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Förord	  
Mitt hjärta värker av sorg, en sorg som känns som min egen. Att vakna upp till en värld olik 

den jag föddes till eller den jag önskar ska finnas. I min verklighet älskar vi varandra oavsett 

hur vi ser ut eller vara vi kommer ifrån. Åtminstone respekterar vi varandra och försöker 

komma överens. Världen ser inte ut så just nu. Just i dag flyr familjer för sina liv, till andra 

länder där människor anser sig äga det land som någon före dem tagit i besittning. Gränser 

och gränsbevakning gror som att staket, för människan, var det viktigaste man kunde förmå 

sig att odla.  

 

Omhändertagande, omfamnande och förståelse är vad omgivningen behöver men framförallt 

kunskap om hur vi hjälper. Vi behöver mer kunskap om varandra. Vi behöver mer kunskap 

om varandras kunskap. Inte bara behöver myndigheter, kommuner, länder, världen förstå dess 

medborgare. Även små instanser, hem, skolor, förskolor, kompisgäng behöver lära sig om sin 

medmänniska. Religion har varit ett sätt att knyta samman. Nu pågår kriget i religionens 

namn, även om det gjort så länge är människan mer extrem än någonsin och det är barnen 

som får ta det hårdaste slaget.  

 

Barnen är vår framtid. Hur kan ni inte se det? Hur kan politiker, makthavare, krigsförare inte 

se vad de gör mot barnen. Ekonomi och makt är viktigast. Därför önskar jag mig bara en sak, 

det är att alla barn en dag ska kunna omfamna sina medmänniskor för att ingenting annat 

längre spelar någon roll.  

 

”Tänk om…… 

Saker och ting kunde ordna sig av sig självt nån gång” 

– Den svenska Björnstammen, En liten Bit av Historia 

  

Jag vill tacka; Sundsvalls kommun för att de ställde upp med både intressant studieobjekt och 

intervjuer. Min handledare Lena Lundgren, för det oerhörda stöd som hon redan från början 

gav mig. Ann T. Ottestig, som vägledde mig och stöttade i begynnelsen av svåra beslut. Min 

man för hans stöd och förståelse under hela denna uppsatsperiod och sist men inte minst mig 

själv för att jag vågade tro på mig själv.  
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Abstract	  
Titel: Nej! Vi har inte anpassad kriskommunikation  

Författare: Mikaela Granbom 

Kurs, termin och år: MK032G, C-uppsats, HT15 

Antal ord i uppsatsen: 22529 ord  

 

Problemformulering och syfte:  

Kommunikationsdirektör vid Sundsvalls kommun önskade undersöka hur man på bästa sätt 

kommunicerar vid kris med personer som inte talar svenska. Detta eftersom att Sundsvalls 

kommun ansåg att man saknade tillräckliga språkkunskaper för att hantera kriser. Enligt 

forskningen är det just personer av annat ursprung än landet det bor i som är mer utsatta vid 

kris (Olofsson, 2007:7), varför det är viktigt att anpassa kommunikationen så att den når ut till 

och kan hjälpa alla medborgare. Jag fann det därför intressant att undersöka Sundsvalls 

kommun och dess kriskommunikativa anpassning genom att intervjua de som inom 

kommunen är ansvariga för kriskommunikationen samt undersöka hur det ser ut i landet i 

stort. Syftet med uppsatsen är att undersöka om Sveriges kommuner anpassar sin 

kriskommunikation för medborgare med utländsk bakgrund med huvudfokus på hur 

Sundsvalls kommun arbetar strategiskt med sin kriskommunikation.   

 

Metod och material: Kvalitativ samtalsintervju med Camilla Nilzén och Ulf Wallin vid 

Sundsvalls kommun med kompletterande kvantitativ webbenkät till 121 svenska kommuner.  

 

Huvudresultat: Sundsvalls kommun är inte anpassade i sin kriskommunikation till 

medborgare med utländskbakgrund vilket även antas gälla en större del av landets kommuner. 

Däremot visar resultatet på att kunskapen om att kommunicera på ett anpassat sätt finns varför 

Sundsvalls kommun och de av landets kommuner som inte är anpassade på ett enkelt sätt kan 

bli bättre på att anpassa sin kriskommunikation genom att skifta fokus och använda sig av 

interna kunskaper.  

 

Nyckelord: Crisis communication, strategic communication, municipality, ethnicity, issues 

management, situational theory, public relations, sense making, anpassad kriskommunikation.  
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1.	  INLEDNING 	  
I en värld där människor flyr till nya länder på grund av krig och humanitära kriser i sina 

egna. I en värld där hatfulla brott med rasistiska motiv begås mot skolor, i en värld där städer 

lamslås av terrorism. I en sådan värld, vår värld, behövs ett rum för samtal. I en vetenskaplig 

värld kallas samtalet för kriskommunikation. 

 

Falkheimer och Heide (2008:70) menar att skapa relationsinriktade och meningsskapande 

strategier, bygga förtroenderelationer med olika grupperingar samt fokusera på 

kommunikationen redan innan krisen uppstår ger framgångsrik kriskommunikation. Det 

skulle på grund av globaliseringen och den kulturella blandningen som de flesta samhällen i 

dag består av därför antas vara viktigt för de flesta länder, kommuner och organisationer att 

ha kunskap om hur man bygger och skapar förtroendefulla relationer och hur man skapar 

strategier som innefattar hur arbetet med relationerna ska gå till. MSB (2009) menar att vi 

lever i ett sårbart samhälle som hotas av risker som inte känner några nationsgränser. 

Allvarliga epidemier, terrorhot, jordbävningskatastrofer och kollapsade IT-system är vår tids 

mest kritiska händelser som samhället måste ha kunskap att hantera och försöka förhindra.  

 

Enligt en studie som gjorts av Anna Olofsson, gällande utsträckningen av Sveriges 

kommuners hänsyn till invandrare i sin kriskommunikation, framkom det att det flesta 

kommuner inte satsat på kriskommunikation riktad till invandrare i någon högre grad 

(Olofsson, 2007:9). Resultatet visade att 70 procent inte tog särskild hänsyn (Olofsson, 

2007:17). Enligt Olofsson (2007:8) finns det få studier av kommuners kriskommunikation 

riktad till invandrare. Falkheimer och Heide (2006:180) menar att kriskommunikationsfältet 

domineras av empiriska fallstudier och saknar systematisk kunskap och teoretiska 

ramverksanalyser. Falkheimer och Heide (2006:180) tror att den främsta orsaken till varför 

multikulturella ansatser på kriskommunikation är få och underutvecklade är för att fokus inom 

området legat på funktionella och objektiva perspektiv, även om det finns undantag.  

 

Krisplanering och krishantering i sig är dock väl utforskade områden menar Falkheimer, 

Heide och Larsson (2009:21) och att företag, myndigheter och andra organisationer måste 

göra krisplaner och inrätta krisfunktioner har sedan länge varit självklart. Trots detta menar 

Falkheimer och Heide (2009:64) att det behövs mer kvalitativa studier inom området. Genom 

att ställa frågor via enkäter till Sveriges kommuner och genomföra intervjuer med Sundsvalls 



	   	   –	  Nej!	  Vi	  har	  inte	  anpassad	  kriskommunikation	  

	   7	  

kommuns kriskommunikationsansvariga, mynnar min undersökning ut i denna 

problemformulering och detta syfte:  

 

1.2	  Vetenskapligt	  problem	  
	  
Enligt forskningen är det just personer av annat ursprung än landet det bor i som är mer 

utsatta vid kris (Olofsson, 2007:7), varför det är viktigt att anpassa kommunika-tionen så att 

den når ut till och kan hjälpa alla medborgare. Jag fann det därför intressant att undersöka 

Sundsvalls kommun och dess kriskommunikativa anpassning genom att intervjua de som 

inom kommunen är ansvariga för kriskommunikationen samt undersöka hur det ser ut i landet 

i stort. Inledningsvis kontaktade jag kommunikationsdirektör vid Sundsvalls kommun som 

önskade undersöka hur man på bästa sätt kommunicerar vid kris med personer som inte talar 

svenska. Detta eftersom att Sundsvalls kommun ansåg att man saknade tillräckliga 

språkkunskaper för att hantera kriser. 

 

1.3	  Syfte	  	  
	  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om Sveriges kommuner anpassar sin 

kriskommunikation för medborgare med utländsk bakgrund med huvudfokus på hur 

Sundsvalls kommun arbetar strategiskt med sin kriskommunikation.   

1.4	  Frågeställningar	  
	  

1. Anpassar Sveriges kommuner sin kriskommunikation för medborgare av utländsk 

bakgrund, i så fall hur? 

2. Är Sundsvalls kommuns kriskommunikation anpassad för medborgare med utländsk 

bakgrund, i så fall på vilket sätt? 
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1.5	  Definition	  
Ett centralt begrepp i min undersökning är person med utländsk bakgrund. Det är viktigt 

enligt Olofsson (2007:9) att betona att utländsk bakgrund inte i sig behöver vara anledning till 

att personen i fråga är på ett visst sätt. Anledningen till användandet av utländsk bakgrund är 

för att skapa en indikator på om anpassning sker till en grupp personer som vid kris kan vara 

mer utsatta. 

 

Definition av person med utländsk bakgrund:  

1. Person med utländsk bakgrund är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes 

födda föräldrar. Jämfört med definition; 

2.  Person med svensk bakgrund är inrikes född med en inrikes född och en utrikes född 

förälder eller två inrikes födda föräldrar (SCB, 2002:10). 

 

Ett annat centralt begrepp är kris som kan betyda många saker. I min uppsats använder jag 

MSB:s beskrivning av kris som är en händelse som drabbar många människor och stora delar 

av samhället (MSB, 2009). När det gäller arbetet av kris stödjer jag mig på vad Falkheimer 

och Heides (2009:13) menar att kriser innebär: Kris är alltid kopplat till en verklig händelse 

och handlar om förflyttning av information från en sändare till en mottagare. 

