna igen 
kriser, utan att känna igen dem i tid och ta itu med de problem som uppkommer i samband 
med detta (Darling, 1994:4f). 

2.4	  Vad	  är	  en	  kris?	  
En kris kännetecknas av att det är en extrem händelse av något slag, och 

kriskommunikationslitteraturen definierar ofta en kris som en oväntad, hotfull och 
tidspressad händelse som drabbar en stor mängd människor. Många menar dock att ordet 
kris överanvänds och att därför tappar sitt värde (Eriksson, 2009:35f). Ulmer, Sellnow och 
Seeger kännetecknar en organisationskris som ett unikt ögonblick i en organisations 
historia och bör inte förväxlas med dåliga erfarenheter eller svåra tider, som nödvändigtvis 
inte bör betraktas som en kris (Ulmer et al., 2007:5). Coombs definierar en kris som en 
plötslig och oväntad händelse som hotar att störa organisationens verksamhet och utgör ett 
hot mot både organisationens anseende och dess finansiella tillgångar. Kriser kan skada 
intressenter negativt på ett fysiskt, känslomässigt eller ekonomiskt sätt, och en 
organisations intressenter kan bland annat bestå av samhällsinvånare, anställda, kunder, 
leverantörer och aktieägare (Coombs, 2007:164). Myndigheter benämner ofta en kris som 
en allmän samhällsstörning (Falkheimer et al., 2009:14). Att det finns många olika 
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definitioner på kris kan av naturliga skäl ha att göra med vilken typ av organisation som 
svarar på vad de definierar en kris som, eftersom det varierar mellan olika organisationer 
(Darling, 1994:5f). 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som driver webbplatsen 
krisinformation.se, som tillhandahåller krisinformation från svenska myndigheter, 
länsstyrelser och kommuner definierar en kris som:  

”En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa 
eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så 
stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska” (www.krisinformation.se, 2014). 

Barry A. Turner och Nick F. Pidgeon (1997) gör i boken Organisering kring hot och risk 
skillnad på naturliga katastrofer, till exempel översvämningar, jordbävningar och tsunamis, 
och katastrofer som orsakats av människor, till exempel explosioner, bränder eller kemiska 
olyckor. Dock menar de att naturliga katastrofer och katastrofer som orsakats av 
människan kan vara svåra att hålla isär, dels eftersom jordens befolkning växer och bosätter 
sig på utsatta platser, och dels eftersom människor har påverkan på naturen vad gäller 
exempelvis klimatuppvärmningen (Czarniawska et al., 2007:21). Ulmer, Sellnow och Seeger 
menar att inget samhälle eller organisation, oavsett privata eller offentliga, kan stå emot 
kriser idag. Samhället påverkas ständigt av olika typer av kriser av olika karaktär, däribland 
naturkatastrofer. Organisationer kan uppleva kriser som till exempel livsmedelsburna 
smittor (Ulmer et al., 2007:3). Ett vidare förtydligande som sammanfattar det som 
kännetecknar en organisationskris är att det är en specifik och oväntad händelse som 
skapar höga nivåer av osäkerhet och hot, eller händelser som uppfattas som ett hot mot 
organisationens högprioriterade mål (Ulmer et al., 2007:7). 

Ett sätt att skilja mellan en fysisk kris och en förtroendekris menar Palm & Falkheimer 
är att en fysisk kris både definieras och tillkännages av exempelvis myndigheten ifråga, 
medan en förtroendekris definieras av intressenter och målgrupper och ofta tillkännages av 
medierna (Palm & Falkheimer, 2005:38).  

2.5	  Kriskommunikation	  
Begreppet kriskommunikation handlar bland annat om att försöka hantera och minska 

ryktesspridning och att hantera utbytet av information under tidspress (Eriksson, 2009:38). 
Öppenheten i kriskommunikationen är en tudelad aspekt (Coombs, 2007:173). Å ena sidan 
vinner organisationen i fråga trovärdighet genom att kommunicera och informera så öppet 
som möjligt om den aktuella situationen. Väljer organisationen att inte kommunicera öppet 
finns det risk för att informationen så småningom kommer ut ändå, men att intressenterna 
då kan få en bild av att organisationen försökt dölja något (Kaufmann et al., 1994:30). Å 
andra sidan kan öppenhet i vissa fall skada organisationen på längre sikt, bland annat 
ekonomiskt på grund av upprörda intressenter (Kaufmann et al., 1994:33).  

Larsson pekar på några viktiga lärdomar att ta fasta på vad gäller kommunikation vid 
katastrofer och kriser. Det första är att rätt slags kommunikation är viktig. Dessutom måste 
det finnas inarbetade planer och de som bär ett informationsansvar måste vara väl 
förberedda på oväntade händelser. Eftersom ingen kris är den andra lik bör organisationens 
handlingsplaner även vara flexibla. Det bör också finnas en medvetenhet om att bilden av 
krisen och det fortsatta krisförloppet påverkas starkt av den första beskrivningen från 
organisationen och mediernas sida, vilket gör att kriser kräver en tidig och mycket snabb 
information och kriskommunikation (Larsson, 2008:285f). Kriskommunikationen bör även 
vara konsekvent, vilket i detta sammanhang betyder att talan sker med en och samma röst, 
alltså att de som för talan levererar ett konsekvent budskap i alla kanaler (Lukaszweski, 
1997:8f).  
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2.6	  Situational	  Crisis	  Communication	  Theory	  	  
Timothy Coombs Situational Crisis Communication Theory, SCCT, är en normativ teori 

som beskriver hur man bör matcha responsen för olika krissituationer. SCCT kan ses som 
ett tillvägagångssätt för att hjälpa organisationer att maximera intressenternas 
förtroendekapital efter en kris. SCCT identifierar hur olika aspekter av en krissituation 
påverkar vilka rykten som uppstår bland intressenter och vilka attribut som framträder ur 
krisen (Coombs, 2007:163f). SCCT har rötter i Attribution theory, vars utgångspunkt är att 
människor söker orsaker bakom händelser, det vill säga att de gör attributer. Det gäller 
särskilt händelser som är negativa eller oväntade (Coombs, 2007:165, Weiner, 1985:560). 
SCCT går steget längre med Attribution theory, för att förutse vilka hot rörande anseendet 
en kris för med sig, och föreskriver krisåtgärdsstrategier för dessa (Coombs, 2007:166). En 
person ger någon, genom attribut, ansvar för en händelse och upplever en emotionell 
reaktion på händelsen. Om en organisation anses vara ansvarig för en händelse kan 
intressenter bryta relationen med organisationen eller prata illa om dem, vilket 
organisationen bör har ett egenintresse i att förhindra (Coombs, 2007:165f). Genom att 
förstå krissituationen, antar SCCT att den ansvarige för krishanteringen kan bestämma 
vilken krishanteringsstrategi som kommer att skydda anseendet maximalt. SCCT menar att 
kommunikationen kan komma att påverka vilka uppfattningar människor får av en 
organisation i kris (Coombs, 2007:171). 

Teorin ger en större förståelse för hur intressenter kommer att reagera på en 
uppkommen kris, och tillhandahåller en uppsättning riktlinjer för hur organisationer kan 
använda sig av krishanteringsstrategier för att minska förödelsen av en kris. SCCT kan 
tillämpas på olika organisationsformer, därför ser vi den som relevant för vår studie 
(Coombs, 2007:163f). Coombs menar att det finns flera olika typer av kriser som en 
organisation kan utsättas för, där ryktesspridning är en av dem. Rykten baseras till stor del 
på hur intressenter värderar organisationens förmåga att möta intressenters förväntningar 
(Coombs, 2007:164, Fombrun & van Riel, 2004:4). Om organisationen inte lever upp till 
intressenternas förväntningar uppstår en lucka där emellan, i litteraturen benämnt som 
expectancy gap. Om skillnaden mellan intressenternas förväntningar och organisationens 
presterande blir för stort riskerar organisationen att förlora sin legitimitet (Reichart, 
2003:58f). Kriser kan göra att människor tänker negativt om en organisation, vilket gör att 
kriser kan riskera att skada ett tidigare gott rykte. Coombs hävdar vidare att intressenter 
som fått en negativ bild av en organisation tenderar att sprida negativa rykten genom word 
of mouth (Coombs, 2007:164). Även om rykten är viktiga att ta hänsyn till i krissituationer 
så måste de etiska ansvarstagandena prioriteras i första hand. Att till exempel ge 
intressenterna rätt information om fysiska hot som uppstår i samband med en kris eller att 
gå ut med varningar till allmänheten är att ta sitt etiska ansvarstagande. Detsamma gäller för 
intressenternas psykiska behov, då kriser skapar ett behov av information och osäkerheten 
kring en kris kan framkalla stress. Coombs hävdar därmed bestämt att det vore oansvarigt 
att börja krishanteringen utifrån ett fokus på organisationens rykte om det finns viktigare 
aspekter att hantera först (Coombs, 2007:165). 

2.7	  Forskningstraditioner	  inom	  kriskommunikation	  
Den tidigare forskningen inom kriskommunikation kan grovt delas in i två 

forskningstraditioner, den traditionella och den senmoderna. Den traditionella 
forskningstraditionen kännetecknas av en objektivitet och insikten i att det finns en mätbar 
verklighet. Forskningen bygger ofta på stora enkätundersökningar som söker efter att 
beskriva och kartlägga, men kommer således inte nära människors innersta tankar eller 
synsätt. Kriser betraktas som något som påverkar människan på olika objektiva och fysiska 
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sätt. Den senmoderna forskningstraditionens verklighetsuppfattning är 
socialkonstruktionistisk, och menar att människors uppfattningar och tolkningar påverkar 
hur de agerar och tänker. Synsättet på kriser är att det är något som är socialt konstruerat 
genom människors förståelse och tolkningar av händelser. Kommunikationsmålen skiljer 
sig även mellan de olika forskningstraditionerna. I den traditionella forskningen är sändaren 
i centrum och målet med kommunikationen att tillräcklig information ska levereras till 
mottagaren, och anses uppfyllt om mottagaren kan upprepa det levererade budskapet. I 
den senmoderna forskningen är publikerna i centrum och målet är tvärtom från den 
traditionella att mottagarna ska förstå budskapet och helst kunna agera självständigt 
(Falkheimer et al., 2009:31ff). 

2.8	  Krishantering	  	  
Fearn-Banks beskriver krishantering som en process som genom strategisk planering 

för en kris eller negativ händelse kan göra det möjligt för en organisation att ta större 
kontroll över sitt eget öde. Denna process kan reducera en del av risken och osäkerheten 
från den negativa händelsen. Kriskommunikation är själva dialogen mellan organisationen 
och dess intressenter före, under och efter kris eller negativ händelse, vars strategier och 
taktik syftar till att minska skadorna på bilden av organisationen. En effektiv krishantering 
innefattar kriskommunikation, som utöver lindrande eller avlägsnande av krisen också kan 
tillföra organisationen ett bättre rykte än vad den hade innan krisen uppstod (Fearn-Banks, 
2011:2).  

2.9	  Krisens	  faser	  
I grova drag består en kris av tre faser. Dessa är före, under och efter krisen, som med 

andra ord kallas varnings-, -akut och följdfasen. Larsson menar dock att det numera finns 
en mer detaljerad indelning av krisens faser. Den första, förebyggandefasen, handlar om att 
förebygga en kris, till exempel genom riskreducerande åtgärder i form av säkerhetspolicys, 
lagar- och förordningar och omvärldsbevakning. Den andra, förberedelsefasen, fokuserar 
på att skapa resurser för att kunna möta påfrestningar som en kris innebär. På det konkreta 
planet innebär det att utforma krisplaner och genomföra utbildningar och övningar som 
tillför operationell kapacitet för ändamålet (Larsson, 2008:291f). Akutfasen innebär 
åtgärder som utförs för att förhindra eventuella skador och rädda liv med insatser från 
bland annat polis och räddningstjänst, med målet att kunna återgå till det normala (Flodin, 
1999:12). Vid återhämtningsfasen återgår organisationen till sina normala arbetsformer, 
alternativt att organisationen utvecklar nya strukturer om krisen visade på tidigare svagheter 
(Larsson, 2008:291f). Den sista fasen, lärofasen, innebär att organisationen lär sig av sina 
misstag för att förstå vilka förbättringar de behöver göra (Ulmer et al., 2007:145f). Att ta 
lärdom av tidigare kriser kan vara både positivt och negativt. Under en krissituation kan 
man lära sig mycket och applicera på nya händelser i framtiden. Det vanligaste är dock att 
organisationer generellt är dåliga på att ta med sig nya erfarenheter och att en av 
anledningarna till det kan vara att det är förändringar som tar lång tid att genomföra och att 
de är rädda för att hastigt ändra reformer. Det hör inte till ovanligheterna att organisationer 
i efterhand lyfter fram framgångarna väldigt mycket och bortförklarar felhanteringarna 
(Falkheimer et al., 2009:156f). Det vanligaste sättet organisationer i Sverige arbetar på för 
att ta lärdom av kriser är genom övningar och studiebesök hos tidigare krisberörda aktörer 
(Falkheimer et al., 2009:158).  

Det finns tre olika typer av lärdomar efter en kris: erfarenheter, förklaringar och 
kompetenser. Att ta lärdom av erfarenheter handlar om att lära sig av egna krisupplevelser. 
Att ta lärdom av förklaringar innebär att söka utvärderingar av forskare eller analytiker. Att 
ta lärdom av kompetenser innebär att se yrkeskompetens som grund för nya hanteringssätt 
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av kriser (Boin et al., 2005:117f). Ur kommunikationsperspektivet är det viktigt att i förväg 
vara medveten om vilka kanaler och medier som behövs användas och veta vilka kontakt- 
och informationsbehov som uppstår under krishändelser (Falkheimer et al., 2009:159). Vid 
akut behov av att upplysa och varna använder man sig i Sverige av Viktigt Meddelande till 
Allmänheten (VMA) (Falkheimer et al., 2009:164). 

Palm & Falkheimer sammanfattar att det krisförebyggande arbetet och krishanteringen 
ska vara sann, öppen, proaktiv och redo, och menar därtill att det egentligen inte finns 
några hemliga knep eller åtgärder att vidta när en händelse uppstår (Palm & Falkheimer, 
2005:82). 

Enligt Arjen Boin med flera kommer inte kriser från en klar himmel, utan börjar oftast 
som något mindre som sedan eskalerar. Rutinerna hos organisationen blir ur balans under 
en kris (Boin et al., 2005:10f). Darling poängterar dock att krishanteringen inte bör påverka 
någon större del av verksamheten, på så sätt att de anställda inte bör störas så att 
verksamheter slutar fungera vid en uppkommen krissituation. Enligt honom bör en väl 
uppfylld krishantering systematiskt kunna hantera verkliga kriser så att organisationen och 
dess verksamhet kan fortsätta att fungera normalt när och under krisen inträffar. Vidare 
menar Darling att företag ofta på grund av felaktig eller otillräcklig planering, ibland helt 
avsaknad planering, ägnar sig regelbundet åt reaktiva åtgärder vid krissituationer. 
Organisationer som inte prioriterar hur deras krishantering ska planeras och utföras vet 
sällan vilka situationer som kräver omedelbar uppmärksamhet och vilka som inte gör det. 
Resultatet blir att organisationer inte kan fungera normalt om en verklig krissituation 
inträffar. Detta kallar Darling för ”mismanagement”, eller dålig krishantering. Att uppfylla 
en god krishantering är ingen ”snabbfix”, utan innebär ett proaktivt arbete med att studera, 
identifiera och förutse eventuella kriser, vilket möjliggör en förebyggande och förberedande 
krishantering (Darling, 1994:4). Krishanteringen berör vanligtvis fler organisationer, 
avdelningar och aktörer samtidigt. McConnell och Drennan (2006) beskriver i boken 
Nätens kriskommunikation dessa samarbeten som nätverksbyggande (Eriksson, 2009:50). 
Darling anser att organisationer bör dra nytta av den expertis som finns från olika 
verksamhetsområden i planeringen och hanteringen av krissituationen (Darling, 1994:4). 
Vilka strukturer och rutiner som uppstår i en kris är beroende av hur många organisationer, 
avdelningar eller aktörer som är drabbade (Eriksson, 2009:51). 

 

2.10	  Myndigheter	  och	  kriser	  
Samhällets organ har en skyldighet att hantera kriser som drabbar och berör 

medborgarna. På nationell nivå är det regering, myndigheter och statliga verk, medan 
landsting, länsstyrelser och kommuner bär ansvaret på lokal och regional nivå (Falkheimer 
et al., 2009:21). Myndigheter måste vara beredda på många olika typer av kriser och det kan 
innebära att ledare för myndigheterna hamnar i ett mycket utsatt läge. Kriser som kan 
drabba myndigheter kan bland annat vara interna konflikter, naturkatastrofer, katastrofer 
orsakad av människan och terrorism (Boin et al., 2005:1). Olika typer av kriser har en sak 
gemensamt, ledningen måste fatta snabba beslut, samtidigt som de inte vet vilka 
konsekvenser deras beslut leder till (Boin et al., 2005:4).  

Flodin har pekat på några punkter som utmärker kriskommunikationens område 
applicerat på myndigheter. För det första att förberedelsearbetet är oerhört viktigt för att 
klara av kriskommunikationen. Förberedelsearbetet innefattar olika policys som behandlar 
bland annat instruktioner, lagar och kompetensområden. Utbildningar och övningar är ett 
annat delområde som bör upprätthållas kontinuerligt för att beredskapen ska hållas på en 
hög nivå. Att myndigheten bygger upp trovärdigheten genom att etablera kontakter med 
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betydande organisationer är också något som myndigheten bör rikta uppmärksamhet mot 
(Flodin, 1993:61). De myndigheter i Sverige som har ansvar för krishantering bör följa tre 
steg när de sänder ut krisinformation och bedriver informationssamordning. Det första 
steget är att förvarna, verifiera och alarmera. Det andra steget är att rapportera och 
återkoppla för att få en samlad lägesbild och det tredje är att kommunicera med 
allmänheten (Ericsson & Nilsson, 2008:7). Att myndigheterna uppmärksammas av olika 
mottagargrupper kräver en skicklig och aktiv kommunikation för att göra sig hörda. Med 
ny informationsteknik behöver myndigheter även vara snabba med informationen eftersom 
tiden är knapp. Samtidigt som myndigheter måste agera och kommunicera snabbt, så är det 
samtidigt viktigt att deras budskap är korrekta och att de har legitimitet i sitt agerande. Just 
trovärdighet är ett återkommande tema som myndigheter måste basera sitt arbete på 
(Flodin, 1993:62f).  

Palm och Falkheimer menar i studien Förtroendekriser – Kommunikationsstrategier före, under 
och efter att allmänhetens förtroende i hög grad påverkar samhällsinstitutioners 
krishantering. Ett för lågt förtroende riskerar att krishanteringen inte blir användbar. 
Institutionernas agerande, både före, under och efter en kris, påverkar allmänhetens 
förtroende. Kommunikationen mellan institutionerna och dess intressenter har också 
betydelse, eftersom kommunikationen kan ha en avgörande roll för att förebygga 
förtroendekriser, men har även i syfte att reparera en förtroendekris som redan inträffat.  

Palm och Falkheimer menar vidare att krisberedskapens kärna är att frambringa, 
upprätthålla och återställa det allmänna förtroendet (Palm & Falkheimer, 2005:8f). I deras 
studie gör de skillnad mellan den offentliga och privata sektorn vad gäller krishanteringens 
förebyggande och reparerande fas. Myndigheter tenderar att vara väl förberedda innan en 
kris uppstår med bland annat dokumenterade krisplaner, övningar- och scenarioträning av 
särskilda krisgrupper och omvärldsanalyser (Palm & Falkheimer, 2005:30). Under en kris 
uppstår stora informationsströmmar som myndigheter måste vara beredda på att hantera. 
Allmänheten, organisationer, medier och myndigheter vänder sig till varandra föra att 
hämta och lämna information, vilket ställer krav på att myndigheter har en väl uppbyggd 
organisation som kan hantera informationsströmmarna i form av bland annat utbildad 
personal och kunskaper i att formulera krisbudskap. Kunskaperna i att formulera 
krisbudskap hänger ihop med att budskapen måste använda ett språk som gör att 
mottagarna förstår, samtidigt som informationen bör vara konsekvent genom alla budskap. 
Krisbudskapen ska i första hand ge människor information om vad de behöver göra och 
när i den aktuella krisen. Flodin beskriver till sist att informationen bör upprepas ofta 
eftersom det gör allmänheten uppmärksam på myndigheternas information och ökar 
samtidigt deras förtroende för myndigheten samt att det minskar ryktesspridningen. För 
bästa effekt bör även flera kanaler användas för att förmedla informationen (Flodin, 
1993:62f). 

I fråga om relationer med de lokala medborgarna och personlig marknadsföring har 
företag och ideella organisationer bättre resurser, likaså gäller vid reparativa åtgärder, då 
myndigheter inte kan använda masskommunikation och annonser på ett lika fritt sätt som 
företag och ideella organisationer har råd med. Yttre påverkan som orsakar kriser, till 
exempel snöoväder eller jordbävningar, påverkar nödvändigtvis inte förtroendet för 
exempelvis myndigheten (Palm & Falkheimer, 2005:28). Däremot poängterar de att en 
fysisk kris kan påverka förtroendet, ifall krisens skador förvärrats genom bristfällig 
beredskap eller bristande kompetens och hantering av krisen från aktörens håll (Palm & 
Falkheimer, 2005:30). 

2.11	  Samverkan	  	  
Organisationer bör vara flexibla och snabba för att kunna vara integrerade med sin 

omvärld. De traditionella samverkansstrukturerna är linjära av sin karaktär. För att kunna 
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anpassa sina samverkansgrupper på ett sätt som är anpassat efter dagens snabba och 
föränderliga samhälle bör de vara mer flexibla. Flexibla samverkansgrupper är bättre 
lämpade att framgångsrikt hantera kriser (Eriksson, 2009:48f). Den aspekten som kan tala 
emot att det är bra med samverkansgrupper med många aktörer inblandade är att det finns 
en större risk för att material som inte bör bli offentligt kan bli det, på grund av att det kan 
bli svårt att skilja på vad som är internt och externt om det är för många inblandande 
(Eriksson, 2009:50).  

I krissituationer, som kännetecknas av osäkerhet, ligger en utmaning i att organisationer 
måste kommunicera effektivt i beslutsfattandet. Insamlande, analyserande och 
sammanställande av information ska ske snabbt vilket ställer krav på samordning och 
fördelande av resurser. När en kris uppstår i samhället är giltig och aktuell information av 
stor vikt. Kapucu menar dock att nätverksorganisationer i regel arbetar mer effektivt under 
rutinmässiga förhållanden än vad de gör i dynamiska förhållanden, vilket ofta kännetecknar 
miljön under en kris (Kapucu, 2006:208). Kriser som orsakar störningar i samhället kan 
omstrukturera redan existerade nätverk, vilken kan försvåra kommunikationen och 
samordningen (Kapucu, 2006:210). Samverkansnätverk som redan innan en kris inbegriper 
starka relationer till varandra fungerar generellt bättre i krissituationer än de som inte har 
det. Detta menar Kapucu beror på att ett stort förtroende finns med i bilden, som med 
gemensamma värderingar underlättar viljan att samarbeta och dela information. Dessa 
faktorer är viktiga faktorer för nätverk (Kapucu, 2006:210). Stora kriser eller katastrofer 
kräver samverkan i kommunikation och samordning, där beslut i nödsituationer involverar 
flera aktörer och där informationen delas av de samverkande organisationerna. Utöver det 
bör aktiviteter samordnas inom och över organisationsgränserna (Kapucu, 2006:221). 

2.12	  Risker	  	  
Ulmer, Sellnow och Seeger skiljer mellan kriser och risker, även om de är starkt 

sammankopplade. En undermålig riskkommunikation kan resultera i en kris. Det som 
skiljer en risk från en kris är att risker ses som en naturlig del av livet och går inte att 
undvikas, medan kriser oftast går att undvikas (Ulmer et al., 2007:8). Vi har blivit mer 
medvetna om riskerna i vår omgivning idag. Det betyder inte att det finns fler risker idag än 
tidigare, det är snarare informationen från bland annat medier och myndigheter som har 
ökat vår medvetenhet om riskers existens. Förutom det faktum att ett större antal risker 
idag påverkas av människor, till exempel fenomen som klimatförändringar och 
skogsskövling, så har vi även fått en större medvetenhet om att samhället och världens 
påverkan beror på de beslut vi väljer att ta. I och med kunskapen om vilka risker som finns 
har det lärt oss att fatta beslut om vilka vi vill utsätta oss för och vilka vi väljer att undvika. 
Denna nya medvetenhet innebär att företag, myndigheter och organisationer har ett ansvar 
att ha kontakt och ge information till kunder och medborgare (Lidskog et al., 2000:15f).  

2.13	  Riskkommunikation	  	  
Enligt Warg används riskinformation och riskkommunikation ofta synonymt med 

varandra, även fast de skiljer sig åt i några viktiga avseenden. Vid riskinformation 
kommuniceras enbart den primära informationen, utan att lägga någon värdering i 
mottagarens åsikter eller känslor, och det viktiga är att budskapet överförts och uppfattats 
på det sätt som avsändaren menat. Vid riskkommunikation tas den interaktiva processen i 
beaktning, det vill säga det som uppstår mellan sändare och mottagare. Det sker alltså en 
tvåvägskommunikation av riskinformationen mellan till exempel myndigheter och 
allmänheten (Lidskog et al., 2000:50f).  
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För en framgångsrik riskkommunikation spelar graden av tillit mellan aktörerna en stor 
roll, det vill säga huruvida vilken grad av förtroende det finns för den som säger eller gör 
något. Slovic (1993) presenterar i artikeln Perceived Risk, Trust and Democracy (1993) 
asymmetriprincipen. Denna princip menar att det är lättare att förlora trovärdighet och tillit 
och svårare att vinna det. Enligt Slovic finns det fyra faktorer som bevarar denna princip. 
Händelser som anses som ha en negativ inverkan hos organisationer eller myndigheter, till 
exempel lögner, katastrofer och mänskliga felhandlingar, tenderar att noteras och bli 
ihågkomna i större grad än positiva händelser. I denna faktor spelar medias roll in, då 
negativ information får spridning genom dem. För det andra påverkas människors attityder 
och upplevelser i större grad av negativa händelser. Den tredje faktorn är att källor som 
rapporterar om negativa händelser i större grad upplevs som mer förtroendeingivande än 
källor som rapporterar om positiva händelser. Assymetriprincipens sista punkt är att om 
misstroende existerar i någon mån är det troligt att det misstroendet kommer att eskalera 
snarare än att minska, eftersom människor som misstror någon eller något tenderar att vara 
obenägna att aktivt söka efter information som skulle kunna ändra dennes aktuella bild. 
Summan av asymmetriprincipen är att den visar på vikten av att bevara sin trovärdighet, 
och att relationerna och kommunikationen påverkas av den grad av tillit och trovärdighet 
som finns med i bilden (Lidskog et al., 2000:57f). Om den som sänder ett budskap går att 
lita på, blir det lättare för mottagaren att fånga upp och lyssna på vad denne har att säga. 
Warg menar vidare att en organisation kan öka sitt förtroende genom att visa på att de i 
förväg funderat på och gjort upp planer för situationer där risker kan tänkas förekomma 
(Lidskog et al., 2000:59ff). 

 

2.14	  Digitala	  kanaler	  
Internets utveckling har förändrat kommunikationen avsevärt. Innan internet gick 

många organisationer via media för att nå ut med sina budskap, vilket försvårade 
möjligheten till tvåvägskommunikation. Det var också media som bestämde om nyheten 
var intressant nog för att uppmärksamma. Media har fortfarande en betydande roll om vad 
som blir en nyhet och inte, men inte i lika stor utsträckning (Gonzáles-Herrero & Smith, 
2008:144). Däremot menar Coombs & Holladay att journalister idag hämtar mycket 
nyheter och källor från internet och sociala medier, och att det därför borde ligga i 
organisationers intresse att via sociala medier uppdatera information som de vill att 
journalister ska hitta och hämta (Coombs & Holladay, 2013:27). 

I och med internet har sociala medier ändrat förutsättningarna för kommunikatörer, 
framförallt med tanke på möjligheten att nå ut med budskap ofiltrerat till mottagarna och 
potentialen att föra en dialog och interagera med andra (Coombs & Holladay, 2013:26f). 
Kaplan & Haenlein konstaterar att sociala medier är en stark trend, som bör vara av 
intresse för många organisationers verksamhet. Trots att det är en stark trend är det inte 
många organisationer som är bekväma med sociala medier som en digital kanal (Kaplan & 
Haenlein, 2010:59f). Tidigare studier visar att organisationer i större utsträckning använder 
digitala kanaler statiskt istället för dynamiskt, och inte utnyttjar potentialen till att interagera 
med andra (Coombs & Holladay, 2013:26f). Det kan bero på att konsumenter och 
intressenter helt öppet kan ge sina åsikter och dela med sig av sina upplevelser, vilket ger 
organisationerna en låg kontroll över sina informationsflöden på internet och sociala 
medier (Kaplan & Haenlein, 2010:59f). 

Förutsättningarna för våra relationer har också förändrats. Vi kan idag följa politikers 
flöden, politiska grupper och få kontakt med andra som är intresserade av samma saker 
och har samma åsikter, samtidigt som vi också kan lära känna de som tycker annorlunda 
och diskutera. Orden sprids fort på sociala medier, vilket mobilisering av händelser och 
event drar nytta av. Organisationer, aktivister, politiska aktörer och andra typer av grupper 
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kan ha stor användning av denna möjlighet (Ellison et al., 2009:8f). Eriksson menar att det 
framförallt är vana internetanvändare som använder sig av internet och sociala medier för 
att få reda på information. De mindre vana använder sig hellre av traditionella massmedier 
såsom tv och radio (Eriksson, 2009:75).  

Ett fenomen som har ökat avsevärt i och med internet, bloggar och sociala mediers 
framväxt är medborgarjournalistik. Begreppet innebär att medborgare driver egen 
journalistik, och det finns antaganden om att journalistiken som yrke hotas av detta. De 
som ser medborgarjournalistik som positivt anser att de har större förtroende för de som 
driver exempelvis bloggar, eftersom att de oftast är ämnesexperter, till skillnad från 
yrkesjournalisterna som måste kunna lite om allt för att kunna vara breda i sitt yrke 
(Eriksson, 2009:82).   

2.15	  Digitala	  kanaler	  och	  kriser	  	  
Fördelen med sociala medier i krishantering och kriskommunikation är att 

organisationernas sociala medier sällan är lika formella som organisationernas officiella 
webbplatser och de kan i större utsträckning improvisera från fall till fall. Eriksson menar 
att sociala medier är den optimala krishanteraren om det används på rätt sätt. Sociala 
medier ger möjlighet till gemenskap och till meningsskapande kommunikation med sina 
intressenter. Det är ett flexibelt verktyg som lätt kan anpassas till olika händelser. Sociala 
medier kan förvisso också vara en bov, då ryktesspridning och exempelvis politiska 
manifestationer kan ske oerhört fort (Eriksson, 2009:54f). En annan möjlighet för 
organisationer som använder sociala medier är att det kan ge möjlighet till att genomsöka 
oerhörda mängder information, vilket kan effektivisera omvärldsbevakningen och Issues 
Management. Det i sin tur kan leda till att organisationerna på ett bättre sätt kan hitta 
eventuella kriser i förtid, eller hantera en pågående kris bättre (Perry et al., 2003:207). 
Något organisationer bör vara medvetande om när de använder sociala medier är att kriser 
lättare får spridning och blir en nyhet för fler människor. Inte bara krisen sprids fortare, 
utan även information, bilder, filminspelningar och spekulationer (Eriksson, 2009:28). 