 

Definitionen av kris i denna uppsats är alltså: En händelse som påverka de flesta eller alla 

människor i ett samhälle och som behöver hanterar med hjälp av information från de som 

hanterar krisen.  
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2.	  BAKGRUND	  
Sverige har året 2014 en befolkningsmängd på 9 747 355 samtidigt som 126 966 personer 

invandrar under samma år (Befolkningsstatistik, SCB). Utöver detta är det mänskliga lidandet 

i världen enormt då 60 miljoner människor är på flykt från krig och förföljelse världen över 

(Forsberg, 2016). Sundsvalls kommun består av 97 776 invånare den 1 november 2015 

(Befolkningsstatistik, SCB) även om det är svårt att finna statistik om olika 

befolkningsgrupper skulle man kunna anta att befolkningen är mer segregerad än tidigare på 

grund av globaliseringen och rådande flyktingsituation.  

 

Enligt MSB (2009) har kommunerna en viktig roll i samhällets krisberedskap och MSB 

menar att ju bättre kommunerna är på att hantera kriser desto bättre blir hela samhället på att 

hantera kris. Vid en kris har kommunerna det geografiska områdesansvaret som innebär att de 

ansvarar för samverkan och samordning före, under och efter kris (ibid). I den uppgiften ingår 

också att samordna information till medborgarna (MSB, 2009). Enligt lag (riksdagen, 2010) 

ligger det i kommunernas ansvar att tillsammans med landsting minska sårbarheten i sin 

verksamhet samt ha en god förmåga att hantera krissituationer i fredstider.  

 

I Sundsvalls kommun är det Camilla Nilzén och Ulf Wallin som ansvarar för 

kommunikationen vid kris.  

 

Camilla Nilzén, kommunikationsdirektör 

Camilla utbildade sig vid den utbildning som i dag motsvarar Informations- och PR-

programmet, det hette då informationslinjen och hon har utöver det några poäng i 

statsvetenskap. Tidigare har Camilla arbetar som marknadsförare av Sundsvalls kommun, 

som projektledare för olika större projekt gällande bl.a. infrastrukturfrågor. Innan detta har 

hon arbetat privat med både kommunikation och marknadsföring. Camilla har arbetat inom 

kommunen i 15 år. 

 

Ulf Wallin, kommunikationsstrateg med krisansvar.  

Ulf har även han studerat vid informationslinjen vid dåvarande Mitthögskolan som i dag är 

Mittuniversitetet. Tidigare har han arbetat på SCA och Vägverket som numera heter 

Trafikverket. På Sundsvalls kommun har han arbetat sedan 2001.   
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3.	  TEORI	  &	  TIDIGARE	  FORSKNING	  	  
Området kriskommunikation ligger under det större forskningsområdet strategisk 

kommunikation tillsammans med organisationskommunikation varför dessa står som teoretisk 

grundpelare för studien. Kriskommunikation är det självklara valet då studien ämnar 

undersöka anpassad kriskommunikationen hos Sveriges kommuner med fokus på Sundsvalls 

kommun. Utöver dessa används Falkheimer och Heides (2008:71) fem strategier för 

myndigheters krishantering som framkommit vara framgångsrika vid kriskommunikation till 

medborgare med utländsk bakgrund. Utöver dessa utgörs undersökningen också av Issues 

management, Situationsanpassad teori och Meningsskapande för att skapa en bredare bild av 

hur Sundsvalls kommun kommunicerar inom och utom sin organisation samt teorin om profil, 

image och identitet som gäller uppfattning av och om organisationen för att avgöra om 

förtroendebyggande relationer ingår i självuppfattningen. Djupare beskrivning av 

dimensionerna av dessa återfinns nedan.  

 

I en rapport gjord av Anna Olofsson (2007:19) konstaterades det att personer med utländsk 

bakgrund har större behov av kriskommunikation än infödda och att säkerhetstänkande och 

agerande vid kriser varierar mellan olika befolkningssegment. Det finns dock fler variabler 

utöver den etniska bakgrunden som påverkar menar Enander (2005:40) till exempel ålder, 

civilstånd, med eller utan barn, bostadsort eller yrke. Därför bör skillnader i 

säkerhetsrelaterade frågor ses som beskrivande snarare än förklarande eftersom att det 

förekommer interaktion mellan de olika gruppindelningarna. Enander (2005:43) framhåller att 

det finns skillnader när det gäller upplevd trygghet, vilket Falkheimer och Heide (2008:5), likt 

Olofsson (2007), menar beror på att personer med utländsk bakgrund inte har samma 

säkerhetsmedvetande som infödda i landet, är sämre förberedda inför kriser p.g.a. detta och 

har dessutom lägre förtroende för myndigheter. Behovet och kraven på information och 

kommunikation är stort där problematiska och hotfulla situationer uppstår (Falkheimer, Heide 

& Larsson, 2009:13) och det är just kommunikationen inom krishanteringen som är den 

kritiska komponenten menar Coombs (2012:17). Trots detta menar Olofsson (2007) och 

Falkheimer och Heide (2008) att det finns få studier gjorda av kommuners 

kriskommunikation riktad till personer med utländsk bakgrund. Olofsson (2007:9) menar att 

den forskning som finns dessutom innehåller svagheter som att den främst riktar sig mot 

etniska minoriteter medan forskning kring myndigheters roll och agerande inte studeras i 

samma utsträckning. Enskilda organisationer såväl som samhället i stort måste vara 
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förberedda på att hantera krissituationer av olika slag menar Larsson (2014:297). Ansvariga 

organ måste snabbt hantera dessa krislägen och kommunicera dessa till dem som drabbas och 

berörs av krisen (Larsson, 2014:297). När kris uppstår som berör delar eller hela befolkningen 

blir det en angelägenhet att hantera och kommunicera om detta för ansvariga myndigheter på 

lokal, regional och nationell nivå (Larsson, 2014:297).  

 

3.1	  Strategisk	  kommunikation	  	  
	  
Strategisk kommunikation är ett intresseområde som finns hos forskare inom tre olika 

akademier: organisationskommunikation, public relations och marknadsföring. Det dessa fält 

har gemensamt är att de alla på ett eller annat sätt fokuserar på organisationers olika former av 

kommunikation (Falkheimer & Heide, 2003:19). Ordet strategi härstammar från det grekiska 

ordet strategos som betyder generalskonst eller krigsföring i stort. Falkheimer och Heide 

(2003:18) menar att strategisk kommunikation står för förmågan att använda givna och 

begränsade resurser för att nå uppsatta mål. Användnings-området för ordet strategi åsyftar 

ofta en plan för hur målen ska kunna förverkligas. Målbilden och strategin har alltså en nära 

relation till varandra vilket gör att formuleringen av mål är en naturlig och ofrånkomlig 

ingrediens i allt strategiarbete (Falkheimer, 2003:18). 

 

Strategisk kommunikation definieras av Falkheimer och Heide (2011:13a, 2003:18b) som en 

organisations medvetna kommunikationsinsats för att nå sina mål. Larsson (2014:36) 

utvecklar definitionen med att strategisk kommunikation är ett akademiskt begrepp för alla 

former av kommunikation och kommunikativt arbete hos företag, myndigheter och 

intresseorganisationer. Larsson (ibid) framhåller att den strategiska kommunikationen är en 

central komponent i en organisations verksamhet vilken fokuserar på ledning och planering av 

alla kommunikativa processer i organisationen och menar att det idémässigt gäller en 

målinriktad och instrumentell hållning i arbetet. Området omfattar också all kommunikativ 

verksamhet inklusive marknadskommunikation menar Larsson (2014:35).  

Den strategiska kommunikationen handlar både om intern och extern kommunikation och de 

anställda är viktiga ambassadörer för organisationen (Falkheimer och Heide, 2003:18).  

 

I relationer till våra vänner, föräldrar och grannar pratar vi ofta om hur vi har det på jobbet. 
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Detta gör att den bild som förmedlas genom de anställda därigenom är viktig eftersom bilden 

av organisationen snabbt fortplantar sig i nätverket av relationer  

(Falkheimer & Heide, 2003:18-19). Då kriskommunikationen grundar sig i både strategisk 

och organisatoriskt kommunikation har uppsatsen grund i båda dessa teorier. Detta för att 

försöka få en djupare förståelse för hur Sundsvalls kommun arbetar strategiskt och 

organisatoriskt.  

 

3.2	  Organisationskommunikation	  	  
 

Larsson (2014:83) definierar organisationskommunikation som företags, intresse-

organisationers och myndigheters alla kommunikativa handlingar och interaktioner. Larsson 

(2014:84) framhåller att organisationskommunikation kan klassificeras på minst tre olika sätt. 

Den första delas in i två huvudgrenar med intern och extern kommunikation. Den andra 

innefattar de formella och informella kontaktformerna och den tredje klassificeringen 

innehåller den verbala och den icke-verbala delen. Separationen mellan intern och extern 

kommunikation har egentligen inte någon tydlig gräns och både intern och extern 

kommunikation inbegriper formella och informella kontakter menar Larsson (2014:85). Den 

formella kommunikationen består av kommunikativa aktiviteter som organisationsledningen 

arrangerar, med dessa har man intentioner att utföra någonting enligt plan. Den informella 

kommunikationen handlar om interaktion mellan medarbetarna som de själva skapar av olika 

anledningar, bredvid den formella. Ju mindre de formella kanalerna lyckas tillgodose 

medarbetarna med anpassade budskap, desto mer används och utvecklas den informella 

formen (Larsson, 2014:86). Den verbala kommunikationen är sådant som skrivs eller sägs 

medan den icke-verbala kommunikationen är allting annat, det som sker utan ord (ibid).  

 

3.3	  Kriskommunikation	  	  
	  
Främst innebär krisen en avvikelse från det normala som får allvarliga konsekvenser menar 

Larsson (2014:299). Kris kan också beskrivas i termer av allvarliga hot och/eller sårbarhet 

som sätter grundläggande värden på spel och innebär ovisshet och stress både på individ- och 

samhällsnivå (Larsson, 2014:299). Kris är alltid kopplat till en verklig händelse och handlar 

om förflyttning av information från en sändare till en mottagare (Falkheimer & Heide, 



	   	   –	  Nej!	  Vi	  har	  inte	  anpassad	  kriskommunikation	  

	   13	  

2008:14, 2009:13). Falkheimer och Heide (2009:23) menar att krishantering och 

kriskommunikation är två oskiljaktiga moment. Kriskommunikation handlar om att i kris 

kommunicera med organisationens olika intressenter där det mest grundläggande är att 

människor behöver få veta vad som har hänt och vad de behöver göra (Falkheimer och Heide, 

2009:23). Det finns dessutom anledning att ta hänsyn till olika gruppers erfarenheter och 

etniska identifikation vilka är processer som har mer att göra med situationen i Sverige än i 

ursprungslandet t.ex. annorlunda medieanvändning och en annan relation till och annan syn 

på risker, kriser och myndigheter (Falkheimer och Heide, 2008:9-10). Enligt Coombs 

(2012:17) befinner sig organisationer ständigt inom situationer som kan definieras som kris så 

som kemikaliskt utsläpp, protester mot ett företag, kunder som blir matförgiftade och 

ryktesspridning. Ingen organisation är immun mot kriser oavsett var i världen de befinner sig, 

oavsett om organisationen arbetar aktivt för att förhindra kriser (Coombs, 2012:17). 