2.16	  Mediernas	  roll	  i	  kris	  	  
Enligt dagordningsteorin har medierna stor makt över vad eller vilka frågor 

allmänheten uppfattar som viktiga. När medierna ger uppmärksammar åt en viss fråga 
hamnar den på mediernas dagordning. Denna fråga hamnar i sin tur på allmänhetens 
dagordning, det vill säga att även allmänheten i stor utsträckning tycker att den 
uppmärksammade frågan är en viktig samhällsfråga (McCombs, 2006:11). Det finns många 
frågor som tävlar om att hamna på både mediernas och allmänhetens dagordning, men 
utrymmet är begränsat och ger inte utrymme åt alla frågor (McCombs, 2006:63). 

Under en kris kan medierapporteringen alltså spela en stor roll eftersom media har 
möjlighet att framställa situationen som de vill, vilket kan påverka människors tankar om 
situationen. Media är vanligtvis väldigt snabba på att upptäcka en kris, ibland till och med 
snabbare än de som är mitt uppe i krisen, till exempel organisationen själva. Boin med flera 
menar att detta kan ha ett samband med utvecklingen av bland annat internet och det nya 
”24/7” nyheter som ökar journalisternas behov av att snabbt rapportera nyheter. Detta har 
också lett till att journalistiken idag har blivit mer aggressiv (Boin et al., 2005:72f). 
Lukaszweski poängterar vikten av att vara snabbt framme och kommunicera om en negativ 
händelse, helst inom loppet av två timmar. Dröjer informationen kan media förmedla 
information som endast bygger på spekulationer istället för fakta. Den första timman är 
den mest kritiska för att upprätta uppfattningen om organisationens förmåga att hantera en 
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kris (Lukaszweski, 1997:9). Momentet att snabbt kommunicera innebär att intressenter, 
framförallt media, får veta vad för information organisationen i fråga har om just den 
krissituationen, där målet är att fylla det informationsvacuum som uppstår med korrekt 
information Ett för långsamt agerande låter andra fylla informationsvacuumet med 
spekulationer, i värsta fall med syftet att skada organisationens rykte (Coombs, 2006:172).  
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3.	  METOD	  
I detta kapitel presenteras vårt val av metod, urval och en beskrivning av genomförandet. Studiens validitet, 
reliabilitet och intersubjektivitet diskuteras. Som avslutning diskuterar vi metodproblem som uppstått 
under genomförandet av studien 
 

Vår studie är en deskriptiv ansats, det vill säga att det är en beskrivande studie 
(Ekström & Larsson, 2010:128). En beskrivande studie kännetecknas av att den svarar på 
någon eller några av frågorna som är av typen var, när, hur, vem eller vilka (Esaiasson et al., 
2012:36). Det kan också röra sig om ett specifikt tema såsom särskilda sakfrågor, 
organisationer eller personer, vilket vi i vår studie gör då vi undersöker en och samma 
myndighet. Denna är dock uppdelad och det finns en myndighet i varje län, vilka är 21 till 
antalet. Studien är en fallstudie i den bemärkelsen att vi har undersökt en specifik 
myndighet. Studien är djupgående då vi vill se likheterna och skillnaderna (Ekström & 
Larsson, 2010:19).  

3.1	  Frågeundersökning	  	  
Till vår studie har vi använt oss av frågeundersökningar som genomförts genom 

telefonintervjuer. Valet att genomföra undersökningen via telefon ligger i att 
respondenterna var många till antalet och att den geografiska spridningen inte möjliggjorde 
att träffas på plats. Litteraturen säger att frågeundersökningar som genomförts via telefon 
generellt har en högre svarsfrekvens än vad postenkäter har, vilket även gäller det interna 
bortfallet som blir mindre eftersom det är svårare att välja bort frågor att svara på vid en 
telefonintervju (Ekström & Larsson, 2010:96). Detta styrkte vårt val av att genomföra 
frågeundersökningen via telefon istället för en skriftlig undersökning via post eller mail. 
Frågeundersökningar kännetecknas av att det är standardiserade frågor med fasta 
svarsalternativ, det vill säga att svarsalternativen är bestämda i förväg. Det finns även en 
mellanform av frågeundersökningar, där svarspersonen istället för fasta svarsalternativ 
svarar med egna ord och där intervjuaren kan ställa följdfrågor, vilket kallas för öppna 
frågor (Esaiasson et al., 2012:228f) Vi har i vår frågeundersökning kombinerat fasta 
svarsalternativ och öppna frågor, där undersökningens första del består av fasta 
svarsalternativ och de avslutande frågorna består av öppna frågor där respondenterna 
uppmanades att beskriva mer utförligt om deras uppfattningar, tankar och berättelser, och 
där vi kunnat ställa följdfrågor utifrån svaren. Valet av denna kombination grundar sig på 
att vi dels ville se hur vanligt förekommande vissa fenomen är, men vi ville även få en 
djupare förståelse genom respondenternas beskrivningar, tankar och upplevelser kring 
dessa fenomen. Ekström och Larsson beskriver intervjuer som den bäst lämpade metoden 
om man vill ta reda på människors enskilda erfarenheter och uppfattningar, vilket är vad vi 
hoppades åstadkomma med de öppna frågorna i undersökningen (Ekström & Larsson, 
2010:54). Eftersom vi har sökt efter personliga tankar och åsikter av de vi intervjuar, och 
att vi vill finna mönster hos de olika länsstyrelserna så är vår frågeundersökning en 
respondentundersökning (Esaiasson et al., 2012:227f). 

3.2	  Urval	  	  
Vår population är Sveriges alla länsstyrelser, och urvalet för studien är ett totalurval 

(Esaiasson et al., 2012:172). I Sverige finns det 21 länsstyrelser, och dessa är uppdelade 
geografiskt med en i varje län. Eftersom de är 21 till antalet såg vi möjligheten att göra ett 
totalurval. Ett av områdena som Länsstyrelsen arbetar med är krisberedskap, varför de blev 
intressanta att ingå i vår studie. 
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3.3	  Urval	  av	  respondenter	  	  
Urvalet av respondenterna består av representanter från Länsstyrelsen som arbetar med 

kriskommunikation och krisberedskap. Eftersom de utgör studieobjekten för studien sökte 
vi efter personer som är ändamålsenliga för det fenomen som skulle undersökas (Ekström 
& Larsson, 2010:61). För att nå dessa så kontaktade vi först respektive länsstyrelse för att 
bli hänvisade till rätt person för studiens syfte, det vill säga representanter hos 
Länsstyrelsen som har insikt i arbetet med krisberedskap och kriskommunikation. Vi ställde 
samma fråga vid varje ny kontaktad länsstyrelse. I vissa fall blev vi hänvisade till 
representanter från kommunikationsenheten, och i vissa fall till representanter från 
krisberedskapsenheten.  

3.4	  Genomförande	  
När urvalet var klart så inledde vi kontakterna med respondenterna via e-post. Där 

förklarade vilka vi var och vad vi studerade, vad som var syftet med vår undersökning och 
hur intervjun skulle utformas, när den skulle genomföras och vad resultatet skulle användas 
till samt en förfrågan om de ville medverka i studien. Vi ville i den första kontakten med 
respondenterna skapa ett seriöst och förtroendeingivande intryck. Att skicka ut ett 
förberedande brev är dessutom ett effektivt sätt att öka chansen att människor vill ställa 
upp i undersökningen (Ekström & Larsson, 2010:100). Efter en vecka skickade vi ut 
påminnelser till dem som ännu inte hade svarat på vår första e-post. Vi skickade ut totalt 
två påminnelser via e-post till de som fortfarande inte svarat och efter det övergick vi till att 
ta kontakt via telefon, för att försäkra oss om att e-posten som vi skickat exempelvis inte 
försvunnit i mottagarens inkorg. Vi såg anledning till att skicka ut flera påminnelser för att 
få upp svarsfrekvensen, som annars skulle kunna påverka studiens representativitet 
(Ekström & Larsson, 2010:102). Telefonintervjuerna bokades in löpande, och för att få en 
bra översikt gjorde vi ett schema där alla tider och respondenter bokfördes.  

3.5	  Frågemanual	  
Själva frågeundersökningen är en blandning av kvantitativa och kvalitativa frågor, och 

är uppdelad därefter. Frågorna inleddes med inledande bakgrundsfrågor, som följdes av 
enkätfrågor och avslutades sedan med ett färre antal öppna frågor. När vi formulerade våra 
frågor utgick vi från redan formulerade frågor från en tidigare studie av Mats Eriksson inom 
samma område. Att utgå från frågor som andra forskare redan formulerat är ett bra sätt för 
att säkerställa frågornas kvalité. Dels för att de redan har granskats och dels tyder det på att 
vi har förstått att forskning är kumulativ (Esaiasson et al., 2012:241f). Vi bestämde oss för 
att använda några av frågorna som redan används och kompletterade med egna 
formulerade frågor för att det skulle stämma överens med våra frågeställningar och vår 
teori. När vi var klara med vårt frågeformulär testade vi frågorna på två utomstående 
personer, för att se vilka frågor som fungerade och vilka som inte gjorde det (Esaiasson et 
al., 2012:242). Vi försökte i den mån vi kunde formulera frågorna på ett begripligt sätt så att 
risken att frågorna kunde misstolkas minskade (Esaiasson et al., 2012:244). Ett par dagar 
innan intervjuerna genomfördes skickade vi ut frågeformuläret till respondenterna så att de 
fick möjlighet att förbereda sig inför intervjun.  

3.6	  Telefonintervjuer	  
När vi genomförde själva telefonintervjuerna började vi med att berätta att samtalet 

spelades in för att senare kunna transkribera de öppna frågorna. Det är viktigt att få 
tillstånd till inspelning från respondenten (Ekström & Larsson, 2010:199). De inledande 
frågorna och frågorna i den första delen av formuläret, som bestod ut av fasta 
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svarsalternativ, läste vi rakt av och antecknade svaren på utskrivna frågeformulär. När vi 
senare kom till de avslutande öppna frågorna förklarade vi för respondenterna att de gärna 
fick prata lite mer fritt om deras tankar kring de givna frågorna. Där tilläts vi även att ställa 
följdfrågor för att bland annat utveckla respondenternas resonemang. 

	  3.7	  Efterbearbetning	  
Efter att varje intervju avslutats erbjöd vi att skicka transkriptionerna till 

respondenterna, så att de fick möjlighet att korrigera eventuella sakfel eller felciteringar. Vi 
gjorde ungefär hälften av intervjuerna var och vi såg även till att den personen som 
genomförde intervjun också var den som gjorde transkriberingen av de öppna frågorna, då 
vi ansåg att det skulle bli lättare att återkalla samtalet. På grund av detta såg vi till att göra 
alla transkriberingar så snabbt som möjligt efter varje avklarad telefonintervju. Innan vi 
började med transkriberingarna bestämde vi oss i förväg för hur vi skulle skriva dem, så att 
det inte skulle bli olika kvalitéer på dem efteråt. Vi bestämde oss för att skriva ut dem så 
ordagrant som möjligt för att fånga alla resonemang och svar på frågorna, och detaljnivån 
sträcker sig till att vi även antecknade längre pauser som förekom mellan meningarna. Med 
en för detaljerad transkription finns risken att forskaren lägger onödig uppmärksamhet på 
just detaljerna som inte är märkbara eller viktiga för deltagarna (Ekström & Larsson, 
2010:200). När vi skulle sammanställa det kvantitativa resultatet började vi med att föra in 
alla respondenters svar på de frågorna med fasta svarsalternativ i ett Exceldokument. 
Enheterna, det vill säga respondenterna, fördes in i separata rader i dokumentet. 
Variablerna, det vill säga de frågor vi ställde till respondenterna fördes in i kolumner och till 
sist förde vi in rätt variabelvärden i varje ruta (Ekström & Larsson, 2010:108). Sedan 
räknade vi utifrån vårt ifyllda Exceldokument ut våra resultat. För att kontrollera att våra 
resultat var korrekta förde vi dels in resultatet i Exceldokumentet två gånger och 
kontrollräknade resultatet två gånger och det stämde.  

3.8	  Validitet	  	  
Hög validitet uppnås genom att undersöka det som man har uttalat sig för att 

undersöka och att uppsatsens teoretiska begrepp stämmer överens med de operationella 
indikatorerna (Esaiasson et al., 2012:57). För att uppfylla detta översatte vi syfte och 
frågeställningar till den konkreta frågeundersökningen. I efterhand upptäckte vi dock att 
vissa frågor kunde ha formulerats annorlunda för att stämma bättre överens med de 
teoretiska begreppen. Vi la även märke till att vissa frågor överlappade varandra och att en 
del av frågorna missuppfattades av respondenterna och inte gav så uttömmande svar som 
vi hade hoppats på. Validitet kan i sin tur delas in i intern och extern validitet. Intern 
validitet innebär att resultatet stämmer utifrån de analysenheter som har undersökts 
(Esaiasson et al., 2012:58). När vi sökte representanter från Länsstyrelsen blev vi i vissa fall 
hänvisade till personer från kommunikationsenheten, och i andra fall till personer från 
krisberedskapsenheten. Deras olika kompetensområden kan ha resulterat i att 
respondenterna uppfattat frågorna olika beroende på vilken titel de hade, vilket märktes när 
några av representanterna fick avböja att svara på vissa frågor när dessa kände att de inte 
hade befogenhet att uttala sig. Vi var dock noga med att följa intervjumanualen och ställa 
samma frågor till samtliga respondenter. Extern validitet innebär att resultatet är 
generaliserbart på en större population (Esaiasson et al., 2012:58). Vi ser problem med den 
externa validiteten för vår studie då vårt resultat är baserat på en myndighet, och att det 
enbart är en representant från respektive länsstyrelse. 
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3.9	  Reliabilitet	  	  
Reliabiliteten påverkas av osystematiska fel, till exempel slarvfel. För att nå en hög 

reliabilitet är det därför viktigt att vara noggrann under och efter datainsamlingen 
(Esaiasson et al., 2012:63). Med en hög reliabilitet menas att någon annan ska kunna utföra 
samma mätningar och få samma utslag. För att vi inte skulle missa viktig information under 
intervjuerna så spelade vi in samtliga telefonintervjuer eftersom vi ansåg att enbart egna 
anteckningar inte skulle kunna återspegla samtalen fullt ut. De efterföljande 
transkriptionerna gav även möjlighet för respondenterna att korrigera materialet om 
eventuella felciteringar eller faktafel förekommit. När vi skulle ta fram resultaten från våra 
kvantitativa frågor gjorde vi reliabilitetstest vilket minskar riskerna för systematiska och 
osystematiska fel (Esaiasson et al., 2012:64).  

3.10	  Intersubjektivitet	  
Till skillnad från reliabilitet, som menar att mätinstrumentet ska ge samma resultat 

oavsett vem som utför undersökningen, så syftar intersubjektiviteten till en förståelse för 
hur forskaren kommit fram till just de resultaten. De krav som ställs för intersubjektivitet är 
att forskaren redogjort för studiens resultat, användande av metoden och samspelet med 
sig själv (Eneroth, 1984:64). För att andra ska förstå hur vi fått de resultat som vi har fått så 
bifogar vi frågemanualen för läsarens skull, vilket kan ge en större inlevelse i studiens 
resultat. Vi har också försökt att beskriva noggrant hur vi faktiskt har gått till väga genom 
hela metoden för att underlätta att läsaren ska få en insikt i varför resultaten gett de utslag 
som det har gjort.  

3.11	  Metodproblem	  
Ett problem var att några av respondenterna inte kunna svara på alla frågor i 

formuläret, och att några svar därför föll bort. Det berodde dels på två respondenters 
nyanställning då dessa personer inte kunde svara på frågor som gick en tid tillbaka, och dels 
på grund av att några respondenter inte upplevde att dessa hade befogenheter att uttala sig 
om de delar som inte ingick i deras ordinarie arbete.  

Det var även en respondent som kort inpå bokad intervjutid var tvungen att avboka, 
och som istället skickade svaren nedskrivna via e-post. För den kvantitativa delen gjorde vi 
uppfattningen att det fungerade lika bra, men däremot blev det svårare att tolka de öppna 
frågorna där svaren inte blev lika fylliga som vi önskat.  

Ett annat problem som drabbade representativiteten för studien var att vi inte lyckades 
boka in intervjuer med tre respondenter som vi under tiden haft kontakt med. Detta 
berodde dels på att svar uteblev och dels på att vi inte kunde nå dem inom tidsramen för 
studien, och räknas därför som tre bortfall. En representant från Länsstyrelsen valde att 
avstå att delta i undersökningen, vilket utgör totalt fyra bortfall i studien.  

Eftersom vår studie är genomförd på en viss yrkesgrupp och inom en viss organisation 
kan det finnas risk för att vi inte har kommit respondenterna nog nära och på djupet. I 
studier som undersöker bland annat organisationer och yrkesutövning kan det finnas risk 
att människors yrkesnormer ligger i vägen för den korrekta sanningen och det kan göra att 
intervjumaterialet i slutändan består av klichéer och förskönade svar (Ekström & Larsson, 
2010:78). Detta skulle kunna vara ett metodproblem, även fast det inte är något som vi kan 
bekräfta. 
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4.	  BAKGRUND	  
Nedan presenteras en beskrivning om Länsstyrelsen och det svenska krishanteringssystemet, som följs av en 
kort presentation av respondenterna som medverkat i studien. 

4.1	  Länsstyrelsen	  	  
Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet som företräder regeringen i alla 

Sveriges län, och ser till att de nationella mål som regeringen beslutat om genomförs. De är 
även en servicemyndighet med tillsynsansvar och överklagandeinstans. Det finns en 
länsstyrelse och landshövding i varje län, vilka är 21 till antalet (www.regeringen.se, 2014). 

Länsstyrelsens samordnande roll inbegriper krisberedskap, för att kunna hantera 
händelser som uppstår före, under och efter en kris. Samverkan sker med lokala, regionala 
och centrala aktörer. Vid utsläpp eller olyckor från kärnkraftverk har samtliga länsstyrelser 
räddningsansvar, och där kärnkraftslänen Uppsala, Kalmar och Halland har expanderad 
beredskap (www.lansstyrelsen.se, 2014). 

4.2	  Sveriges	  krishanteringssystem	  
Det finns tre grundprinciper som det svenska krishanteringssystemet följer. 
 

• Ansvarsprincipen - De som ansvarar för en verksamhet vid normala förhållanden 
ska också göra det under en krissituation.  

• Likhetsprincipen - Verksamheten ska fungera så nära som vid normala 
förhållanden som möjligt.  

• Närhetsprincipen - En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är 
närmast ansvariga och berörda (www.krisinformation.se, 2014). 

4.3	  Presentation	  av	  respondenter	  	  
 

Blekinge – Christer Johansson, 64 år.  
Titel: Informationsansvarig.  
Antal år på tjänst: 20. 

 
Dalarna – Lars-Håkan Jönsson, 46 år.  
Titel: Enhetschef Samhällsbyggnadsenheten.  
Antal år på tjänst: 10. 
 
Gotland – Mats Lagerqvist, 45 år.  
Titel: Krisberedskapshandläggare.  
Antal år på tjänst: 4 veckor. 
 
Halland – Marcus Johansson, 37 år.  
Titel: Kriskommunikatör.  
Antal år på tjänst: 14 månader. 
 
Jönköping – Kurt Lindberg, 61 år.  
Titel: Beredskapsdirektör.  
Antal år på tjänst: 6. 
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Kalmar – Ami Andersson, 55 år.  
Titel: Kriskommunikatör.  
Antal år på tjänst: 2,5. 
 
Skåne – Lars Persson, 45 år.  
Titel: Beredskapssamordnare.  
Antal år på tjänst: 1. 
 
Stockholm – Thomas Sjödin, 63 år.  
Titel: Sakkunnig krisberedskap.  
Antal år på tjänst: 3. 
 
Södermanland – Ann-Sofi Blomkvist, 52 år.  
Titel: Kommunikationschef.  
Antal år på tjänst: 1. 
 
Uppsala – Sara Arons, 34 år.  
Titel: Informationschef.  
Antal år på tjänst: 1,5. 
 
Värmland – Fredrik Andersson, 43 år.  
Titel: Webbansvarig kommunikatör.  
Antal år på tjänst: 6.  
 
Västerbotten – Karin Lindgren, 32 år.  
Titel: Krisberedskapshandläggare.  
Antal år på tjänst: 2. 
 
Västernorrland – Therese Svedin, 30 år. 
Titel: Informatör.  
Antal år på tjänst: 2. 
 
Västmanland – Per Wideberg, 46 år.  
Titel: Krisberedskapshandläggare.  
Antal år på tjänst: 1,5.  
 
Västra Götaland – Maria Göranson, 39 år.  
Titel: Informatör.  
Antal år på tjänst: 5. 
 
Örebro – Stefan Triumph, 38 år.  
Titel: Kommunikationsstrateg.  
Antal år på tjänst: 5. 
  
Östergötland – Jenny Knuthammar, 40 år.  
Titel: Försvarsdirektör.  
Antal år på tjänst: 1,5. 
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5.	  RESULTAT	  &	  ANALYS	  
I detta kapitel presenteras resultatet av vår studie utifrån våra frågeställningar. Resultaten från 
enkätfrågorna redovisas tillsammans med intervjufrågorna i diagram och löpande text. Varje frågeställning 
följs av en analys. 

5.1	  Resultat	  

5.1.1	  Allmänhetens	  informationsbehov	  vid	  kris	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Majoriteten av respondenterna svarade att de hade en upprättad kriskommunikationsplan. 
De som angav att de hade en kriskommunikationsplan fick frågan om de uppdaterar den 
regelbundet eller vid behov, varav hälften svarade att den uppdateras regelbundet. 

När vi diskuterade hur respondenterna möter allmänhetens informationsbehov på 
bästa sätt i en krissituation var det några som påpekade att det inte är Länsstyrelsen som är 
den första instansen som allmänheten möter vid en kris. Anledningen var främst på grund 
av att allmänheten inte söker sig till länsstyrelserna, utan att det istället är exempelvis 
kommuner och elbolag som ligger närmare till hands. Maria Göranson, Västra Götaland 
trodde att det beror på att det känns mer naturligt för människor att vända sig till dem. 
Däremot menade hon att Länsstyrelsen har en samordningsroll på så sätt att de finns i 
bakgrunden för att backa upp exempelvis kommuner om det behövs. Fredrik Andersson, 
Värmland hävdade att eftersom de har en roll i att försäkra att exempelvis kommuner och 
landsting innehar rätt information, så ställer det krav på att samordna och ge enhetliga 
budskap till inblandade aktörer. Fredrik beskrev att deras roll som nationell myndighet 
även innebär att den informationen som förmedlas ska vara korrekt och saklig och att det 
inte ska förekomma några rykten. 

Det var flera av respondenterna som nämnde Tjänsteman i Beredskaps (TIB) ansvar 
vid en uppkommen krissituation. Fredrik Andersson, Värmland förtydligade TIB:ens 
funktion som en person som alltid finns på plats och som har jour 24 timmar om dygnet, 
sju dagar i veckan. Det är den personen som får alla SOS-alarm och som börjar samverka 
med andra aktörer om det uppstår en situation.  

”TIB, där vill vi att man har beredskap, men det är inte säkert att de hanterar 
kommunikationsfrågor. Och där finns det saker att göra, kan jag säga”.  
Fredrik Andersson, Värmland 
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 Ami Andersson, Kalmar tillade att det är TIB:arnas ansvar att finnas på Facebook i ett 
förstahandsskede av en kris med information som är av intresse för allmänheten, till 
exempel att en bro är avstängd. Samtidigt beskrev respondenterna att TIB:en har ett ansvar 
i att bestämma huruvida en kriskommunikatör behöver kallas in. Ytterligare tre punkter 
som Ami beskrev som prioriterade punkter när en kris uppstår var att sända Viktigt 
Meddelande Till Allmänheten (VMA), vara pålästa på hur olika typer av situationer 
påverkar människor och att prioritera medier.  

Vidare framkom det att flera av respondenterna såg lokal media, så som radio, TV och 
tidningar som viktiga kanaler för att nå ut med krisinformation. Kurt Lindberg, Jönköping 
nämnde till exempel att han tror att de möter informationsbehovet via lokalradio bäst, 
eftersom informationen kommer ut snabbt och för att de tenderar att ställa upp direkt när 
det behövs. Det var även flera som upplevde att det finns ett gott samarbete mellan just 
Länsstyrelsen och de lokala radio- och TV-stationerna. Sara Arons, Uppsala konstaterade 
att Sveriges Radio är en av de viktigaste kanalerna vid större kriser, eftersom att de sänder 
direkt från räddningsledningen. Vid mindre kriser menade hon dock att Länsstyrelsen har 
en roll i att se till att alla aktörer kommer på fötter, och att allmänheten har sin egen 
kommun som första instans. 
 

”Så där handlar det ju dels om att samordna, att kommunerna är med på banan, där har vi ju en 
roll när det kommer vädervarningar exempelvis, att vi ser till att de vaknar till liv. Men sen är det ju 
också att själva kunna presentera en bild av det som händer i länet, det är ju vår roll att kunna 
göra”.   
Sara Arons, Uppsala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De flesta av respondenterna upplevde inte några större svårigheter med att leverera ett 

enhetligt budskap genom alla kanaler vid en kris. Av de som svarade var det bara två 
respondenter som upplevde att det kan svara svårt. Alla respondenter uppfattade inte en 
kris på samma sätt. 

”Det är när det smäller till och är det är någonting riktigt stort (...) och inte bara en svårbemästrad 
händelse (…) för mig är en kris när vi inte vet hur vi ska lösa saker”.  
Ami Andersson, Kalmar 

Många av respondenterna berättade att de använder sociala medier och webb för att nå 
ut med krisinformation till allmänheten. Marcus Johansson, Halland berättade att de 
dynamiskt försöker använda sociala medier och webb, som han sa är deras primära kanaler 
för information. Maria Göranson, Västra Götaland, sa att de vid en kris måste se till vilka 
målgrupper som är viktiga att nå ut till och vilka kanaler de ska arbeta med, vilket inte 
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skiljer sig så mycket från deras arbete i vardagen. Hon poängterade även att de är noga med 
att inte öppna några nya kanaler vid en kris, eftersom det kan göra det svårare att hitta 
informationen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatet från enkäten visar att de allra flesta respondenter såg sin egen webbplats som 

den primära kanalen för krisinformation. Vi frågade därefter om de såg sociala medier som 
den primära kanalen för krisinformation, där majoriteten svarade nej (se Bilaga 2). 

 
En av respondenterna beskrev sin syn på hur allmänhetens informationsbehov möts på 

bästa sätt, och menade att webbsidan och medierna spelar en central roll:  

”Ja, det är ju webb och media helt enkelt. Alltså att vi går ut och informerar via webben och 
försöker pusha ut så mycket information som vi har till media helt enkelt, för det är ju här, tycker 
jag i alla fall, det funkar bäst med media. Folk lyssnar på det som sägs i media och då vill man ju att 
den informationen som går ut i media också ska vara korrekt”.  
Therese Svedin, Västernorrland 

 
Vi frågade respondenterna om de kunde se något samband mellan deras närvaro i 

sociala medier och den bild medierna förmedlar. På påståendet Vår närvaro i sociala medier 
och webb har gjort det lättare för oss att påverka mediernas bild av oss svarade strax över hälften att 
det har gjort det lättare för dem att påverka mediernas bild (se Bilaga 2). 

5.1.2	  Olika	  målgrupper	  för	  olika	  kanaler	  	  
På frågan om länsstyrelserna har olika typer av målgrupper för olika typer av digitala 

kanaler var det många som svarade att målgrupperna skiljer sig mellan de olika digitala 
kanalerna. Det var dock många som menade att det har blivit så på naturlig väg och att det 
inte utformats någon strategisk målgruppsanpassning specifikt för sociala medier och 
webb. 

”Twitter är ju... Jag har inte sagt att det ska vara till en viss kanal så att säga, men det har väl blivit 
så att massmedia följer ju oss (…) det blir ju den huvudsakliga kanalen ut mot massmedia än till 
allmänheten (…) så att vår målgrupp är ju huvudsakligen massmedia skulle jag tro”.  
Lars Persson, Skåne 
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Det var många av respondenterna som hade noterat att Twitter främst är ett forum där 
journalister, andra myndigheter och kommunikatörer möts och att deras egen webbsida är 
den huvudsakliga kanalen mot allmänheten. Marcus Johansson, Halland betraktade 
hemsidan som en plattform för allmänheten att informera sig, och att Twitter istället 
används för att i första hand nå media.   

”Vår analys är att media idag är mer orienterade mot Twitter och att vi då kanske direkt når 
medborgarna via till exempel Facebook, för att vi ser att Facebook idag kanske uteslutande 
används av folk som privatpersoner och inte så mycket av media och andra organisationer på så 
sätt, vid kriser iallafall”.  
Marcus Johansson, Halland 

 
Ett par av respondenterna hade dock uppmärksammat att många av de som följer 
Länsstyrelsen på sociala medier också har ett särskilt intresse för något av länsstyrelsens 
politikområden.  

Stefan Triumph, Örebro beskrev att kommunikationen med deras olika målgrupper 
inte skiljer sig från hur de gör i vardagen, men att de har en väldigt diversifierad målgrupp. 

 

”Vi ska inte jobba på något annat sätt i kris än vad vi gör i vardagen. Så att vi försöker ju att 
etablera en närvaro som vi har i vår vardag som vi sedan kan använda i händelse av en kris (…) Vi 
har exempelvis olika Facebooksidor som är riktade till specifika målgrupper. Men samtidigt så har 
vi ju ett Twitterkonto för Länsstyrelsen som försöker sätta kött och blod på vår verksamhet och 
visa på bredden i vår verksamhet (…) Eftersom vi skriver om våra olika politikområden som är... 
det är ju 30 olika områden, så blir det väldigt diversifierad målgrupp”.  
Stefan Triumph, Örebro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En majoritet av respondenterna ansåg att de har bra beredskap för att kunna informera 
medborgare via sociala medier och webb i händelse av en kris. Vi ställde en liknande fråga 
som rörde informationsspridning till medborgare på ett mer allmänt plan, där de flesta av 
respondenterna svarade att de kan bli bättre på att sprida information till allmänheten via 
deras digitala kanaler (se Bilaga 2).  

Ett ytterligare påstående ur enkäten löd: Vi har en bra beredskap för att kunna föra dialog 
med medborgare via sociala medier och webb i händelse av en kris. Det var färre respondenter som 
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gav höga tal på denna fråga, vilket betydde att respondenterna upplevde att de är bättre på 
att sprida information än att föra en dialog via sociala medier och webb under en kris. 