Myndigheters trovärdighet påverkar trovärdigheten i den information som sprids och om 

myndigheterna söker en mer aktiv medborgarmedverkan, är kunskapen viktigt om att 

människors inlevelse varierar kraftigt, vilket medför behovet av olika 

kommunikationsstrategier (Larsson, 2014:307). Genom att utgå ifrån det kriskommunikativa 

perspektivet gällande vad kriskommunikation innebär kan studien med hjälp av dessa försöka 

beskriva hur Sundsvalls kommun arbetar med kriskommunikation.   

 

3.3.1	  Definition	  av	  kris 
	  
Ordet kris kommer från grekiskans krisis som står för åtskiljande, avgörande, prövning. Ordet 

kommunikation härstammar från latinets communicare och betyder dela, meddela, förena och 

göra gemensamt (Falkheimer & Heide, 2008:14). Kris är en allmän term och denna kan både 

preciseras och förtydligas (Larsson, 2014:300). Enligt Larsson (2014:299) betyder kris 

ursprungligen beslut på grekiska. Kris kan definieras på många sätt men generellt menar 

forskar att en kris uppstår när det råder osäkerhet i en viss fråga samtidigt som frågan vållar 

problem (Larsson, 2014:299). Coombs (2012:18-19) argumenterar för att det inte finns någon 

universellt accepterad definition av kris. Han menar att definitionerna i grunden liknar 

varandra men att det ändå erbjuder skillnader. I det stora hela handlar krishantering om att 

förebygga kris menar Coombs (2012:19) och definitionen utgår i mångt och mycket från hur 

intressenterna påverkas av händelser som kan kallas kris. Om intressenterna anser att det är en 

kris, är det en kris (ibid).  
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Den slutgiltiga definitionen som Coombs (2012:19) argumenterar för är att; En kris är en 

ovanlig förekommande händelse som inte kan förutspås men som är förväntad  

(Fri översättning från Coombs, 2012:19).  

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) beskriver kris som en händelse som 

drabbar många människor och stora delar av samhället och som hotar grundläggande värden 

och funktioner. En kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och 

organisation. Den är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att hantera kriser kräver 

samordnade åtgärder från flera aktörer (MSB, 2014:8).  

Det är just kommunikationen inom krishanteringen som är den kritiska komponent menar 

Coombs (2012:17) varför det är intressant att i min studie använda dimensioner av hur 

kriskommunikation används på ett framgångsrikt sätt för att undersöka om Sundsvalls 

kommun har anpassad kriskommunikation 

 

3.4	  Fem	  rekommendationer	  för	  kriskommunikation	  	  
	  
De fem rekommendationerna är utformade utifrån en undersökning som gjorts av Falkheimer 

och Heide (2008) gällande kriskommunikation och där dessa ansetts framgångsrika vid 

kriskommunikativa insatser för person med utländsk bakgrund. Därför fyller dessa en god 

funktion i att försöka besvara om Sveriges kommuner anpassar sin kriskommunikation.   

	  
Det finns inga enkla framgångsrecept att ta till när det gäller kriskommunikation menar 

Falkheimer och Heide (2008:69). Detta eftersom att kriser handlar om väldigt komplexa 

situationer som dessutom ofta skiljer sig åt sinsemellan (ibid). Falkheimer och Heide 

(2008:70) har identifierat ett antal framgångsfaktorer vid kriskommunikation där de menar att 

kontinuerligt arbete med kriskommunikation är en viktig faktor där fokus bör ligga på att 

arbeta lika mycket före, under och efter en kris. Förtroende, relationer, nätverksbyggande, 

informell kommunikation och improvisation är centrala termer samtidigt som det är viktigt att 

bygga förtroende till olika grupperingar och utveckla organisationens kompetens genom att 

kontinuerligt öva olika krisscenarios menar Falkheimer och Heide (2008:70). Falkheimer och 

Heide (2008:71) föreslår fem olika strategier för myndigheters kriskommunikation vilka är: 

Komplex organisationsstrategi, Relationell kommunikationsstrategi, Minoritets- och 
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micromediestrategi, Opinionsledarstrategi och Övning- och improvisationsstrategier. Dessa 

beskrivs mer utförligt nedan.  

 
 

3.4.1	  Komplex	  organisationsstrategi	  
	  

Återkommande problematik hos organisationer är att de försöker möta komplexa problem 

med enkla lösningar där lösningarna har som mål att försöka kontrollera omgivningen 

(Falkheimer & Heide, 2008:71). Ett annat problem enligt Falkheimer och Heide (2008:71) är 

homogena ledningsgrupper då den homogena organisationen har svårt att uppfatta och förstå 

vad olika förändringar kan betyda för en heterogen grupp. Problemet med minskad förståelse 

är att organisationen inte tillräckligt snabbt kan uppfatta dessa förändringar i dessa grupper 

som i sin tur kan leda till kris och föra med sig svårigheter för organisationens strävan att 

hantera en komplex omvärld (ibid). Det finns däremot större förutsättningar för en heterogen 

organisation att tidigare uppfatta och förstå vad som är på gång och vad det kan betyda för en 

viss kulturell grupp menar Falkheimer och Heide (2008:71). En annan svaghet som uppstår i 

en homogen och mer traditionell organisation är att besluten fattas centralt av en 

ledningsgrupp och vid kris innebär det problem då det tar tid för information att nå fram, 

vilket leder till att ledningsgruppen sällan har fullständig information och att informationen 

kan vara svårtolkad (Falkheimer & Heide, 2008:71). I en organisation som istället arbetar 

utifrån en decentraliseringsmodell, ges de anställda större befogenhet att fatta beslut och 

därmed större möjlighet att uppfatta små förändringar i omgivningen (Falkheimer & Heide, 

2008:71). Det är de anställda ute på fältet som är de verkliga experterna enligt Falkheimer och 

Heide (2008:71) varför de borde ses och användas som resurser. Organisationen med avstånd 

till målgrupperna visar ökad tilltron till en mer traditionell kriskommunikation där 

massmedier och krisplaner sätts i centrum. Ett närmare arbete med målgruppen relateras 

istället till en mer ”senmodern” syn på kriskommunikation och fokus ligger istället på 

interpersonell kommunikation och relationsskapande samtidigt som det kortare avståndet gör 

återkopplingen snabbare om vad som fungerar och inte (Falkheimer & Heide, 2008:71). Det 

förekommer många enkla modeller, ofta steg för steg-effektmodeller för hur kriser kan 

hanteras. Dessa är verkningslösa menar Falkheimer och Heide (2008:71-72) och framhåller 

att verkligheten sällan är så enkel. Komplexa problem behöver komplexa lösningar där det 

inte finns någon universell lösning för alla problem utan snarare flera beroende på situation 

(Falkheimer & Heide, 2008:72). Myndigheter bör även i större utsträckning sträva efter att 
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rekrytera personer med multikulturell bakgrund samt använda de anställda som 

kommunikationsresurser därför att man genom dessa personer möjliggöra upptäckter av 

faktorer som eventuellt kan leda till kris och därigenom på ett lämpligt sätt agera vid krisen 

Den aktör som befinner sig närmast de personer som man behöver kommunicera med är även 

den aktör som har mest förtroende och har mest effektiva sociala närverk utöver den kunskap 

kulturell bredd skapar (Falkheimer & Heide, 2008:72).  

 

 

3.4.2	  Relationell	  kommunikationsstrategi	  

	  
Utöver ovanstående teori är det viktigt att ha en väl genomtänkt relationsorinterad 

kommunikationsstrategi framhåller Falkheimer och Heide (2008:72). För organisationer att 

redan har en god relation med de grupper som berörs av kris innebär grunden för 

framgångsrik kriskommunikation (ibid). En strategi för att skapa förtroende genom relationer, 

är att delta i gemenskaper och skapa forum för dialog menar Falkheimer och Heide (2008:72). 

Som exempel nämner Falkheimer och Heide (ibid) polisen i London som aktivt arbetar med 

att skapa goda relationer med olika grupper, där arbetet bland annat handlar om att kartlägga 

vilka etniska grupper som polisen bör ha relation till. Kartläggningen och att kontinuerligt 

möta dessa grupper fungerar inte bara som en grund för att skapa goda relationer utan också 

som en viktig källa för information om vad som uppfattas viktigt inom respektive grupp 

(Falkheimer och Heide, 2008:72). Kunskapen om olika etniska grupper gör det också möjligt 

att avgöra vilka språk som bör prioriteras utifrån vilka minoriteter som bor inom ett område 

(Falkheimer och Heide, 2008:73). Falkheimer och Heide (2008:73) framhåller att det är 

viktigt för myndigheter att bygga en mediestrategi för hur multikulturella grupper ska kunna 

nås. De menar även att det primära mediet därför bör utgöras av öga mot öga med de grupper 

som berörs av en kris och att språk sällan är det viktigaste vid krisinformation (Falkheimer & 

Heide, 2008:67). En annan del i att skapa goda relationer är genom barn och ungdomar, varför 

myndigheter och brandkår enligt Falkheimer och Heide (2008:73) kontinuerligt bör vara 

närvarande på t.ex. skolor och menar att det följaktligen skulle behövas mer systematiserat 

relationsbyggande med kontinuerliga besök och jämnt fördelade besök på alla skolor inom en 

stadsdel.  
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3.4.3	  Minoritet	  och	  micromediestrategi	  

	  
Utifrån den kommunikationsstrategi som organisationen har ska även en mediestrategi finnas 

som bör vara situationsanpassad och när det gäller målgruppen etnisk minoritet, bör 

prioriteten i första hand vara att underhålla interpersonella närverk  

(Falkheimer & Heide, 2008:73). Ett sätt under kris är att satsa på informations- och 

kommunikationsteknik som t.ex. webbplatser och mass-sms (Falkheimer & Heide, 2008:73). 