Ami Andersson, Kalmar reagerade på begreppet målgrupper, och förklarade att de 
istället för målgrupper arbetar med behovsgrupper. Dessa får de fram genom att analysera 
fram vilka behov de tror att olika grupper kan ha, till exempel en geografisk grupp, unga 
människor eller en yrkeskategori som blir drabbade av en viss händelse.  

Några av respondenterna berättade att de inte alls använder sig av olika kanaler för 
olika målgrupper. Jenny Knuthammar, Östergötland sa att det är något de funderar på att 
börja med och håller för tillfället på att kartlägga utifrån de erfarenheter de har. De undrade 
vilka de i nuläget når via de sätt som de idag använder för att informera. Kurt Lindberg, 
Jönköping förklarade att de har tre större målgrupper att arbeta mot. Internt och mot andra 
myndigheter, uppåt mot regeringen och sedan informationen till allmänheten. Mats 
Lagerqvist, Gotland menade att de generellt inte har olika typer av målgrupper men att de 
alltid försöker använda ett ”barn- och jämlikhetsperspektiv”, men understryker också att 
detta alltid används i det ordinarie arbetet och inte enbart under kriser. Christer Johansson, 
Blekinge berättade att de går ut med samma budskap genom alla kanaler oavsett målgrupp.  

5.1.3	  Upplevda	  kriser	  och	  lärdomar	  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En majoritet av respondenterna svarade att de kan bli bättre på att ta lärdom av hur 
andra har hanterat krissituationer. Många av respondenterna påpekade dock att detta inte 
nödvändigtvis berodde på att de är dåliga på att ta lärdom av andra, utan menade att det är 
en bit som de alltid kan bli bättre på. Vi frågade även om de ansåg att de kan bli bättre på 
att ta lärdom av hur de själva har hanterat tidigare kriser som de har upplevt. Där var det 
några få respondenter som inte instämde i påståendet, men i övrigt överensstämde svaren 
med ovan, och även där påpekade de att just lärdomar är något som man alltid kan bli 
bättre på (se Bilaga 2).  

Vi bad respondenterna berätta om en kris som de minns tydligt, och om de ville berätta 
om vilka erfarenheter och lärdomar de tagit med sig från dessa. Respondenterna 
diskuterade sedan hur erfarenheterna implementerats i deras krisförberedande arbete.   
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Många av respondenterna poängterade betydelsen av samordnad information som 
extra viktig under en kris, och att det i det måste finnas bestämmelser för vem eller vilka 
som äger en viss händelse. Jenny Knuthammar, Östergötland förklarade att det annars 
finns risk för att budskapet blir otydligt om det kommer från flera olika aktörer som säger 
olika saker. Detta ledde oss in på sociala mediers roll, då Jenny var tveksam till 
användandet av sociala medier i krissituationer. Hon menade att för många sociala 
medieforum kan riskera att man tappar trovärdighet, och nämnde en nyligen genomförd 
undersökning som konstaterade att medborgarna i Östergötland helst vill få information 
via den lokala radion. Karin Lindgren, Västerbotten berättade att de fortfarande arbetar 
med utvärderingen av stormen Hilda, men hon kunde redan nu säga att kommunikatörerna 
inte är en självklar del av krishanteringsarbetet, men vilket hon hoppades att de skulle bli i 
framtiden. Efter stormen upptäckte de även brister i larmrutinen. Samarbetet mellan SOS-
alarm, räddningschefen, regionala rådet och övriga aktörer var otydligt och många av 
aktörerna upplevde att de blev inlarmade väldigt sent. Sedan uppkom vissa otydligheter när 
det gällde Viktigt meddelande till allmänheten, där många aktörer var osäkra på hur allvarlig 
en kris behöver vara för att ett Viktigt meddelande till allmänheten ska sändas. Att få en 
bild av hur omfattande en kris är var det flera respondenter som nämnde som en svårighet.  

 

”Man måste vara med att komma igång tidigare med krishanteringsarbetet och i ett tidigt skede 
definiera vilka resurser och vilken bemanning som behövs inom varje verksamhet och försöka 
analysera vad som kan krävas av en sån här sak, och då ta med kommunikatören i ett tidigt skede 
så att de blir inbjudna till exempel på samverkanskonferenser och sånt”. 
Karin Lindgren, Västerbotten 

I samma linje berättade Fredrik Andersson, Värmland utifrån egna erfarenheter att det lätt 
kan bli ett glapp mellan kommunikatörerna och de som arbetar med krishanteringen. 

 

”Lärdomar av detta kan jag säga, av Sven, och av andra stormar, det är att TIB som jag pratade 
om, att det är väldigt viktigt att TIB har en bra kontakt med dom som jobbar med 
kommunikationsfrågor. Internt. Det kan lätt bli att man inte pratar med varandra. Det ser man, 
hos en del andra myndigheter, att kommunikatörerna känner sig utanför och vice versa då, och då 
kan det bli väldigt konstigt om man påstår något i medierna eller någonting, och dom som jobbar 
med mediefrågor inte ens kan svara för dom får inte tag på vad som har hänt. Så det är väl den 
största lärdomen skulle jag säga, att dom som jobbar med krishantering och dom som jobbar med 
kommunikation, ska vara intimt förknippade”. 
Fredrik Andersson, Värmland 

Hanteringen av tågolyckan i Södermalmstunneln lyckades bra, menade Thomas Sjödin, 
Stockholm. Anledningen såg han vara att de varit väldigt noga med att deras informatörer 
hade en samverkan med de inblandade aktörerna under krishanteringen för att bestämma 
hur informationsarbetet skulle genomföras. Något som de kontinuerligt under insatsen 
fokuserade på var vikten av att vara proaktiva och ge information på ett tidigt stadium, så 
att medborgarna hela tiden fick veta vad som hände. Att de var ärlig och rak under 
händelsen var ytterligare en aspekt som bidragit till att hanteringen sköttes bra. 
 Ibland kunde det uppstå svårigheter i att veta vilken roll Länsstyrelsen ska ta i ett 
kommunikationsperspektiv, berättade Sara Arons, Uppsala. Hon berättade om när tidigare 
översvämningar drabbade Uppsala, och att det då var svårt att veta om Länsstyrelsen skulle 
kliva in och ta ett kommunikationsansvar eller om kommunen på egen hand skulle göra 
det, framförallt eftersom ingen kris är den andra lik och att det då är svårt att förbereda sig. 
Hon nämnde även deras senaste övning, Havsörn, som hon beskrev som en oerhört 
komplex händelse, även fast det bara var en övning. Hon menade att 
kommunikationsplaner är bra, men svåra att följa i kriser eftersom det går så fort. 
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”Det är svårt att skriva den här vattentäta planen, det är ju mer att se till att, okej nu har vi tagit 
fram dom här budskapen, nu ska vi få ut dom i alla kanaler (…) Det är olika typer av kriser och 
olika krav på snabbhet helt enkelt. Och vår roll är ju att se till att människors hälsa skyddas”. 
Sara Arons, Uppsala 

 
Maria Göranson, Västra Götaland berättade att de under stormen Simone för första 
gången under en kris kommunicerade löpande via sociala medier. De såg positiva effekter 
med det, bland annat genom delningseffekterna på saker de publicerade då Maria upplevde 
att budskapen nådde fler människor än tidigare. Intresset från media hade även varit ganska 
stort, vilket gav dem möjlighet att dels föra ut budskapet om händelsen, men även visa på 
länsstyrelsens roll när det gäller kriser. Hon var nöjd med hur deras samordnade budskap 
fungerat och att alla aktörer varit synkroniserade. Däremot trodde hon att de i framtiden 
skulle vara hjälpa av mer rutiner kring vad som ska sägas och vem som ska säga vad vid en 
liknande händelse. 

Några av respondenterna nämnde personkännedom som en viktig del i 
krissamverkansarbetet. Stefan Triumph, Örebro menade att detta blir extra viktigt i 
krissituationer, eftersom ingen kris är den andra lik och att alla situationer måste anpassas:  

”En lärdom där var ju att personkännedomen är ju oerhört viktig, och samtidigt så är det väldigt 
viktig att vara beredd på att allting inte går riktigt som planerat (…) Man måste ha en hög grad av 
flexibilitet och anpassningsförmåga för att kunna lösa olika händelser vid olika tillfällen (…) Det 
går inte riktigt att ha de här fasta checklistorna där du tar fram den röda pärmen 1A för just den 
händelsen, utan du måste ha ett stort mått av anpassningsförmåga”. 
Stefan Triumph, Örebro 

Marcus Johansson, Halland konstaterade att sociala mediers roll i krissituationer mycket 
handlar om att sprida uppmaningar och varningar, och samtidigt ge en analys av vilket 
informationsbehov allmänheten har. Marcus tog upp från tidigare väderrelaterade 
händelser var att samverka för gemensamma lägesbilder och uppmaningar, där det är 
viktigt att det finns verktyg för att dela information mellan krishanterande aktörer, till 
exempel mellan myndigheter och elbolag. Vid Oceanbranden i Halmstad berättade Marcus 
om hur Halmstad kommun på ett smidigt sätt spred information om händelsen genom 
livesänd video, som underlättade för media att snabbt kommunicera vidare olycksbilden 
och uppmaningar, men även via kommunens hemsida direkt till allmänheten.  
 Christer Johansson, Blekinge var också inne på aspekten att underlätta för media när en 
kris uppstår, vilket också underlättade för dem själva i kriskommunikationen. 

 

”Vi avdramatiserade rätt mycket och försökte få ut journalister och media på de platser där det 
hade hänt. Och det var ju där de ville ha bilder, så att man tänker lite i bilder och man tänker...att 
det ska underlätta för att media ska få så bra resultat som möjligt. Och det tror jag att man har 
nytta av själv också när man för ut sitt budskap”. 
Christer Johansson, Blekinge 

Ibland kunde det finnas svårigheter med att få kommunikationen att gå hela vägen fram när 
det skulle passera många led. Lars Persson, Skåne gav exempel på när information från 
regionala telefonkonferenser ska gå ända ut till kommunerna och sedan tillbaka, och att det 
inte är alltid som informationen kommer tillbaka till Länsstyrelsen. Therese Svedin, 
Västernorrland var inne på samma spår och konstaterade att en lärdom var att 
kommunikationen till kommunerna borde vara bättre, och att de behöver jobba med att 
försöka få till naturliga kommunikationsvägarna så att de går ut med samma budskap, vilket 
de idag jobbar med inom ett regionalt nätverk.  
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 Kurt Lindberg, Jönköping exemplifierade el- och teleavbrott som orsakats av stormar, 
vilket idag hanteras mycket bättre än för bara tio år sedan genom bland annat bättre teknik 
och el- och värmereserver. Det kunde även vara kriser och olyckor som respondenterna 
själva inte upplevt som de tog lärdom av till det krisförberedande arbetet. Ami Andersson, 
Kalmar påpekade vikten av samverkan och att ta lärdomar av andra större kriser, där Ami 
som exempel nämnde stormen Sandy och kärnkraftsolyckan i Fukushima som kriser som 
gett dem många lärdomar som de idag utgår ifrån. Lars-Håkan Jönsson, Dalarna förklarade 
att övningar med presskonferenser och webbinformation genererade till en bättre hantering 
av kriser, eftersom de kunde agera som de tidigare övat när den inträffade. Dessutom 
förklarade han att erfarenheterna från tidigare kriser lett till förbättringsunderlag att tillföra 
checklistor. 

5.2	  Analys	  	  

5.2.1	  Länsstyrelsernas	  arbete	  med	  strategisk	  kriskommunikation	  
 Flera av respondenterna pekade på hur viktig förberedelsefasen är i den strategiska 
krishanteringen, framförallt i den aspekten att det ska vara tydligt med vem som gör vad 
och vem som säger vad, och att redan i ett tidigt skede börja kommunicera när en kris en 
uppstår. Att arbeta proaktivt i krishanteringen är något som teorikapitlet nämner som en 
förutsättning för att uppfylla en effektiv krishantering och Fearn-Banks menar att 
organisationer genom att planera strategiskt har större chans att ta större kontroll över sin 
organisation. I teorikapitlet går det även läsa att organisationer som är väl förberedd lättare 
kan hantera en kris och samtidigt fortsätta att fungera normalt. Vi tolkar detta som att 
Länsstyrelsen förstår vikten av att vara väl förberedda innan en kris en uppstår för att övrig 
verksamhet inte ska sluta fungera. De flesta av länsstyrelserna har en allmän 
kriskommunikationsplan, däremot var det färre som har en kriskommunikationsplan 
specifikt för sociala medier och webb. I teorikapitlet nämns ett flertal gånger att just planer 
är något som är nödvändigt att ha för att i förberedelsefasen kunna möta en kris. Larsson 
menar dock att dessa planer bör vara flexibla eftersom situationerna skiljer sig markant i sin 
karaktär. Några respondenter påpekade just svårigheterna med att ha fasta planer på grund 
av detta, och att flexibilitet är en viktig egenskap eftersom ingen kris är den andra lik. En 
annan del som ingår förberedelsefasen är utbildningar och övningar, vilket också återkom 
bland respondenterna. Utifrån undersökningen fann vi att respondenterna betraktade 
övningar som en viktig del och att det även prioriterades i det krisförberedande arbetet, 
även om ett fåtal önskade att det genomfördes fler övningar. Falkheimer med flera 
beskriver att just övningar är ett av de vanligaste sätten som organisationer arbetar för att 
tar lärdom av tidigare kriser. Detta kan tolkas som att respondenterna har en insikt i vikten 
av att planer inte alltid fungerar i skarpt läge, utan att de även behöver agera. Behovet av att 
genomföra övningar kan ha att göra med att alla kriser är olika, vilket en krisplan inte kan 
täcka, och att övningar kan komma så nära verkligheten som möjligt.  

Alla länsstyrelser har en Tjänsteman i Beredskap (TIB), och en av respondenterna 
beskriver deras uppgift som att bedöma vilken information allmänheten bör få vetskap om 
i ett direkt skede om en situation uppstår. Detta kan likställas med det Nordlund menar, 
det vill säga att medborgare ska ha rätt till snabb och saklig information vid 
samhällsstörningar.  

I teorikapitlet framgår det att kriskommunikation är nödvändig för att krishanteringen 
ska vara effektiv och att en väl planerad kriskommunikation kan minska allmänhetens 
negativa bild av en organisation, om en sådan uppstår. Ur vårt resultat framkom det att 
några respondenter tvärtom upplevde brister i kriskommunikationen, på så sätt att det 
uppstod ett glapp mellan de personer som arbetar med krisberedskap och de som arbetar 
med kommunikation. Det skulle kunna tyda på att kommunikationen ibland inte prioriteras 
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lika högt som den kanske borde vid hanteringen av en kris. Transmissionssynsättet på 
kommunikation betraktar kommunikation som något enkelt. Vi uttalar oss inte om 
huruvida det avsiktligen är envägskommunikation i länsstyrelsens fall, men det skulle kunna 
tyda på att kommunikationsresurser inte prioriteras nog högt i det krisförberedande arbetet. 

 

5.2.2	  Målgrupper	  	  
 Det var långt ifrån alla respondenter som sa att de har olika målgrupper för deras olika 
digitala kanaler. Några hade uppmärksammat att vissa grupper av människor snarare 
tenderar att närvara i vissa kanaler, men att det inte var något analyserats från Länsstyrelsen 
sida, utan att det istället var något som skett naturligt. De respondenter som menade att de 
hade uttalade målgrupper poängterade att det fortfarande är en väldigt diversifierad 
målgrupp eftersom Länsstyrelsen jobbar inom en rad olika politikområden. I teorikapitlet 
nämner Falkheimer och Heide att målgrupper är något utdaterat, vilket kan likställas med 
vad en respondent poängterade, vilket var att de istället betraktar målgrupper som grupper 
som analyserats fram utifrån deras behov. I resultatet berättade en av respondenterna att de 
istället för målgrupper alltid försöker att använda ett så kallat ”barn- och 
jämlikhetsperspektiv” i sin kommunikation, vilket kan kopplas teorikapitlet som menar att 
myndigheters krisbudskap bör innehålla ett språk som mottagarna förstår, eftersom att det 
ofta är viktig information som allmänheten behöver veta för sin egen säkerhet. 
Respondenterna hade uppmärksammat att allmänheten i större utsträckning finns på 
Facebook och att andra myndigheter och journalister finns på Twitter. Detta kan kopplas 
till statistik som säger att nästan halva Sveriges befolkning dagligen använder Facebook, 
vilket kan tolkas som att Facebook blivit en mer naturlig kontaktväg mellan allmänheten 
och myndigheter eller organisationer. En studie visade att ungefär en av fem svenska 
journalister finns på Twitter. De flesta finns där för att följa flöden istället för att vara 
aktiva, vilket kan tolkas som att journalister ser Twitter som ett bra arbetsverktyg.  

	  

5.2.3	  Budskap	  
I avsnittet om kriskommunikation i teorikapitlet framhålls konsekventa budskap som 

en viktig del av kriskommunikationen, det vill säga att talan bör ske med en och samma 
röst i alla kanaler som används. Ur resultatet framkom det att majoriteten av 
respondenterna inte ansåg att detta inte var något problem. En risk som kan uppstå när 
man använder för många olika kanaler menade en av respondenterna var att budskapen 
kan blir tvetydiga, framförallt genom sociala medier. I teorikapitlet nämns det även att rätt 
slags kommunikation är väldigt viktig i kriskommunikation, det vill säga att kommunikation 
är korrekt, legitim och ärlig. En av respondenterna nämner detta och menar på att det är 
deras ansvar att kommunikationen är saklig i och med att de är en nationell myndighet. En 
av respondenterna konstaterade att en viktig del i den förberedande krishanteringen är att 
vara pålästa på hur människor reagerar på olika typer av situationer för att kunna anpassa 
budskapen. Situational Crisis Communication Theory nämns i teorikapitlet, vilken syftar till 
att ge bättre förståelse för hur organisationer kan minska förödelsen av en kris, bland annat 
genom förståelse för hur intressenter kan komma att reagera på en uppkommen kris.  

Flera av respondenterna markerade att Länsstyrelsen har en viktig samordningsroll när 
det gäller kommunikationen mellan aktörer, vilket sker på både lokal, regional och nationell 
nivå. I teorikapitlet menar Flodin att budskap som förmedlas bör genomgå flera kanaler för 
bästa effekt, samtidigt som budskapet också bör upprepas flera gånger för att göra 
allmänheten uppmärksam. Respondenternas svar kan tolkas som att de är medvetna om 
svårigheterna med att samordna kommunikation, då deras samverkan inbegriper en mängd 
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aktörer. Kapucu menar att det finns en utmaning i att samordna och fördela resurser när 
organisationer måste kommunicera effektivt i händelse av en kris. En av respondenterna 
nämnde dock att det finns svårigheter när kommunikationen ska passera flera led och att 
den inte alltid når hela vägen fram. I en publikation från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) framgår det tydligt att det är en mängd olika steg informationen ska 
passera, vilket kan antas ställa krav på att prioritera samordning av kommunikation. 

Många av respondenterna nämner användandet av radio, TV, tidningar och webb i 
deras kriskommunikation som ett sätt att få ut sina budskap. Envägskommunikation och 
det traditionella synsättet betraktar enligt teorikapitlet kommunikation som något enkelt, 
och lägger ingen vikt vid mottagarens uppfattning. Respondenternas svar tydde på att den 
enkelriktade kommunikationen via radio, TV, tidningar och webb användes främst på 
grund av snabbheten, vilket ofta prioriterades när en kris uppstod. Det var även flera som 
ansåg att allmänhetens informationsbehov möttes bäst genom att använda media i 
krisinformationen. Enligt dagordningsteorin kan media påverka allmänhetens bild om vad 
som anses viktigt, vilket kan göra att länsstyrelsens frågor och budskap ges större utrymme 
hos allmänheten. Detta kan tyda på att länsstyrelserna fortfarande ser att de är beroende av 
de traditionella medierna, och förlitar sig mer på snabbheten hos dem istället för sociala 
medier. Det skulle också kunna ha att göra med att de har ett större förtroende för att 
media når ut med korrekt information, snarare vad de själva kan via sociala medier. Flera av 
respondenterna nämnde även att det finns en god samverkan mellan länsstyrelserna och 
lokala TV- och radiostationer, vilket vi antar kan ha en påverkan i deras förtroende för 
media. 

  

5.2.4	  Lärdomar	  
Många av respondenter menade att de har tagit lärdomar av deras egna kriser som de 

upplevt, men även från kriser som andra har upplevt. En viktig fas i krishanteringen är 
enligt teorikapitlet att ta lärdomar av tidigare upplevda kriser och att genom att se tidigare 
misstag kunna förstå och göra förbättringar inför framtida situationer. Falkheimer med 
flera menar att svenska organisationer generellt sätt är mindre bra på att ta lärdomar från 
tidigare kriser, men det grundar sig främst av praktiska skäl, till exempel att förändringar tar 
lång tid att implementera i planer. Att samverka för att kunna ge gemensamma och 
samordnade lägesbilder av en kris är också något som respondenterna såg som en viktig 
lärdom från tidigare krishantering. Larsson menar att den första beskrivningen av en kris 
påverkar den fortsatta bilden och förloppet av krisen, och att kriser därför kräver en tidig 
och snabb information, och att negativa händelser i större utsträckning blir 
uppmärksammade. Om det då också finns en gemensam lägesbild bland alla inblandade 
aktörer kan det tolkas som att det påverkar allmänhetens uppfattning av krisen och minskar 
rykten. Lidskog menar att vi idag har blivit mer medvetna om riskerna i samhället, och att 
media och myndigheter spelar en roll där i och med att de rapporterar om vilka risker som 
finns. Genom att titta på hur andra myndigheter har hanterat risker eller kriser kan de ta 
lärdom av deras hantering och få vetskap om eventuella risker. Några av respondenterna 
nämnde just detta med att ta lärdom av andras upplevda kriser, och menade att de lärde sig 
mycket genom att titta och följa hur de hanterat de situationerna. Detta kan tolkas som att 
respondenterna har en proaktiv beredskap och att de arbetar för att förutse eventuella 
kriser, vilket enligt teorikapitlet i långa loppet möjliggör en förberedande krishantering. 

Några av respondenterna nämnde fördelarna med att underlätta för media genom att 
bland annat sända livesänd video och få ut journalister på plats när en händelse inträffat. 
Anledningen vad främst för att underlätta för att journalister skulle få så bra material som 
möjligt. Som tidigare nämnts i teorikapitlet, så är media snabba på att upptäcka kriser och 
snabba med att rapportera. Det verkade därmed finnas en medvetenhet om mediernas 



 
 

”Ingen kris är den andra lik” – En kvalitativ och kvantitativ studie om Länsstyrelsens kriskommunikation 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 31 

snabbhet och att de upplevde att budskapen och bilderna nådde allmänheten snabbare 
genom att just underlätta för journalister.  

Att det finns en personlig kännedom myndigheter emellan var också något som 
resultatet visade på, och som kan tolkas som att samverkan myndigheter och aktörer 
emellan underlättar just det. Teorier i riskkommunikation menar att graden av tillit mellan 
aktörer spelar en stor roll för hur framgångsrik kommunikationen är, och att det måste 
finnas ett förtroende för den som säger eller gör något. Kapucu menar vidare att det är 
viktigt att redan innan en kris bygga ett förtroende mellan de som ingår i samverkan 
eftersom gemensamma värderingar kan underlätta det samarbetet. 

Ur resultatet framgick det att respondenterna hade olika uppfattningar om vad som 
definierar en kris. En av respondenterna poängterade till exempel skillnaderna mellan vad 
som är en kris och vad som är en svårbemästrad händelse, och menade att en kris är när de 
inte vet hur det ska lösa situationen. 

I teorikapitlet definierar flera forskare vad de anser är en kris, och där vissa menar att 
ordet kris överanvänds och används i sammanhang som nödvändigtvis inte ska betraktas 
som en kris. Falkheimer menade till exempel att myndigheter ofta betraktar en 
samhällsstörning som en kris, vilket respondenternas svar även tydde på att de gjorde. En 
av respondenterna förklarade att det vid något tillfälle blev otydligt när de skulle gå ut med 
krisinformation, eftersom det bland aktörerna fanns olika synsätt på hur allvarlig en kris 
behöver vara för att vidta vissa åtgärder. I teorin nämns att definitionen av en kris varierar 
beroende på vilken typ av organisation du frågar, och att det kan tolkas som att det i detta 
fall kan råda meningsskillnader mellan samverkande aktörer som är olika i karaktär.  

5.3	  Resultat	  	  

5.3.1	  Krisförberedande	  samverkan	  
 På frågan om hur respondenternas samverkan ser ut med andra i det krisförberedande 
arbetet nämns en rad olika inblandade aktörer. Bland annat andra myndigheter och 
gruppsammansättningar länsstyrelserna emellan. Vi kommer för läsarens skull att nämna 
dem, men inte beskriva dem i detalj eftersom det är många olika konstellationer som de 
flesta av länsstyrelser samverkar inom.  

Flera av respondenterna svarade på frågan om hur deras samverkan ser ut med andra i 
det krisförberedande arbetet genom att berätta om de övningar som de genomfört i 
samverkan med andra. Sara Arons, Uppsala förklarade hur de nyligen haft en stor övning, 
Havsörn, med cirka 500 deltagare och 50 aktörer. Övningen gick ut på att iscensätta ett 
utsläpp på Forsmark och hanteringen av det. Västerbotten och Norrbotten hade också 
nyligen en stor övning med fokus kriskommunikation, och Karin Lindgren, Västerbotten 
nämnde också att de ser till att ha regelbundna mindre övningar. Hon beskrev hur de den 
senaste tiden haft fokus på vinterstormar, och att media även varit på plats. Västmanland 
hade också nyligen en stor övning med cirka 400 medverkande, berättade Per Wideberg, 
Västmanland.  
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En majoritet av respondenterna ansåg att Länsstyrelsen är bra på att samverka med andra i 
det krisförberedande arbetet. 

Nedan beskriver Thomas Sjödin, Stockholm hur deras samverkan ser ut, och vi passar 
härmed på att belysa hur komplex samverkansfunktionerna kan se ut. Han förklarade att de 
bland annat har veckovisa lagda konferenser med Samverkansfunktionen 
Stockholmsregionen som inbegriper kärngruppen i krisfrågor. Bland de som ingår där finns 
utöver Länsstyrelsen: Polismyndigheten, Landstinget, Storstockholms Brandförsvar, 
Södertörns Brandförsvarsförbund, SOS-alarm, Trafikverket, Trafik Stockholm, 
Trafikkontoret i Stockholm, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Kustbevakningen och 
representanter från alla 26 kommuner. I deras samverkansmöten behandlar de bland annat 
större planerade händelser, så som demonstrationer och statsbesök som kan påverka 
insatser. Tomas menade en del av den samverkan är att de hela tiden tar lärdomar av hur de 
hanterat tidigare händelser.  

Fredrik Andersson, Värmland berättade om att de nyligen haft en övning mellan 
Sverige och Norge, men önskade att fler övningar sker mellan aktörer inom länet. Kurt 
Lindberg, Jönköping berättade att de också genomför en hel del övningar och utbildningar, 
men upplevde att det ändå övas för lite generellt. Lars Persson, Skåne menade att de i 
nuläget ligger lite back vad gäller kriskommunikationen, och att de i det krisförberedande 
arbetet kommer att delta mer i kriskommunikationsarbetet i framtiden. Vad gällde 
kriskommunikationen så berättade Karin Lindgren, Västerbotten att även de ska lägga mer 
fokus på den biten genom ett projekt för att stärka kriskommunikationsförmågan inom 
länet.  

Två av respondenterna berättade att deras samverkan även innebär att hjälpa 
länsstyrelser i andra län med resurser om en kris uppstår hos dem. Det kan handla om 
tekniska lösningar, till exempel genom att publicera genom länsstyrelsens gemensamma 
publiceringsverktyg. Flera av respondenterna betonade förefasen som extra viktig och att 
det är den del som det läggs mycket tid på i det ordinarie krisförberedande arbetet.  

Uppsala, Halland och Kalmar är kärnkraftslän som har en särskild grupp som arbetar 
med kemiska, biologiska, radiella och explosiva frågor. Där har de en nationell samverkan 
inom det radionukleära området tillsammans med fler andra myndigheter, varav MSB, 
Strålskyddsmyndigheten, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Jordbruksverket ingår.   

 
Ann-Sofie Blomkvist, Södermanland avslutade med att konstatera att ”personlig kännedom 

är väldigt viktigt vid en kris, att man känner varandra och har koll på varandras myndigheter.”  
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5.4	  Analys	  	  

5.4.1	  Länsstyrelsernas	  samverkan	  vid	  kris	  
 Som det går att utläsa ur resultatet tycker samtliga respondenter att deras samverkan 
med andra organisationer och myndigheter fungerar bra. I teorikapitlet beskrivs att själva 
hanteringen av kriser ofta berör flera aktörer vilket kan betraktas som nätverksbyggande, 
och Eriksson menar att flexibla samverkansgrupper i regel är bättre på att hantera kriser. 
Med ju fler inblandade finns det däremot risk för att internt avsett material kan misstas för 
att vara extern och på så sätt kan hamna i fel händer. Strukturer och rutiner som uppstår i 
en kris beror också på hur många aktörer som är drabbade. Vårt resultat visade på väldigt 
komplexa strukturer inom varje länsstyrelse med en mängd olika aktörer. Vi tolkar 
länsstyrelsernas samverkan som ett proaktivt krishanteringsarbete, och i teorin nämns att 
det är viktigt att organisationer prioriterar hur deras krishantering ska planeras, vilket även 
nämnts i delanalys ett, som behandlade hur de arbetar proaktivt med krishanteringen. I och 
med att länsstyrelsernas samverkan är så pass komplex, så menar Kapucu att sådana typer 
av myndigheter ställer krav på en effektiv kommunikation. En respondent beskrev hur de 
dels måste arbeta med kommunikationen internt, mot andra myndigheter, mot regeringen 
och även till allmänheten. Att de flesta respondenter ansåg att Länsstyrelsen har en bra 
samverkan med andra i det krisförberedande arbetet tyder på att det finns en medvetenhet 
om att det inte går att hantera stora kriser ensam, vilket också Kapucu menar är 
nödvändigt.  

5.5	  Resultat	  

5.5.1	  Ändrade	  förutsättningar	  	  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
De flesta av respondenterna svarade att länsstyrelserna inte har någon upprättad 
kriskommunikationsplan specifikt för sociala medier och webb, vilket var en markant 
skillnad från hur många av dem som har en allmän kriskommunikationsplan. När vi 
frågade de som svarade ja på frågan om de uppdaterade den planen regelbunden eller vid 
behov så svarade strax över hälften att de uppdaterar den regelbundet. Vi ställde också en 
fråga om de har en särskild person som har ett uttalat ansvar för kommunikationen i 
sociala medier och webb, varav majoriteten svarade ja (se Bilaga 2). 
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På frågan om respondenterna ansåg att sociala medier och webben har ändrat 
förutsättningarna för deras kriskommunikation svarade de som ansåg att det har förändrat 
förutsättningarna nästan uteslutande alla att det är snabbheten i de sociala medierna som är 
den stora skillnaden jämfört med innan. Dels att det går snabbare att publicera information, 
men även att spridningen av informationen när den väl är publicerad går väldigt fort. Stefan 
Triumph från Örebro menade exempelvis att ”det innebär ett mycket snabbare flöde, och det ställer 
ju betydligt större krav på att vi ska vara såväl snabba som korrekta när det gäller vår information och 
kommunikation. Det har ju förändrat spelplanen avsevärt”.  