Medan det under för- och efterkrisen finns anledning att också arbeta med minoritetsmedier 

även om dessa enligt Falkheimer och Heide (2008:73) kan ha trovärdighetsproblem. 

Falkheimer och Heide (2008:74) menar att tidigare forskning om medieinnehav visar att 

personer med utländsk bakgrund har något bättre tillgång till IKT (Information och 

KommunikationsTeknik) än svenskar i allmänhet och ett komplement till webb och mass-sms 

är därför att etablera en funktion för att hämta information, där medborgarna kan få 

översättnings- och tolkservice. Det skulle kunna antas att de flesta kommuner har en 

webbplats och enligt Falkheimer och Heide (2008:74) ska dessa webbplatser fungera som 

resurs för att kommunikationen med personer som talar andra språk än engelska ska kunna 

förbättras. Webbplatsen bör även fungera som vägledning till andra webbsidor med 

information om etnicitet och språk (Falkheimer & Heide, 2008:74). Att använda 

minoritetsmedier som lokalradio har Falkheimer och Heide (2008:74) genom intervjuer med 

praktiker och personer med utländsk bakgrund kunnat visa på mindre funktionsduglighet, då 

dessa medier är för spridda, sällan sänder och oftast har ett relativt politiskt fokus med målet 

att sälja in vissa budskap till målgrupperna.  

 

 

3.4.4	  Opinionsledningsstrategi	  
	  

Tidigare forskning har enligt Falkheimer och Heide (2008:74) kunnat visa på att den mest 

framgångsrika strategin för att övertyga människor är via opinionsledare. Ofta är dessa 

informella ledare som har högre utbildning och/eller längre erfarenhet än andra. Det är 

människor som konsumerar mer massmedier och har ett stort nätverk (ibid). Dessa 

opinionsledare menar Falkheimer och Heide (2008:74) samlar och tolkar information för att 

sedan förmedla den till andra personer. Det är viktigt att från myndigheters sida identifiera 

och bygga nätverk med olika etniska opinionsbildare eftersom att de personer som ingår i 

dennes nätverk litar på information från ledaren då hen anses som allmänt tillförlitlig (ibid). 
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Religiösa ledare, ordföranden för olika invandrarföreningar och bostadsvärdar är 

nyckelaktörer att kontakta och inleda dialog med som i bästa fall leder till goda och 

ömsesidiga relationer. Utöver den goda relationen kan myndigheten sedan använda dessa som 

resurs för att samordna och sprida krisinformations inom sitt nätverk (Falkheimer & Heide, 

2008:74).  

 

 

3.4.5	  Övnings-‐	  och	  Improvisationsstrategi	  
	  

Kriser är komplexa och svåra att kontrollera varför det är onödigt att lägga för mycket tid på 

att formulera gedigna krisplaner menar Falkheimer och Heide (2008:74-75). Trots detta är det 

i många organisationer mycket vanligt att cheferna arbetar ihärdigt med detta för att visa på 

att det har makt över situationen. Risken men alltför detaljerade planer och manualer är att de 

hindrar medarbetarna från att agera snabbt när krisen står för dörren (Falkheimer & Heide, 

2008:75). Det bästa sättet att hantera en komplex situation handlar istället om att improvisera, 

men inte improvisation som förknippas med teater utan snarare strategisk improvisation. Den 

strategiska improvisationen handlar om att genom träning, utbyten och samverkan skapa en 

mer systematisk kunskap. Med återkommande övningar blir förutsättningarna bättre för de 

medarbetarna att kunna improvisera och på så sätt hantera krissituationen framgångsrikt 

(Falkheimer & Heide, 2008:75). 

 

 

3.5	  Issues	  management	  	  
	  
Issues management är termen för olika sätt att försöka identifiera och hantera lösningen av 

olika problem (Coombs, 2012:54). En issue är en fråga vars problem är redo att finna sin 

lösning och innefattar ofta förändring av policys, taktik eller riktlinjer för organisationer 

menar Coombs (2012:54). Enligt Coombs (2012:54) är målet med problemhantering att 

minska negativ påverkan eller att skapa positiv effekt på problemet i sig. Ett resultat av 

problemhantering är organisationers möjlighet att genom förändring anpassa sig till de nya 

krav som det uppkomna problemet genererar (Coombs, 2012:55). Larsson (2014:106) 

framhåller att organisationen måste bevaka sin omgivning för att lokalisera sådant som kan 

komma att beröra organisationen och menar att detta är grunden för den omvärldbevakande 
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verksamheten. Coombs, som hänvisar till sin studie från 2007 (2012:55), framhåller att 

effektiv Issues management är ett sätt att förebygga kriser och genom att lokalisera 

begynnande problem kan kirshanteraren agera preventivt innan problemet växer till en 

omfattande/fullt utvecklad kris. Det är därför viktigt för denna uppsats att problemhantering 

som teori appliceras på Sundsvalls kommun för att försöka få svar på om avsaknad av 

anpassning kan bero på avsaknad av sätt att hantera nya problem. 

 

3.6	  Situational	  Theory	  –	  situationsteorin	  
	  
Enligt Kim och Grunig (2011:120) är situationsteorin The situational theory of public en 

förklaring på när och varför individer aktivt använder kommunikationsbeteenden så som att 

söka information. Kim och Grunig (2011:120) menar att Grunig utvecklade situationsteorin 

som en teori om individuella kommunikationsbeteenden och beslutsfattande. Den 

kommunikativt inriktade situationsteorin handlar om att olika strategier bör användas i de 

relationer som organisationen har till omvärlden och anpassas efter de grupper som 

organisationen har relation till för tillfället (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009:18). Larsson 

(2014:53,143) förklarar situationsteorin som att individers beteende i stor utsträckning är 

situationsanpassat och att människor i stor grad agerar situationsanpassat över tid i olika 

sammanhang. Enligt Larsson (2014:53) agerar och tänker inte människor alltid i linje med 

sina värderingar utan ändrar attityd och handlingssätt för att rimma med en aktuell situation. 

Larsåke Larsson, som refererar till Grunig (2014:53), menar att Grunig anser sig ha 

identifierat fyra olika beteenden: ett problemlösande, ett med ständiga upplevelser av hinder, 

ett rutinbeteende och ett fatalistiskt beteende. Det är intressant att med hjälp av 

situationsteorin undersöka Sundsvalls kommun eftersom att den berör fenomenet olika 

strategier för olika grupper.  

 

 

3.7	  Meningsskapande	  	  
	  
Konceptet av meningsskapande är att skapa mening av någonting (Weick, 1995:4). Även om 

innehållet i sig är en viktig del av meningsskapandet är meningen av detta innehåll av störst 

betydelse. Innehållet är inbäddat i signaler, inom ramar och genom förbindelser vilket Weick 
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(1995:132) menar är meningsskapandets råmaterial. Vilken mening som skapas beror på 

vilket innehåll som förenas med vilket och genom vilken kanal innehållet sänds (ibid). 

Mening skapas genom ord som knyts samman till meningar i den konversation som används 

för att formulera och förmedla någonting om våra upplevelser av verkligheten (Weick, 

1995:106). De centrala frågorna inom meningsskapande enligt Weick (1995:4) är; hur vi 

skapar, vad vi skapar, varför vi skapar mening och vilken effekt den meningen får för oss. För 

att människor ska kunna agera utifrån den mängd information som vi dagligen uppfattar, 

försöker vi skapa mening genom att fokusera på en liten del av den informationen som vi 

sedan tillskriver en viss mening (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009:62). Enligt den 

meningsskapande modellen, som är ett sätt att uppfatta beslutsprocesser, existerar inte den 

objektiva verkligheten. Det antas istället att vi människor skapar vår egen omgivning som i 

sin tur sätter upp våra upplevda begränsningar (Falkheimer et al 2009:62).  

Genom kommunikationen mellan organisationens medlemmar skapas omgivningen och blir 

således en socialt konstruerad verklighet (Falkheimer et al 2009:62). Utgångspunkten för den 

meningsskapande modellen är att språket och kommunikationen skapar förståelse av 

verkligheten (Falkheimer et al 2009:62-63). Den grundläggande idén för meningsskapande är 

när människan försöker föreställa sig en verklighet. Det börjar med en närliggande ledtråd och 

sedan upptäcks eller skapas en verklighet i vilken denna ledtråd uppfattas passa in och vara 

meningsfull och här skapa en sanning för människan (Weick, 2006:1731). Den 

meningsskapande teorin är intressant att använda som verktyg för att undersöka Sundsvalls 

kommun eftersom mening av budskap och verklighet är en central aspekt vid krisarbetet.  

 

3.8	  Profil,	  Identitet	  &	  Image	  
	  
Profil är den bild organisationen vill förmedla. Image, den uppfattning som omvärlden har 

och Identitet är den självuppfattning som organisationen har och uppfattar om sig själva i 

relationen till omvärlden (Larsson, 2014:125). Idealet menar Larsson (2014:125) är att profil 

och image stämmer överens. Dessa teorier hjälper studien att gå djupare in på vad Sundsvalls 

kommuns anser om hur de uppfattas och om detta är viktigt vilket ger en kompletterande bild 

till teorin om relationell kommunikationsstrategi.  
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3.8.1	  Profil	  
	  

Profil står för den bild som organisationen vill förmedla och enligt Falkheimer (2001:106) 

hänger image och profil samman men stämmer sällan helt överens. Organisationsledningen 

har en bild av verksamheten som de tror är densamma som omvärlden men i verkligheten så 

associeras verksamheten med helt andra värden (Falkheimer, 2001:106). Enligt Larsson 

(2014:122) står profil för den bild som organisationen önskar ha av sig själva hos sin 

omgivning och sina publiker. Profilen är den producerade dimensionen av bilden i relation till 

den konsumerade menar Larsson (2014:122) och även han framhåller att man ibland inte 

skiljer på profil och image.  

 

3.8.2	  Identitet	  
 

Enligt Larsson (2014:125) är identitet den helhetsbild som organisationen uppfattar och 

förmedlar om sig själva i relation till den uppfattning som omvärlden har av dem. Enligt 

Mårtensson (2009: 392) ska varumärkets identitet ligga till grund för all kommunikation i 

företaget och när all kommunikation utgår från märkets identitet, ökar man effektiviteten i 

varumärkesbyggandet vilket leder till att alla budskap då bidrar till att samma mål nås. 

Mårtensson (2009:392) framhåller att ett sådant mål ur ett långsiktigt perspektiv kan vara att 

fördjupa relationen med kunder, öka förtroendet och förstärka bilden av varumärket och dess 

upplevda kvalitet och fördelar.   

 

3.8.3	  Image	  

	  
Enligt Falkheimer (2010:105) är image den bild som omvärlden har av organisationen. 

Larsson (2014:122) framhåller också att image inte bara är en uppfattning som människor har, 

utan också som de har skaffat sig av organisationen. Ett varumärkes image är hur människor 

uppfattar det, alltså vilka associationer människor får när varumärket nämns (Mårtensson, 

2009:223-224). Hur fördelaktiga associationerna är, hur unika associationerna är och styrkan 

hos associationerna är också dimensioner av image menar Mårtensson (2009:223-224). En 

analys av vilka associationer ett varumärke har, ligger till grund för kommunikationsmålen 

menar Mårtensson (2009:224).  
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4.	  METOD	  

4.1	  Forskningsansats	  	  
Då området kriskommunikation är en vetenskap som faller under de större 

forskningsområdena strategisk kommunikation och organisationskommunikation, fann jag ett 

stort antal teorier från vilka det möjliggjordes att undersöka hur Sundsvalls kommun 

strategiskt arbetar med kriskommunikation. Detta gör att min undersökning har en 

beskrivande ambition och därmed en deskriptiv ansats snarare än explorativ då studiens avsikt 

inte varit att generera idéer eller testa mätinstrument (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud, 2012:188). Uppsatsen deskriptiva ansats skiljer sig också från det kausala då jag 

snarare försöker beskriva någonting än att förklara varför någonting hänger ihop gällande 

orsak och verkan (Esaiasson et al 2012:38).  

4.2	  Deduktiv	  ansats	  
Även om antagandet om att Sundsvalls kommun och Sveriges kommuner har eller inte har 

anpassad kriskommunikation skulle kunna liknas vid en hypotes anser jag att antagandet i 

större grad representerar ett mer generellt fenomen och inte är avgränsat (Esaiasson et al 

2012:39). Därför befinner sig min undersökning tillsammans med den deskriptiva ansatsen 

och avsaknaden av hypotesprövning istället någonstans mellan induktiv och deduktiv ansats. 

Induktiv i den meningen att slutsatser dras utifrån observationer (Bryman, 2008:28) men med 

tyngdpunkt på den deduktiva ansatsen då jag med viss förkunskap genom inläsning av 

området och hittills tillhandahållen utbildning, införskaffat mig kunskap för att göra teoretiska 

överväganden där teorin styrt datainsamlingsprocessen vars resultat sedan kopplats tillbaka 

till teorin och det forskningsområde som studien tillhör (Bryman, 2008:26).  

4.3	  Forskningsdesign	  
Eftersom studien syfte var att undersöka om Sveriges kommuner anpassar sin 

kriskommunikation och med fokus på Sundsvalls kommuns kriskommunikation i sin kontext 

har dels en kvalitativ fallstudie genomförts (Ekström & Larsson, 2012:19) och dels en 

kompletterande kvantitativ enkätstudie gjorts för att försöka säga någonting mer om 

fenomenet (Zetterquist & Ahrne, 2015:54). Då studien grundar sig i både frågan om 

företeelsen av kriskommunikativ anpassning hos Sveriges kommuner och i hur Sundsvalls 

kommun uppfattar och tolkar sitt arbete kring kriskommunikation har jag utgått från både en 

kvantitativ studie för att mäta och analysera företeelsen av anpassning (Bryman, 2008:40) och 
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en kvalitativ studie för att samla in och analysera uppfattning och tolkning (Bryman, 

2008:40,41). Eftersom det kvalitativa angreppssättet anses av kritikerna som subjektivt och att 

resultaten färgas av forskarens osystematiska uppfattningar och dennes egna värderingar 

(Bryman, 2008:368), samtidigt som den kvantitativa forskningen enligt kritikerna leder till 

statiska bilder av verkligheten (Bryman, 2008:172), valde jag därför att kombinera dessa 

metoder. Dessutom menar Bjereld, Demker och Hinnfors (2013:26) att ingen tolkning är 

självklar utan kriterier.  

 

På grund av kvalitativ huvudfokus i uppsatsen, ett arbetssätt som inte på samma sätt som 

kvantitativ forskning erbjuder generaliseringar (Svensson & Ahrne, 2015:26-27), uttalas det 

med försiktighet om generaliserbarheten för undersökningen. Resultatet av intervjuerna med 

kompletterande enkätresultaten skulle däremot kunna beskriva typiska fall av kommuner 

vilket skulle kunna visa på att resultatet gäller andra fall i populationen (Esaiasson et al 

2012:164), även de kommuner som inte besvarat enkäten.  

 

Resultatet av mina undersökningar har jämförts med de normativa teorier som finns inom 

området Strategisk kommunikation med fokus på de kriskommunikativa teorierna vilket gör 

att min undersökning varit en normativ studie snarare en teoriprövande då undersökningen 

inte belyst svagheter eller styrka i de teoretiska begreppen (Esaiasson et al 2012:40). Inte 

heller Teorikonsumerande eller teoriutvecklande då uppsatsen inte ämnat förklara vad som 

hänt eller finna nya förklaringar (Esaiasson et al 2012:41,42). Resultatet av mina 

undersökningar har därmed bidragit till de normativa teoribildningarna som redan finns inom 

kommunikationsämnet (Esaiasson et al 2012:42).  

4.4	  Metodval	  och	  urval	  
För att undersöka om Sveriges kommuner anpassar sin kriskommunikation till medborgare 

med utländsk bakgrund valde jag att börja studien med en enkätundersökning. Detta ansågs 

som ett lämpligt tillvägagångssätt då enkäten möjliggjorde kontakten med ett stort antal 

individer med vars hjälp det gick att sammanställa informationen för få svar på om 

kommunerna anpassar kriskommunikationen (Barmark, & Djurfeldt, 2015:31,32). Valet av 

webbenkät berodde främst på att Google Forms erbjuder ett enkelt alternativ till att både 

skapa enkäten och exportera data till diagram. Till skillnad mot SPSS som är ett ganska 

komplicerat program vid ovana (Barmark, & Djurfeldt, 2015:82). Dessutom hade jag tillgång 

till kommunernas  
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e-postadresser vilket medförde fördelen med webbenkät som insamlingsmetod då det är 

lättsamt och billigt att nå ut till många respondenter (Barmark, & Djurfeldt, 2015:82). Målet 

med enkäterna var att undersöka samtliga enheter i en population, i detta fall Sveriges alla 

kommuner förutom Sundsvalls kommun som skulle undersökas med intervju, varför ett 

totalturval gjordes (Esaiasson, 2012:171). För att undersöka hur Sundsvalls kommun 

strategiskt arbetar med sin kriskommunikation valde jag att göra samtalsintervjuer för att 

kunna utgå från respondenternas vardagserfarenheter (Esaiasson et al, 2012:253). Intervjun 

som metod ansågs göra det möjligt att samla in kunskap om hur Sundsvalls kommun 

använder sig av kriskommunikation och vilka rutiner som finns kring detta, varför intervju 

ansågs vara ett bra verktyg för insamlingen av personers reflektioner kring ett 

samhällsfenomen (Zetterquist & Ahrne, 2015:53).Valet av Sundsvalls kommun gjordes efter 

att jag tagit kontakt med Camilla Nilzén, kommunikationsdirektör, som önskade undersöka 

kommunens kriskommunikation. Via kontaktpersonen, Camilla Nilzén, valdes de två personer 

som enligt henne är ansvariga för kriskommunikationen vid kommunen. Jag kan trotts detta 

vara relativt säker på att urvalet av dessa personer inte är påverkat för att visa en bättre bild av 

organisationen (Zetterquist & Ahrne, 2015:40) eftersom de själva visat vilja att undersökas 

och de utvalda är ansvariga för arbetsuppgifterna kring det fenomen jag undersökt (ibid).  

4.5	  Genomförande	  
Studien inleddes genom ett samtal med kommunikationsdirektör på Sundsvalls kommun. 

Efter detta samlades teorier och forskning in kring det område Sundsvalls kommun önskade 

undersöka nämligen kriskommunikation anpassad till de medborgare som inte talar svenska. 

Jag fann ett antal teorier som representerade flera bra sätt att kommunicera anpassad vilka 

operationaliserades till både Sundsvalls kommuns respondenter och webbenkätens 

respondenter. Ett batteri av teorier sattes ihop och medan samtliga teorier användes som 

verktyg för att på djupet undersöka Sundsvalls kommun användes endast de fem 

rekommendationerna av Falkheimer och Heide som beskrivs i kap 3.4. som utgångspunkt för 

frågorna i enkäten.  

 

Det inledandet samtalet med Sundsvalls kommun resulterade i två intervjuer, en med Ulf 

Wallin, kommunikationsstrateg och den 11 december och en med Camilla Nilzén, 

kommunikationsdirektör den 15 december i Sundsvalls kommuns lokaler. Insamling av de 

andra kommunernas svar gjordes via webbenkät som skickades via mail. Webbenkäten som 

gjordes innan intervjuerna skickades första gången den 19 november med en påminnelse den  
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24 november till 289 av Sveriges 2901 kommuner varav 121 svarade vilket representerar 42 

procent av landets kommuner.  

 

Även om syftet med webbenkäten var att se mönster på mest återkommande fråga gjordes ett 

försök att tilldela webbenkäten ett värde som kunde återspegla en procentenhet som visade 

hur stor eller liten anpassning de 121 responderande kommunerna totalt hade, en slags 

variationsvidd mellan högsta och lägsta anpassning (Barmark & Djurfeldt 2015:123).         