En annan förändring många respondenter nämnde var att det idag är lättare att nå ut till 
en större grupp människor, och att de samtidigt kommer närmare medborgarna som ger 
möjlighet till en interaktion och direktkontakt. Samtidigt som flera sa att de lättare når ut till 
en större grupp människor så menade Per Wideberg, Västmanland att en ganska stor del av 
samhället glöms bort när man kommunicerar via sociala medier. De grupper han främst 
menade var äldre människor och de som inte har svenska som modersmål. Flera 
respondenter poängterade just detta, det vill säga att man når många men inte alla.  
 Flera av respondenterna ansåg att sociala medier har ändrat förutsättningarna, men att 
webben inte har gjort det på samma sätt. Detta var främst på grund av att flera inte 
betraktade webben som något nytt fenomen. Ami Andersson, Kalmar menade att ”den har 
funnits rätt länge nu, så det känns som en gammal kanal”. Däremot kommenterar hon dock att 
webbplatsen är deras dagliga ansikte utåt och sa därmed inte att den är mindre viktig. I linje 
med det beskrev Fredrik Andersson, Värmland att ”internet räknas som den främsta källan för 
nyheter, och att webbkanaler är otroligt viktiga”- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Samtliga respondenter svarade att länsstyrelserna använder sin egen webbsida. Ungefär lika 
många svarade att de är aktiva på Facebook och Twitter. Majoriteten av de som svarade att 
de använder Youtube sa att de inte använder den kanalen så aktivt, men att de har ett 
konto där. Vi frågade även respondenterna om de funderade på att börja använda någon 
kanal som de i nuläget inte använde. Av de som svarade, så svarade de flesta Twitter (se 
Bilaga 2).  
 Ett par av respondenterna upplevde snabbheten som ett problem då de upplevde att 
det är svårt att hänga med i tempot, och att det är lätt att hamna på efterkälken. En annan 
skillnad jämfört med tidigare är att delningsfunktionerna på sociala medier lätt skapar ringar 
på vattnet, som Maria Göranson, Västra Götaland konstaterade. Material som de publicerar 
sprids lättare genom att människor retweetar på Twitter och delar på Facebook. Lars 
Persson, Skåne ansåg att spridningen på informationen snabbare uppmärksammas av 
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media, framförallt via Twitter, och att de därmed når ut med deras budskap snabbare än 
tidigare. Han menade också att de inte bara använder Twitter för att publicera egen 
information, utan även för att hämta och läsa information från andra organisationer i 
händelse av en kris. Två av respondenterna upplevde också fördelen med att få in frågor 
och kunna besvara dem via webb och sociala medier, samtidigt som de kan gå ut med råd, 
anvisningar och uppmaningar. Kurt Lindberg, Jönköping såg webben som resurssparande 
då han menade att ”du kanske inte behöver jobba med en upplysningscentral där du sätter tjugo 
personer som ska svara på frågor, utan du kan använda webben”. 
 Det var inte alla respondenter som upplevde att sociala medier och webb förändrat 
förutsättningarna för kriskommunikationen.  

Therese Svedin, Västernorrland menade att allmänheten inte vänder sig direkt till 
länsstyrelserna med den typen av frågor som kan uppstå vid en krissituation, utan det är 
snarare kommuner och elbolag som i första hand möter allmänheten, och att det därför 
inte har utgjort några större förändringar. 

5.5.2	  Fördelarna	  med	  sociala	  medier	  och	  webb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 En majoritet av respondenterna svarade att de kan öka sitt förtroende hos allmänheten 
genom närvaro i sociala medier och webb.  
 Bland svaren om vilka fördelar respondenterna ser med användandet av sociala medier 
och webb i arbetet med kriskommunikationen så återkom det faktum att det går väldigt 
snabbt och att det ger en direktkontakt med människor, vilket en majoritet av 
respondenterna ansåg. Christer Johansson, Blekinge gjorde jämförelsen mellan radio och 
sociala medier och webb, där han konstaterade att det är en stor fördel att använda digitala 
kanaler då det möjliggör en dubbelriktad kommunikation mot för radion som är 
enkelriktad. 

Några respondenter hade bilden av att sociala medier är en aktiv kanal, och att webben 
är passiv. Lars Persson, Skåne menade att människor, med hjälp av notifikationer och 
liknande i sina smartphones, blir uppmärksamma när det händer något i sociala medier. 
Webben blir mer passiv i den aspekten att människor själva får leta upp det de söker och 
inte automatiskt blir uppdaterade när nytt material eller information publiceras. Mats 
Lagerqvist, Gotland höll med om att webben kräver en aktiv åtgärd om man vill hämta 
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information. Stefan Triumph, Örebro, beskrev hur digitala kanaler möjliggjort att direkt 
kunna nå ut till allmänheten. 

 

”Framförallt också att vi har en möjlighet att hämta hem informationen, att äga informationen på 
ett annat sätt som vi kanske inte haft möjlighet till tidigare när vi har haft media litegrann som ett 
filter och gatekeeper av informationen och som en kanal ut till allmänheten. Nu kan ju hoppa över 
det där steget och nå ut till allmänheten med vår information, helt ofiltrerad” 
Stefan Triumph, Örebro 

 
Marcus Johansson, Halland påpekade också fördelen med att använda sociala medier för 
att sprida information via allmänheten.  

 

”Vi ser en möjlighet att snabbt kunna dela, att använda allmänheten som kanaler för att sprida våra 
budskap vidare. Där vi tidigare fick gå via ett pressmeddelande, via media, via nyhetssändningar 
och sedan få ut informationen den vägen... nu kan vi mycket snabbare få ut det.”  
Marcus Johansson, Halland 

 
Kurt Lindberg, Jönköping beskrev ett händelseförlopp han själv hade upplevt, där han 
redogjorde för hur publicerat material på sociala medier genom allmänheten ”säg att tjugo 
personer omedelbart ser detta, som i sin tur har tjugo personer som ser detta och helt plötsligt får du massa 
ringar på vattnet” 

Flera respondenter såg fördelar med att använda framförallt sociala medier som ett 
omvärldsbevakningsverktyg som fångar upp frågor som rör sig och vilka problem som 
finns. Fredrik Andersson, Värmland påpekade dock att det kan vara svårt att sålla all den 
information som aktörer lägger ut. Karin Lindgren, Västerbotten menar dock att sociala 
medier underlättar samordningen av informationen med andra myndigheter. 

Några av respondenterna pekade även på vilka fördelar webben har, i och med att den 
är lätt att förstå sig på. Bland annat ger den möjlighet att presentera bakgrunder och mer 
omfattande material och information, samtidigt som man också genom webben kan visa på 
vilka man är och att man är en pålitlig part.  

5.5.3	  Nackdelarna	  med	  sociala	  medier	  och	  webb	  	  
 På frågan om respondenterna såg några nackdelar med användandet av sociala medier 
och webb i arbetet med kriskommunikationen svarade majoriteten av respondenterna att 
de stora nackdelarna är snabbheten, som är en tudelad aspekt, eftersom just snabbheten 
också av många respondenter är nämnd som en fördel. Marcus Johansson, Halland menade 
att han ser en tendens ute i samhället att allmänheten inte längre väntar på rätt information, 
utan ställer frågan vidare om de inte får ett omedelbart svar. Därför ansåg han att det är 
viktigt att snabbt ta ansvar och behålla initiativet när en händelse inträffar. Ett problem 
som kan uppstå ur det snabba tempot är enligt Ann-Sofie Blomkvist att det kan vara svårt 
att hinna med att analysera lägesbilden ut av krisen. Hon nämnde även att man har mindre 
kontroll över sin kommunikation och att det kan vara svårt att få bort felaktiga uppgifter ur 
flödet, om det skulle hamna där. Dock var hon noga med att poängtera att hon såg detta 
som svårigheter snarare än nackdelar. Maria Göranson, Västra Götaland tyckte att det kan 
vara svårt att veta om källan bakom det man läser på sociala medier är säkerställd. 
Snabbheten ställer större krav på att det som de publicerar är säkerställt. En annan nackdel 
Maria ser är att i och med att allmänheten idag har tillgång till teknik som tillåter 
uppdatering på språng, så kan detta resultera i att känsligt material, exempelvis bilder från 
olyckor, sprids fort och kan uppfattas som olämpligt.  
 Stefan Triumph, Örebro framhöll att det framförallt handlar om ryktesspridningen som 
uppstår och att: ”Det är ju det där mycket modern kriskommunikation handlar om idag, det är ju att 
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stävja rykten som skapas och sprids otroligt fort”. Ami Andersson, Kalmar, tog upp en risk hon 
kan se med att använda sociala medier: ”Sen finns ju risken då, precis som med webben kan lyfta 
vår trovärdighet, så skulle sociala medier kunna sänka vår trovärdighet om vi inte uppför oss bra där”. 
 
Karin Lindgren, Västerbotten upplevde att de måste finnas tillgängliga på sociala medier 
dygnet runt för kunna kontrollera och bemöta eventuell ryktesspridning, vilken hon 
menade att de inte har resurser till. Resursfrågan var en återkommande nackdel som 
respondenterna nämnde om sociala medier. Sara Arons, Uppsala beskrev det som så att det 
inte finns några nackdelar ur ett kommunikativt perspektiv, men att det ur ett 
organisatoriskt perspektiv är alldeles för resurskrävande och att det svårt att ha den 
kompetensen som behövs för att jobba med sociala medier i en kris. Therese Svedin, 
Västernorrland, som tidigare nämnt att hon tyckte att deras Facebook-sida fungerar som en 
push-kanal och att den är statisk, menade att: 

”Det var ju som en föreläsare en gång sa att: har du inte 500 likes så är det ingen idé att hålla 
Facebook-sidan levande, sa hon. Så att det är nästan lite på den nivån. Det tar mer energi och tar 
mer energi och kraft än vad det ger”.  
Therese Svedin, Västernorrland 

Däremot trodde Therese att om man lägger ner mer tid på att utveckla sociala medier så 
kan det absolut ge stora fördelar när det gäller kriskommunikationen eftersom man når en 
bredare målgrupp som kanske inte annars går den traditionella vägen för att hämta 
information.  
 Therese berättade även om smutskastningen som en nackdel med sociala medier, men 
vände det till att det ändå är en fördel i den aspekten att det sker på deras egen arena:  
 

”Visst, det är på Facebook, men det är fortfarande din sida. Det är ett fåtal människor som går in 
och läser på den Facebook-sidan mot för att om du får en insändare i tidningen som går ut till 44 
000 hushåll. (…) Du kan besvara den direkt själv, du kan ge korrekt information.” 
Therese Svedin, Västernorrland  

 
Flera av respondenterna tog även upp det faktum att själva tekniken påverkas av 
exempelvis elavbrott eller andra störningar som kan uppstå vid väderrelaterade kriser, och 
att det kan förhindra tillgängligheten för viktig information vid kris.  

5.6	  Analys	  

5.6.1	  Länsstyrelsernas	  användning	  av	  digitala	  kanaler	  
I undersökningen var det fler respondenter som betraktade deras webbsida snarare än 

sociala medier som primär kanal för krisinformation. En av respondenterna betraktade 
webbsidan som mer passiv, och att sociala medier utgör en mer aktiv kanal. Informationen 
och kommunikationen via webbsidan kan således tolkas som en enkelriktad 
kommunikation, vilket enligt transmissionssynsättet likställer kommunikationen som 
överföring av information till en mottagare. Utifrån en fråga vi ställde om hur 
respondenterna ser på dialog med medborgare i händelse av en kris kan vi utifrån resultatet 
se att det var fler som tyckte att de var bättre på att sprida information, än vad de var på att 
föra en dialog med allmänheten under en kris. Enligt Eriksson är sociala medier det 
optimala krishanteringsverktyget på grund av dess flexibilitet och möjlighet till interaktion 
med allmänheten. Informationsspridning däremot kan ses som en enkelriktad 
kommunikation, vilket i vissa fall betraktas som något enkelt. Med det synsättet kan det 



Emma Axelsson & Jennifer Hansson 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 38 

enligt teorikapitlet leda till att det inte avsätts nog med resurser för kommunikationsarbetet, 
vilket även tas upp i delanalys ett. Flera respondenter nämnde just resurser som en nackdel 
med sociala medier, fast då främst ur ett organisatoriskt perspektiv snarare än ett 
kommunikativt perspektiv. Framförallt tid och kompetens upplevdes som svårt att få att 
räcka till. Många respondenter såg sociala medier som något som möjliggjort att nå en 
större grupp människor, och att det även gjort att de kommit människor närmare och kan 
interagera med dem på ett sätt som de inte kunnat tidigare. Teorikapitlet säger att 
organisationer efter internets uppkomst kan föra en tvåvägskommunikation med sina 
intressenter, vilket också Excellensteorin och det senmoderna synsättet på 
kriskommunikation förespråkar. Även fast många respondenter ansåg att de når många 
genom sociala medier, så var det även ett antal som påpekade det faktum att de inte når alla 
genom de digitala kanalerna. I teorikapitlet beskrivs dagens samhälle som heterogent, 
istället för homogent, och att kriskommunikationen också behöver anpassas efter det för 
att nå grupper som exempelvis inte kan utnyttja sociala medier, eller personer som inte har 
svenska som modersmål.  

 Just snabbheten var något som respondenterna ansåg vara den stora förändrande 
förutsättningen i och med sociala mediers framväxt. De såg både fördelar och nackdelar 
med spridningseffekterna i sociala medier, där budskap å ena sidan når många människor, 
men där ryktesspridning å andra sidan ökat.  Flodin säger att myndigheter måste vara såväl 
snabba som korrekta i deras krisinformation och samtidigt upprätthålla trovärdighet, vilket 
en av respondenterna nämnde som en stor förändring i och med sociala medier. Eriksson 
konstaterar att inte bara krisen sprids snabbare idag i och med internet- och 
mobilanvändningen, utan att även information, filminspelningar, bilder och spekulationer 
kan få spridning. Detta såg en av respondenterna som ett problem, då denne menade att 
allmänhetens tillgång till teknik på språng kan resultera i att känsligt material kommer i 
orätta händer och får spridning genom internet och sociala medier. Flera respondenter 
beskrev däremot att snabbheten har möjliggjort omvärldsbevakning via sociala medier, 
vilket öppnar upp för att hämta information, möta hot eller förändrade förutsättningar. De 
menade på att internet har underlättat arbetet med att hitta förtecken på en kris.  