Webbenkäternas resultat sammanställdes till diagram och tabeller där det resultat med flest 

svar tolkades och analyserades i förhållande till enkätmanualen, en bedömningsmall (se bilaga 

2) och till de teorier som stod till grund för dessa. För att försöka göra någon slags bedömning 

av enkätresultaten tilldelades varje fråga i enkäten ett värde mellan 0 och 100, där värdet 0 

visade på ingen anpassning och värdet 100 visade anpassning. Jag bortsåg från de frågor med 

öppna svar och flervalsalternativ, då dessa ansågs representera kvalitativa resultat eller 

kompletterande resultat till andra frågor varför de analyserades kvalitativt. Det resultat som 

jämfördes med värdet 100 var de resultat som visade på mest anpassning vid varje fråga. Med 

hjälp av antal procentuell anpassning av 100 gick det därmed att se vilken mängd som 

kvarstod efter de resultat som visade på anpassning och därmed visade på den procent som 

var mindre anpassade. Samtliga frågors värde kunde sedan läggas ihop till en total som visade 

ett resultat på 31 procent anpassning och jag kunde därmed konstatera 69 procent mindre 

anpassning. 

 

På resultaten av enkäterna användes centralmåttet typvärde för att få fram det som var 

vanligast förekommande (Barmark & Djurfeldt, 2015:122). De mest återkommande svaren 

kunde jag sedan använda som komplettering till intervjuerna för att visa någonting mer om 

kommuners anpassning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:54).  

Intervjuerna transkriberades och utifrån transkriberingen gjorde en sammanställning av 

respondenternas utsagor som fick representera det empiriska materialet, av vilket 

ovidkommande utvikningar och till viss del pauser och upprepningar utelämnades med 

motivation att dessa finns inspelade och sparade på ljudfil (Larsson, 2010:69).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Sundsvalls	  kommun	  blev	  intervjuad	  varför	  dessa	  inte	  fick	  svara	  på	  enkäten.	  	  
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4.6.	  Verktygens	  utformning	  
Webbenkäten (se bilaga 1) utformades genom att ställa frågor utifrån de kriskommunikativa 

teorierna som enligt Falkheimer och Heide (2008:70-71) anses framgångsrika. Detta handlade 

om att teoretiskt definiera vad jag ville mäta (Barmark et al 2015:48). Målsättningen var att 

skapa indikatorer på de teoretiska begreppen och därigenom operationalisera begreppen till 

frågor och svarsalternativ till enkäten som verktyg för att undersöka landets kommuner 

(Barmark et al, 2015:49). Intervjumanualen (se bilaga 3) utformades utifrån teorier och 

tidigare forskning vilka fick styra intervjuns riktning (Larsson, 2010:63). För att på liknande 

sätt som med enkäten men med kvalitativ metod mäta anpassning.  

4.7	  Sammanställning	  av	  resultat	  
Genom att räkna de mest återkommande svaren och analysera de diagram som togs fram 

kunde jag med lätthet se vilken stapel, tårtbit eller information som var den största och gav 

det mest återkommande svaren (Barmark & Djurfeldt, 2015:122).  

För att bearbeta det transkriberade materialet från intervjuerna klipptes utskrifterna isär utefter 

det frågor som ställdes samt gavs olika färger för att lättare hålla isär varje fråga med 

tillhörande svar, således har en så kallad traditionell bearbetning gjorts (Larsson, 2010:70) 

Denna sammanfattningsteknik användes för att pressa samman långa uttalanden utan att den 

mest väsentliga innebörden förloras (Esaiasson et al 2012:271). Den analysmetod som 

användes på sammanställt, transkriberat intervjumaterial var väsensmetoden (Esaiasson et al 

2012:274). Väsensmetoden används för att fånga det centrala av en företeelse bland 

exempelvis intervjupersoner (ibid). Denna metod användes för att hitta en gemensam nämnare 

hos de båda intervjupersonerna om hur det generellt såg på kriskommunikationen och kunde 

därmed blottlägga en central återkommande aspekt (Esaiasson et al 2012:274) alltså en 

återkommande, gemensam åsikt/kunskap intervjupersonerna mellan. 

4.8	  Metodproblem	  och	  alternativt	  metodval	  	  
Fördelen som samtidigt är problemet med webbenkäter är att man, för att slippa bortfall kan 

tvinga respondenterna att svara på samtliga frågor (Barmark & Djurfeldt, 2015:82-83), vilket 

jag också gjorde. Problemet med att tvinga respondenten att svara är att det kan skapa 

irritationen om de tvingas svara på frågor som upplevs omöjliga eller tvingas välja något som 

känns lika bra eller dåligt (Barmark & Djurfeldt, 2015:83). Detta problem löstes genom att jag 

låste upp samtliga svarsalternativ förutom den sista frågan som var den huvudsakliga 

frågeställningen och således även den viktigaste frågan. Då denna (se bilaga 1) var en 



	   	   –	  Nej!	  Vi	  har	  inte	  anpassad	  kriskommunikation	  

	   27	  

operationalisering av en deskriptiv frågeställning räcker det enligt Barmark och Djurfeldt 

(2015:35) att ställa en fråga till respondenten för att få det svar man önskar. Detta beslut togs 

för att risken att respondenten avbröt sitt besvarande eller att reliabiliteten skulle påverkas 

negativt var risker som vägde tyngre än eventuellt bortfall (Barmark & Djurfeldt, 2015:83).  

Eftersom att webbenkäten tillskillnad mot postenkäten inte ligger som en fysisk påminnelse 

och därmed kan skapa bortfall (Barmark & Djurfeldt, 2015:83) valde jag att även skicka ut en 

påminnelse till kommunerna där jag vädjade om betydelsen för deras deltagande. Däremot 

erbjöds inte ett ”vet ej-alternativ”, något som medvetet gjordes, då fokus låg på att formulera 

svarsalternativ som kunde svara på mina egen frågeställning och därmed skulle skapa en 

uppdelning som jag ville kunna göra inför analysen (Barmark & Djurfeldt, 2015:64). Även 

om ”vet ej-alternativet” kan minska irritation hos respondenten är det inget måste och den 

stora poängen med enkäter är den höga struktureringsgraden. Dessutom gör de begränsade 

svarsalternativen att svaren blir jämförbara och möjliga att lättsamt sammanställa (Barmark & 

Djurfeldt, 2015:61). Undersökningen hade kunnat genomföras via telefonintervjuer men i 

syfte att få många svar på kort tid (Barmark & Djurfeldt, 2015:82), anser jag att webbenkäten 

utgjorde det absolut bästa valet.  

 

En svaghet med intervjuer är att det ger en subjektiv och begränsad bild av ett fenomen 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:53) Genom att göra en studie med två metoder 

producerades ändå material som säger mer om det studerade (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015:54). Andra problem med intervjuer är att det som sägs kanske inte görs av 

intervjupersonerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:53). Här går det bara att anta att det 

som sades också är det som görs eftersom att Sundsvalls kommun själva delvis står som 

uppdragsgivare för uppsatsen. Intervjuareffekten som handlar om att svaren blir olika 

beroende på vem som ställer frågorna (Esaiasson et al 2012:267), kan tänkas vara liten då jag 

ensam ställde frågorna till båda respondenterna på Sundsvalls kommun. Samtidigt kan det 

antas att min nervositet inför den första intervjun, som var mindre vid den andra, kan ha 

påverkat situationen men då snarare mig själv än svaren. Istället för samtalsintervju hade även 

en observationsstudie kunnat göras för att iaktta och observera de icke-verbala processer som 

antas pågå (Esaiasson et al 2012:304). Men eftersom att observationsstudier i det här fallet 

varit mer intressanta för att undersöka hur Sundsvalls kommun fysiskt arbetar vid kris hade 

det krävts en faktisk kris samt ett antagande att kommunen skiljer sig i vad som sägs om 

arbetet och hur det arbetar (Esaiasson et al 2012:303,304). Då studien handlar om att försöka 
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uppfatta om kommunen anser att de anpassar sin kriskommunikation ansåg jag att intervjuer 

var det bättre alternativet (Esaiasson et al 2012:305). 

4.9	  Reliabilitet,	  Validitet	  och	  Intersubjektivitet	  
För att mäta om kommunerna anpassar sin kriskommunikation översattes ett antal teorier som 

ansågs framgångsrika vid kriskommunikation med personer av utländsk bakgrund. Alltså 

mätte jag mängd anpassning genom att skapa operationella indikatorer av teoretiska begrepp 

(Esaiasson et al 2012:58) som om strategierna användes eller inte skulle visa på att 

kommunerna var mer eller mindre anpassade. Resultatet som visar på att kommunerna anser 

sig vara till viss del anpassade skulle genom jämförelse med Anna Olofssons (2007) studie 

visa på begreppsvaliditet då även hon kommit fram till att kommunerna är mindre anpassade 

för en heterogen grupp (Olofssons, 2007:21). I och med överensstämmelse med tidigare 

studie har begreppsvaliditet uppnåtts genom resonemangsvaliditeten att arbeta kumulativt 

genom att stödja mina begrepp på tidigare forskares resultat (Esaiasson et al 2012:60).  

 

I enkäten, på samma sätt som i intervjumanualen, ställdes flera olika frågor på olika sätt vid 

de olika strategierna. Detta sätt att skapa flera olika operationella indikatorer av samma 

teoretiska begrepp är en prövning av kriterievaliditeten (Esaiasson et al 2012:62). Med hjälp 

av detta har jag kunnat visa på samband mellan indikatorerna och kriterierna. Jag kan därmed 

dra slutsatsen enligt Esaiasson et al (2012:62) att mina operationella mätverktyg ger valida 

mätningar av de teoretiska begrepp jag grundat dem i. När det gäller reliabiliteten finns 

gällande enkäten risk för att det uppstått så kallade slumpmässiga eller osystematiska fel 

(Esaiasson et al 2012:63). Då jag varit noggrann och tagit god tid på mig vid 

databearbetningen kan jag hoppas att de slumpmässiga felen är små. För att testa enkätens 

grad av reliabilitet gjordes även ett reliabilitetstest, där en slags betygssättning gjordes för att 

pröva undersökningens kvalitet och noggrannhet (Esaiasson et al 2012:207). En mindre 

genomgång av materialet testades på nytt representerat av respondent nummer ett sedan var 

tionde respondent och avslutningsvis respondent nummer 121. Detta visade en 

överensstämmelse på ett medel med 75 procent per variabel och 70 procent sammanlagt. Det 

är dock svårt enligt Esaiasson et al (2012:208) att ange vilken typ av nivåskanning som är 

tillfredsställande varför detta istället bör anpassas till de olika variablernas uppskattade 

svårighet.  
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När det gäller intervjuerna spelades ljudet in på programvara ämnat för inspelning av just 

detta vilket möjliggjorde enkla spolfunktioner och god upptagning av ljud med möjligheter att 

på ett enkelt sätt spola fram och tillbaka samt höja och sänka volymen för att inte missa 

någonting. Jag kan därmed påstå att det uppstått minimalt eller inga slumpmässiga fel vid 

insamling av ljudupptagning eller vid transkribering av intervjuerna. Jag kan därför konstatera 

att uppsatsen har hög begreppsvaliditet vilket enligt Esaiasson et al (2012:63) svarar på frågan 

om jag mäter det jag påstår att jag mäter. Baserat på ovanstående argumentation och test kan 

jag på den frågan svara och därmed konstatera att uppsatsen uppnår resultatvaliditet.  

 

Ur intersubjektivitetssynpunkt borde det enligt Esaiasson (2012:277) vara en självklarhet att 

författaren publicerar sina intervjuguider, vilket jag också gjort när det både gäller 

intervjumanualen för samtalsintervjuerna och enkätmanualen. Genom att visa hur processen 

gått till och genom att bidra med de mätinstrument som använts i studien (se bilaga 1, 2 och 

3) menar jag att min studie med lätthet kan göras om av någon annan och att den därmed 

uppfyller kraven för transparens. Undersökningen är därmed i den meningen intersubjektiv, 

forskaroberoende och uppfyller kraven för genomskinlighetsidealet (Esaiasson et al 

2012:25,26). Det kan dessutom på grund av den geografiska spridningen (se bilaga 4) antas 

att de kommuner som ligger varandra geografiskt nära har liknande problem och tillgångar. 

Detta eftersom kommuner är en speciell typ av organisation som styrs på liknande sätt av 

lagar och uppdrag från riksdagen gällande det undersökta problemet (Riksdagen.se, 2006 juni 

1). Trots att inte samtliga kommuner svarade på enkäten kan det antas att 42 procent av 

landets kommuner som svarat, tillsammans med den gemensamma sanning som de och 

intervjurespondenterna representerar samt den geografiska spridning som enkäten 

åstadkommit, visa på gällande intersubjektiviteten att även om det inte finns några objektiva 

sanningar så finns det beskrivningar som de allra flesta kan enas kring (Barmark et al, 

2015:46). Därför kan vi anta att jag kommit nära en beskrivning av en sammanfattande 

sanning för Sveriges kommuner.  
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5.	  RESULTAT	  &	  ANALYS	  
Resultaten i den här studien är baserade på svaren från 121 kommuner som svarat på samma 

webbenkät, enkätfrågor hade fasta och delvis öppna svarsalternativ operationaliserade utifrån 

fem strategier som anses vara fördelaktiga vid kriskommunikation med personer av utländsk 

bakgrund. Fokus i denna studie har intervjuerna med Sundsvalls kommun vars resultat 

representerar svaren på öppna frågor som utöver de fem strategier även innehållit utökad 

teorioperationalisering. Teorier som på ett mer ingående sätt kunde hjälpa studien att besvara 

frågeställningarna. Resultatet från webbenkäten och intervjuerna med Sundsvalls kommun 

presenteras nedan.  

 

Sammanställt	  resultat	  av	  typen	  av	  respondenter	  från	  webbenkäten	  (se	  bilaga	  1)	  

De flesta enkätrespondenterna var födda på 60-, 70-, och 80-talet och bestod till 60 procent av 

kvinnor. De flesta, 87 procent, angav att de hade utbildning från högskola/ universitet och den 

yrkeskategori som främst representerades var kommunikationschef och kommunikatör. 

Geografiskt kom svaren från nordligaste platsen Pajala till sydligaste platsen Trelleborg  

(se bilaga 4).  

 

Sundsvalls	  kommuns	  respondenter,	  ansvariga	  för	  kriskommunikationen	  

Camilla Nilzén, kommunikationsdirektör, Sundsvalls kommun 

Ulf Wallin, kommunikationsstrateg, Sundsvalls kommun 

 

5.1	  Resultat	  –	  Strategisk	  kommunikation	  	  
 

– Finns det några mål för organisationen och i så fall vilka? 

– Hur arbetar ni för att ta fram dessa mål? (se tema 2, bilaga 3) 

 

Intervjurespondenterna (se bakgrund avsnitt 2) svarar att en ny strategi håller på att arbetas 

fram för kommunen. Den handlar om att kommunen ska uppnå målet som ”en kommunikativ 

organisation med kommunikativa ledare”. Målen tas fram av de som arbetar med 

kommunikationsfrågorna i hela kommunen men det är i slutänden politiken som beslutar och 

fastställer målen. Medarbetarna tar del av målen genom att de bryts ner till delar varpå man 

sedan försöker visa på hur målen ska nås genom till exempel kompetensutveckling via 
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workshops och genom utbildning. Båda respondenterna för Sundsvalls kommun nämner 

vikten av att förankra målen, att få medarbetarna att förstå vad målen innebär för just dem.  

 

5.2	  Analys	  –	  Strategisk	  kommunikation	  
 

Respondenterna för Sundsvalls kommun nämner en ny strategi som handlar om en 

kommunikativ organisation med mål som organisationen kommer försöka uppnå. Detta pekar 

på att Sundsvalls kommun använder sig av medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina 

mål så som strategisk kommunikation menar med strategiskt kommunikativt arbete (se kap 

3.1). För att medarbetarna ska ta del av målen och förstå dem arbetar kommunen för att 

försöka få medarbetarna att förstå vad målen har för betydelse i medarbetarnas arbete, vilket 

skulle kunna peka på att ett internt strategiskt arbete utförs som beskrivs i kap 3.1.   

 

För att en organisation ska anses använda sig av strategisk kommunikation som beskrivs i 

(kap 3.1) handlar det om att organisationen använder sig av medvetna kommunikations-

insatser för att nå sina mål. Genom att undersöka på vilket sätt Sundsvalls kommun arbetar för 

att sina mål kan man få en fingervisning om hur medvetet kommunen arbetar med och 

använder sig av kommunikationsstrategier för att nå dem. Resultatet visar på att Sundsvalls 

kommun har en gemensam plan som man medvetet arbetar med och försöker få hela 

organisationen att förstå och arbeta med för att nå. Fördelen för organisationen vid en 

krissituation skulle kunna vara att de redan arbetar mot gemensamma mål vilket skulle kunna 

antas ge vana att operera som en enhet på väg mot ett mål. Ett arbetssätt som skulle kunna 

antas fungera på ett liknande sätt vid arbetet under en kris och därmed vara fördelaktigt vid 

krisarbetet.  

 

5.3	  Resultat	  –	  Organisationskommunikation	  
 

– Hur arbetar ni/organisationen internt och externt med kommunikation? (se tema 3, bilaga 3) 

 

Det finns kommunikationsverksamhet vid alla förvaltningar. Dessa har alla någon form av 

kommunikationsstöd för arbete med både intern och extern kommunikation. Den interna 

kommunikationen handlar om en välfungerande avdelning/enhet. Medarbetarna tar stor del i 
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att vara medskapare i målsättningar och hur man ska göra detta arbete. När det gäller hur man 

arbetar med den interna kommunikationen ser koncernstaben till att det finns kanaler att 

kommunicera i. Medarbetarna tar del av kommunikationsunderlag som tas fram genom de 

kanaler som det finns att kommunicera med men också via fysiska och elektroniska 

produkter.  

 

”Det handlar om att medvetandegöra kommunikationens betydelse på olika sätt, egentligen 

via utbildning eller via diskussion och möten” – Ulf Wallin, kommunikationsstrateg, 

Sundsvalls kommun, 2015-12-11. 

 

”Vi utgår i det interna från att var och en av oss måste bli en duktigare kommunikatör och 

försöker göra det genom verktyg, utbildning och kanaler kan man säga” – Camilla Nilzén, 

kommunikationsdirektör, Sundsvalls kommun, 2015-12-15. 

 

5.4	  Analys	  –	  Organisationskommunikation	  
 

Intervjurespondenterna menar i resultatet att den interna kommunikationen handlar om att få 

organisationens delar att fungera samt att delarna har stöd för att klara av detta. Resultatet 

visar också på att interaktionen mellan organisationen och medarbetarna sker genom de 

kanaler som erbjuds samt fysiska och elektroniska produkter. En jämförelse med teorin kring 

organisationskommunikationen som beskrivs i avsnitt 3.2 skulle kunna visa på att Sundsvalls 

kommun fokuserar på den interna kommunikationen och att främst informera genom de 

formella kanaler som finns att tillhandahålla. En konsekvens av formell fokus skulle i en 

krissituation antas kunna öka medarbetarnas behov av informell kommunikation samt 

uppkomsten av informella forum för att möta dessa behov (se avsnitt 3.2). Detta i sin tur 

skulle kunna antas leda till ryktesspridning och påverka den information som både 

kommuniceras internt och internt.  
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5.5	  Resultat	  –	  Kriskommunikation	  
	  
– Vad är kris för dig? 

– Vad är det viktigast för er när en kris uppstår? (se tema 4, bilaga 3)  

 

En kris är när den verksamhet som vanligtvis bedrivs inte kan bedrivas utan att åtgärder måste 

vidtas för att kunna upprätthålla verksamheten, säger Ulf. Camilla definierar kris som 

extraordinär händelse och beskriver det som när något bedöms ge en samhällsstörning som på 

ett eller annat sätt påverkar människor. En kris kan uppfattas olika och något allvarligt som 

skapar ett ansträngt läge är per definition inte en kris men när tillräckligt många människor 

upplever att det är en kris då är vi i en kris, säger Camilla. Enligt Camilla krävs det dock att 

tjänstemannaledningen drar igång krisledningsstaben för att det ska vara en kris per definition 

i meningen extraordinär händelse.  

 

”Kommunikationsdelarna är alltid viktiga i krissammanhang” – Ulf Wallin, 

kommunikationsstrateg, Sundsvalls kommun, 2015-12-11 

 

Det viktigaste enligt Ulf är att främst förstå vad som händer men även skapa kunskap om vad 

som kan ske på sikt. Ulf nämner det som viktigt att få förståelse från medborgarna när krisen 

berör dem och samtidigt försöka stötta internt, menar Ulf. Det är också viktigt att försöka få 

bilden av krisen att stämma överens och att stötta kommunens organisationer, säger han. 

Camilla svarar likt Ulf att det är viktigt att man får en korrekt lägesbild så att det går att göra 

en bedömning av krisens omfattning och att den bilden hela tiden fortsätter att vara korrekt. 