I teorikapitlet nämns begreppet Issues Management, som liknar omvärldsbevakning 
men som enligt Larsson skiljer sig genom att Issues Management är en längre process. Vi 
tolkar det som att länsstyrelserna har bra koll på vad sociala medier innebär i både positiva 
och negativa aspekter, vilket skulle kunna vara förklaringen till att alla länsstyrelser ännu 
inte har anammat sociala medier i sin kriskommunikation. En respondent nämnde att de, i 
och med internet och sociala medier, idag kan äga sin information själva och nå ut med 
budskapen utan media som gatekeeper. I teorikapitlet nämns det att i och med internet har 
media inte en lika avgörande roll som de tidigare haft och att nyheter kan bli 
uppmärksammade utan medias hjälp genom bland annat delningseffekter. Coombs & 
Holladay menar att det även innefattar möjligheten att nå ut med budskap ofiltrerat, vilket 
stämmer överens med vad vår respondent menade. Heath och Ellison menar att vem som 
helst genom internet kan engagera sig i frågor och att orden sprids fort på sociala medier. 
Begreppet medborgarjournalistik nämns i teorin, vilket beskriver att alla idag kan vara 
journalister. Ett par av respondenterna såg allmänheten som en egen kanal för att sprida 
budskap vidare, och att allmänheten idag inte väntar på rätt information utan istället själva 
tar saken i egna händer. Yeomans nämner i teorikapitlet att myndigheter bör uppmuntra 
medborgare till att engagera sig i sociala frågor, vilket vi tolkar som att länsstyrelserna 
försöker göra i och med att de försöker få allmänheten att sprida vidare deras information 
och budskap. Enligt vår kvantitativa undersökning framgick det även att några fler än 
hälften av respondenterna ansåg att deras användande av sociala medier och webb kan 
påverka mediernas bild av dem. Enligt Coombs & Holladay kan det gynna organisationer 
att publicera information på sociala medier som de vill ska få en medial uppmärksamhet, 
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eftersom journalister i allt större utsträckning idag hämtar deras källor och nyheter från 
internet och sociala medier.  
 I teorikapitlet framgår det att trovärdighet är något som myndigheter hela tiden måste 
basera sitt arbete på, och i enlighet med detta nämnde ett par av respondenterna att 
webbens fördelar är att det går att visa att man är en pålitlig part. Enkätstudien visade också 
att respondenterna ansåg att de kan höja sitt förtroende genom att vara närvarande i sociala 
medier. En av respondenterna upplevde att sociala medier innebär en svårighet i att det 
finns en mindre kontroll över sin egen kommunikation och att felaktiga uppgifter av andra 
är svåra att ta bort. Kaplan & Haenlein belyser detta i och med att intressenter idag helt 
öppen kan ge och dela med sig av åsikter, vilket ger organisationer en låg kontroll över 
informationsflöden på sociala medier och internet. En respondent menade också att sociala 
medier skulle kunna sänka deras trovärdighet om dialogen inte sköts bra. I teorikapitlet 
framgår det att organisationers kommunikation i sociala medier sällan är lika formella som 
exempelvis den officiella hemsidan. Palm och Falkheimer nämner också att förtroendet för 
en myndighet spelar en avgörande roll för hur effektivt kriskommunikationen fungerar 
under en kris, vilket vi även tog upp i delanalys ett. Om förtroendet minskar i och med 
användandet av sociala medier skulle detta kunna komma att påverka Länsstyrelsen. 
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6.	  SLUTSATS	  
I detta kapitel besvarar vi frågeställningarna och syftet genom slutsatserna av studiens resultat. 
	  
Syfte	  	  
 Vårt syfte med studien är att undersöka hur länsstyrelserna i Sverige beskriver deras 
arbete och samverkan med strategisk kriskommunikation samt hur de beskriver 
användandet av digitala kanaler i det arbetet. 
 

Av respondenternas beskrivning av deras arbete med strategisk kriskommunikation är 
det tydligt hur viktig de ansåg att förberedande fasen är innan en kris inträffar. Övningar i 
form av scenarioträningar och samverkansövningar tar upp en stor del av arbetet i 
förberedelsefasen, vilket kanske av naturliga skäl ser ut så på grund av antalet inblandade 
aktörer. Arbetet med att samordna budskapen för att leverera ett enhetligt budskap var 
något som utmärkte respondenternas beskrivning av den strategiska kriskommunikationen, 
där vikten av att vara proaktiv präglade arbetet. I användandet av sociala medier i den 
strategiska kriskommunikationen var målgruppsanpassning inte något som direkt 
analyserades och planerades i syfte att rikta specifika budskap till specifika målgrupper. 
Däremot fanns det en medvetenhet om att vissa grupper av människor söker sig till vissa 
kanaler och att de ändå riktar vissa budskap i vissa kanaler. De beskrev kommunikationen 
till allmänheten i digitala kanaler som ganska enkelriktad, vilket kan bero på vikten av att 
informationen ska gå fort när en kris uppstår. Även om Länsstyrelsen inte är den första 
kontakten allmänheten söker i händelse av en kris så var det tydligt att deras roll mycket 
handlar om att rätt information till slut möter allmänheten. Att krisbudskapen var korrekta, 
sakliga och ärliga var något som genomgående lades stor vikt vid. Att informationen 
dessutom ska gå väldigt fort tenderade att enkelriktad kommunikation via media ofta 
utnyttjades, vilket kan ha att göra med den goda samverkan som råder mellan länsstyrelsen 
och lokala TV- och radiostationer. Med många samverkande aktörer beskrev 
respondenterna att det ibland uppkom svårigheter med att samordna budskapen vilket 
kunde öka risken för ryktesspridning och felaktig eller utebliven information. Även fast 
resultatet visade på att respondenterna tyckte det var viktigt att allmänheten får tidig 
information när en kris uppstår, så fanns det vissa tecken som tydde på att det finns en 
lucka mellan kriskommunikationen och krisberedskapen. 

Respondenternas beskrivningar av länsstyrelsens samverkan innefattade en mängd olika 
konstellationer, både med varandra och med andra myndigheter. En del samverkan sker 
nationellt, och andra var regionala eller lokala. De allra flesta respondenterna menade att de 
anser sig vara bra på att samverka med andra under en kris, och det var tydligt att 
samverkan och övningar gemensamt var en oerhört viktig del i krisberedskapsarbetet. Olika 
krisscenarios, däribland utsläpp på kärnkraftverk, medieövningar och stormar kunde vara 
inslag som genom samverkan stärkte både personkännedomen och 
krishanteringsförmågan. Det var också genom samverkan i form av bland annat 
kontinuerliga möten, råd och konferenser som gemensamma budskap samordnades och 
där erfarenheter diskuterades. Att ta lärdomar av varandra genom tidigare erfarenheter var 
utmärkande utifrån beskrivningarna, för att ytterligare kunna förbereda sig på framtida 
händelser. Det var tydligt hur komplex samverkansgrupperna kunde se ut, där bland andra 
kommuner, Landsting, SOS-alarm, Trafikverket, Försvarsmakten och blåljusorganisationer 
ingår tillsammans med Länsstyrelsen i en krissamverkansgrupp. Länsstyrelserna 
samverkade även nationellt med varandra ur en resurssynpunkt, för att kunna bistå med 
kommunikativa insatser när ett annat län var krisdrabbat. Eftersom tre länsstyrelser ingår i 
Sveriges kärnkraftlän så fanns en speciellt sammansatt samverkansgrupp som arbetade med 
kemiska, biologiska, radiella och explosiva frågor i samverkan med ett flertal myndigheter 
som berörs och hanterar de frågorna. Det var ett fåtal av respondenterna som upplevde att 
de inte var helt nöjda med deras samverkan, vilket berodde främst på att fler övningar 
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borde prioriteras. Det område som de kände sig minst förberedda på inom krishanteringen 
var kriskommunikationen.  

Länsstyrelsens representanter beskrev arbetet med digitala kanaler i deras 
kriskommunikation som aningen tudelad. Deras egen webbsida betraktades av vissa som 
passiv, men samtidigt menade majoriteten av respondenterna att webben är den primära 
kanalen för krisinformation. Det kan kopplas till att flera upplevde att de var bättre på att 
sprida information än att föra en dialog genom digitala kanaler i händelse av en kris. Många 
beskrev att arbetet med digitala kanaler, framförallt sociala medier, som resurskrävande, 
vilken betraktades som en svårighet i kriskommunikationen. Däremot beskrev många 
respondenter att sociala medier öppnat för en ny typ av direktkontakt och interaktion med 
medborgare, som möjliggjort för Länsstyrelsen att nå en större grupp människor. Även om 
de upplevde att de når fler människor så menade de dock att de inte når alla i 
kommunikationen genom digitala kanaler.  

På sätt och vis menade respondenterna att sociala medier ändrat förutsättningarna för 
länsstyrelsens kriskommunikation. En faktor som hade stor betydelse var snabbheten, som 
inneburit både nackdelar och fördelar. Det positiva var att de i och med användandet av 
sociala medier når fler människor, vilket bland annat berodde på att budskapen sprids till 
fler genom delningseffekter. Sociala medier och webb innebar också en ny plattform för 
omvärldsbevakning. Det som respondenterna såg som en risk med sociala medier var att 
snabbheten även tenderar att öka ryktesspridningen och att felaktig information fastnar i 
flödet. Däremot kan de äga informationen på att annat sätt i och med sociala medier och 
webb, vilket möjliggjort att de kan nå ut med information utan media som ett filter. Ur 
respondenternas beskrivning av arbetet med digitala kanaler i kriskommunikationen 
märktes det att det fanns en mer etablerad närvaro på webben än på sociala medier.  
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7.	  SLUTDISKUSSION	  
	  

Utifrån studiens resultat skiljer sig länsstyrelsens kriskommunikation i digitala kanaler 
mellan varandra. Det märktes att det fanns en positiv bild av sociala medier och webb, men 
att länsstyrelserna kommit olika långt med det arbetet. Det empiriska materialet blev 
intressant ur den aspekten att det var ganska stora skillnader inom en och samma 
myndighet, trots att vi innan studien hade en förutfattad mening om att de skulle finnas en 
gemensam plan för alla länsstyrelsens användning av digitala kanaler i allmänhet, och i 
kriskommunikation i synnerhet.  

Några av länsstyrelserna låg i framkant vad gäller sociala medier, och förespråkade 
tvåvägskommunikation med allmänheten. Trots detta fick vi en bild av att de flesta 
respondenter från Länsstyrelsen betraktade webben och media som de primära kanalerna 
för krisinformation. Att den information som kommer från Länsstyrelsen är saklig, korrekt 
och trovärdig var något som värderades högt av respondenterna, och att alla länsstyrelser 
inte tagit till sig sociala medier kan kanske bero på att de inte riktigt litar på sociala medier 
som kanal utåt eller att det helt enkelt är en resursfråga.  

I problembakgrunden nämnde vi Länsstyrelsen som ”spindeln i nätet” vad gäller att 
samordna kommunikationen vid en kris, vilket vi upplever har varit väldigt intressant. Även 
om Länsstyrelsen inte ser sig själva som den första kontakten med allmänheten så har de en 
viktig roll i att se till att alla aktörer, myndigheter och organisationer som de samverkar med 
och som möter allmänheten får en samordnad bild av händelser. Ur forskningssynpunkt 
var det även intressant att se hur respondenternas beskrivningar av hur lärdomar från 
tidigare upplevda kriser och övningar implementerats och utvecklat deras ordinarie 
krishantering och kriskommunikation. 

Ett problem med studien har varit att respondenternas kompetensområden varierat, då 
vissa arbetade med kommunikationsfrågor och vissa med krisberedskapsfrågor. Detta gav 
inte ett genomgående fokus på kommunikation, men däremot en större bredd och fler 
infallsvinklar inom området.   

7.1	  Förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  
• Det vore intressant att göra om samma studie vid ett senare tillfälle för att se 

hur länsstyrelsens strategiska kriskommunikation i digitala kanaler, framförallt i 
sociala medier, har fortlöpt.  

• Det vore även spännande att se till hur mottagare uppfattar länsstyrelsens 
kriskommunikation i digitala kanaler.  
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BILAGA	  2	  –	  DIAGRAMFÖRTECKNING	  
 
Här presenteras de diagram som inte är inkluderade i resultatet. Dessa nämns i text i 
resultatet, då vi valde att belysa de mest intressanta diagrammen i resultatdelen. De diagram 
som visas här ser vi inte som ointressanta men svaren blev mer lika i dessa frågor och inte 
lika uppseendeväckande.  
Sist visas ett diagram av medelvärdena på respondenternas svar på de frågor där de ombads 
gradera sina svar på en skala ett till tio.  
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BILAGA	  3	  –	  FRÅGEMANUAL	  

Inledande	  frågor	  
• Länsstyrelse: __________________________  

• Titel: _______________________________  

• Namn: ______________________________  

• Man  Kvinna  

• Antal år på aktuell tjänst: ________________  

• Ålder: ______________________________ 

• Har ni någon upprättad kriskommunikationsplan?   

Ja  Nej  

• Om svaret är ja, uppdateras kriskommunikationsplanen regelbundet eller vid behov? 

______________________________________________________  

• Har ni någon upprättad kriskommunikationsplan specifikt för sociala medier och webb? 

Ja  Nej  

• Om svaret är ja, uppdateras kriskommunikationsplanen regelbundet eller vid 

behov? _________________________________________________ 

• Har ni någon särskild person som har ett uttalat ansvar för kommunikationen i sociala 

medier och webb?  

Ja  Nej   

• Är er egen webbplats den primära kanalen för krisinformation?  

Ja  Nej 

• Är sociala medier de primära kanalerna för krisinformation?  

Ja  Nej   

• Vilka digitala kanaler använder ni er av?   

Webbsida     Facebook     Twitter     Youtube     Instagram   

Annat: ____________   

• Planerar ni att i framtiden börja använda någon av dessa kanaler (om ni inte redan gör 

det)?  Webbsida     Facebook     Twitter     Youtube     Instagram                   

Annat: ____________  
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Gradera	  nedanstående	  påståenden	  på	  en	  skala	  från	  1	  till	  10	  där	  1	  motsvarar	  
”instämmer	  inte	  alls”	  och	  10	  motsvarar	  ”instämmer	  helt”	  	  

• Vi kan öka vårt förtroende hos allmänheten genom närvaro i sociala medier och 

webb. 

1      2       3      4      5      6      7      8      9      10    

• Vi har en bra beredskap för att kunna informera medborgare via sociala medier och 

webb i händelse av en kris.  

 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   

• Vi kan bli bättre på att använda sociala medier och webb för att sprida information 

till medborgarna.  

1       2      3      4      5      6      7      8      9      10   

• Vår närvaro i sociala medier och webb har gjort det lättare för oss att påverka 

mediernas bild av oss.  

1      2       3      4      5      6      7      8      9      10   

• Vi har en bra beredskap för att kunna föra dialog med medborgare via sociala 

medier och webb i händelse av en kris.  

1      2       3      4      5      6      7      8      9      10   

• Vi kan bli bättre på att ta lärdom av hur andra (exempelvis andra myndigheter, 

organisationer etc.) har hanterat krissituationer. 

1      2       3      4      5      6      7      8      9      10   

• Vi upplever svårigheter med att leverera ett enhetligt budskap genom alla kanaler 

vid en uppkommen krissituation.  

1      2       3      4      5      6      7      8      9      10   

• Vi är bra på att samverka med andra (exempelvis andra myndigheter, organisationer 

etc.) i det krisförberedande arbetet.   

1      2       3      4      5      6      7      8      9      10   

• Vi kan bli bättre på att ta lärdom från tidigare kriser som vi har upplevt.  

1      2       3      4      5      6      7      8      9      10    
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Avslutande	  öppna	  frågor	  
 

 

• Har sociala medier och webben ändrat förutsättningarna för er kriskommunikation? 

Berätta!   

 

• Om det uppstår en krissituation, hur möter ni allmänhetens informationsbehov på 

bästa sätt?   

 

• Vilka fördelar ser du med användandet av sociala medier och webb i arbetet med 

kriskommunikationen?   

 

• Finns det några uppenbara nackdelar med användandet av sociala medier och webb 

i arbetet med kriskommunikationen?   

 

• Har ni olika typer av målgrupper för olika typer av digitala kanaler? Berätta!  

 

  

• Hur ser er samverkan ut med andra (exempelvis andra myndigheter, organisationer 

etc.) i det krisförberedande arbetet?   

 

• Berätta om en kris som du minns tydligt. Vilka lärdomar gav den krisen er vad 

gäller det krisförberedande arbetet?  

 
 
 
 
 
 
 
 