Samverkan är också väldigt viktigt menar Camilla, att samverkan snabbt kommer igång både 

intern inom kommunen men också med andra parter runt om i samhället. Det är naturligtvis 

också viktigt att flödet fungerar till och från krisinformationsstaben som är den som levererar 

informationen säger Camilla. Hon avslutar med att lägesfunktionen och samverkan är det 

viktigaste och förutsättningar för att informationen ska fungera.  
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5.6	  Analys	  –	  kriskommunikation	  
 

Den definition av kris som Sundsvalls kommun använder sig av går i linje med vad Larsson 

(se avsnitt 3.3) menar att en kris är, att den innebär en avvikelse från det normala. Samtidigt 

som man i enlighet Coombs definition av kris som beskrivs i avsnitt 3.3.1 utgår från hur 

medborgarna påverkas och hur de uppfattar läget. Resultatet skulle därför kunna peka på att 

Sundsvalls kommun likt Coombs (se avsnitt 3.3.1) menar att kris är ovanligt men ändå 

förväntat. Detta skulle kunna peka på att Sundsvalls kommun har kunskapen om både 

definitionen och innebörden av en kris, men att ha innebörden klar för sig behöver inte alltid 

innebära att man vet hur man hanterar krisen vilket man heller inte kan anta att Sundsvalls 

kommun vet även om de har kunskapen att definiera kris som den beskrivs i 

studentlitteraturen.  

 

Resultatet pekar på att det viktigaste när krisen uppstår är att kommunens och de som ska 

hantera krisen får en sådan klar bild av krisen som möjligt för att kunna stötta den egna 

organisationen och för att kunna ge en korrekt bild. Detta skulle kunna peka på att Sundsvalls 

kommun därmed inte har det fokus som Falkheimer och Heide (se avsnitt 3.3) menar är mest 

grundläggande för en kris. Resultatet skulle därför kunna peka på att Sundsvalls kommun 

främst fokuserar på hantering av kris och detta skulle vid själva krisen kunna innebära att man 

saknar fokus på medborgare som behöver extra information eller att man rent av fokuserar på 

detta för sent vilket skulle kunna leda till att krisen utvecklas till att orsaka större eller fler 

skador än om fokus som enligt Falkheimer och Heide (se avsnitt 3.3) läggs på medborgarna 

först.   
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5.7	  Resultat	  &	  Analys	  på	  webbenkäterna	  	  
Webbenkätens resultat utgör material för att komplettera den kvalitativa studie som gjorts av 

Sundsvalls kommun. Frågorna formulerades utifrån fem strategier. De frågor som hade 

stängda svar presenteras i tabeller medan de öppna presenteras i text. Det sammanställda 

resultatet presenteras nedan.  

 

5.8.	  Fem	  strategier	  för	  framgångsrik	  kriskommunikation	  	  	  
Nedan presenteras resultaten inledningsvis med enkätrespondenternas svar för att efterföljas 

av Sundsvalls kommuns respondenters svar.  

 

 

5.8.1	  Resultat	  –	  Komplex	  organisationsteori	  

Här redovisas resultatet från webbenkäten gällande komplex organisationsteori som beskrivs i 

avsnitt 3.4.1. Frågorna har syftat till att undersöka hur kommunerna förhåller sig till det som 

enligt strategin anses vara fördelaktigt för anpassad kriskommunikation. Resultaten 

presenteras i tabeller nedan och med text vid öppna svar.  

 

– Om en kris uppstod i dag; Var i organisationen fattas beslut för hur krisen ska hanteras?  

En organisation som skapar möjligheter att fatta beslut för dem som är närmast krisen kan 

antas utgå ifrån en dimension inom komplex organisationsstrategi se avsnitt 3.4.1. Nedan beskrivs 

det öppna svar som var mest återkommande.  

 

Resultatet för denna fråga representerades av öppna svar vilket ledde till ett större antal olika 

svar svåra att presentera i tabellform. Därför gjorde en sammanställning som visade på att 

många angav att var beror på krisens storlek men vid kriser enligt definition (se 

definitionsavsnitt 3.3.1) visar det sammanställda resultatet att de flesta kommuner angav att 

besluten för hur krisen ska hanteras sker i krisledningsnämnden. Det var 37 procent, 48 av 

121 kommuner, som angav krisledningsnämnden och resterande procent delades upp på 

svarsalternativ som kommunledningen, den egna organisationen, förvaltningen och olika 

typer av chefer så som förvaltningschef och kommunchef samt räddningstjänst.   
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– Svara på påståendet: Det finns en enda bra sätt att lösa och hantera alla kriser på! 

En organisation som har förståelse för att en kris är komplex och behöver komplexa lösningar 

har en komplex organisationsstrategi (se avsnitt 3.4.1). I tabell 1 nedan redovisas resultatet av 

webbenkäten.  
 

Tabell 1 Enkätsvar för komplex organisationsstrategi (antal respondenter %) 

 
Kommentar: Studien bygger på 121 responderande kommuner som besvarat en webbenkät med frågor utifrån framgångsrika 

strategier för att anpassa sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund. Enkäten skickades ut den 19 november 

och skickades till 289 kommuner av 290 där Sundsvalls kommun inte mottog någon enkät.  

 

Tabell 1 visar att det flesta enkätrespondenterna anser att det inte stämmer medan några anser 

att det stämmer till viss del samtidigt som ett fåtal menar att det stämmer bra för dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71%	  

24%	  

5%	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

Stämmer	  inte	  alls	   Stämmer	  till	  viss	  del	   Stämmer	  bra	  

Svara	  på	  påståendet:	  Det	  cinns	  ett	  enda	  bra	  sätt	  att	  lösa	  ochhantera	  alla	  
kriser	  på!	  

N	  =	  121	  



	   	   –	  Nej!	  Vi	  har	  inte	  anpassad	  kriskommunikation	  

	   37	  

– Är det i dagsläget någon med utländsk bakgrund som arbetar med kriskommunikation vid 

er kommun?  

Enligt komplex organisationsstrategi som beskrivs i avsnitt 3.4.1 är det fördelaktigt för organisationer 

att använda personer med utländsk bakgrund som resurser då dessa enligt strategin kan 

upptäcka problem hos de grupper som en homogen organisation kan antas missa. I tabell 2 

redovisas resultatet av webbenkäten.  
 

Tabell 2 Enkätsvar för komplex organisationsstrategi (antal respondenter %) 

 
Kommentar: Studien bygger på 121 responderande kommuner som besvarat en webbenkät med frågor utifrån framgångsrika 

strategier för att anpassa sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund. Enkäten skickades ut den 19 november 

och skickades till 289 kommuner av 290 där Sundsvalls kommun inte mottog någon enkät.  

  

I tabell 2 redovisas svaret på frågan om det i dagsläget är någon med utländsk bakgrund som 

arbetar med kriskommunikation vid kommunen där 75 procent av kommunerna svarade nej 

på den frågan. Cirka 90 kommuner anger därmed att de inte har någon anställd med utländsk 

bakgrund som arbetar med kriskommunikation.  
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Är	  det	  i	  dagsläget	  någon	  med	  utländsk	  bakgrund	  som	  arbetar	  med	  
kriskommunikation	  vid	  er	  kommun?	  
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– Rekryterar kommunen medvetet personer med utländsk bakgrund? 

Myndigheter bör enligt Falkheimer och Heides komplex organisationsteori (se avsnitt 3.4.1) sträva efter 

att rekrytera personer med multikulturell bakgrund. I tabell 3 presenteras resultatet av 

webbenkäten.  

 
Tabell 3 Enkätsvar för komplex organisationsstrategi (antal respondenter %) 

 
Kommentar: Studien bygger på 121 responderande kommuner som besvarat en webbenkät med frågor utifrån framgångsrika 

strategier för att anpassa sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund. Enkäten skickades ut den 19 november 

och skickades till 289 kommuner av 290 där Sundsvalls kommun inte mottog någon enkät.  

 

Det sammanställda resultatet i tabell 3 redovisar att mer än hälften rekryterar personer med 

utländsk bakgrund om de anser att t.ex. språkkunskap är en fördel medan trettio procent inte 

rekryterar personer på grund av bakgrund utan på grund av den erfarenhet som krävs och 12 

procent medvetet rekryterar personer med utländsk bakgrund.  

 

 

5.8.2	  Analys	  –	  Komplex	  organisationsteori	  

 

Resultatet visar genom en teorijämförelse med komplex organisationsteori som beskrivs i 

avsnitt 3.4.1 att det skulle kunna antas att de flesta kommuner har en homogen organisation 

med beslut som fattas långt ifrån krisen oavsett om det är förvaltningschefen eller 

krisledningsnämnden (som består av politiker e.g.a.). Detta skulle kunna påverka 
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kommunerna negativt vid kris eftersom att det enligt komplex organisationsteori som beskrivs 

i avsnitt 3.4.1 är bättre för krishanteringen att använda sig av personer som är närmast krisen, 

de som arbetar med krisen snarare än de som beslutar om den. Det går dock inte att endast 

med hjälp av resultatet på frågan om var beslut fattas med säkerhet att svara på hur stor 

påverkan beslutsfattandet har på krishanteringen, samtidigt som det skulle kunna ifrågasättas 

om kommunerna tolkat frågan på olika sätt beroende på hur man ser på kriser. Det kan 

däremot antas att tolkningen av frågan inte bör påverka svaret i någon större utsträckning då 

den inleds med om kris uppstår i dag, varför resultatet av respondenternas sammanställda svar 

skulle kunna peka på hur de, om krisen uppstod den dag de svarade skulle hanterat krisen. 

Resultatet som visade på att det besluta fattade beslut långt ifrån krisen skulle därför kunna 

tolkas som att hanteringen av krisen ändå sker långt ifrån krisen centrum oavsett hur man 

tolkat storlek på krisen.  

 

Utifrån resultatet som presenterat i tabell 1 skulle det kunna antas att kommunerna har 

kunskap om kriser i enlighet med komplex organisationsstrategi som beskrivs i avsnitt 3.4.1. 

Detta resultat skulle kunna visa på att kommunerna har förståelse för att kriser behöver 

hanteras på olika sätt, vilket också är i enlighet med den komplexa organisationsstrategin (se 

avsnitt 3.4.1). Samtidigt visar resultatet att det är få personer med utländsk bakgrund som 

arbetar vid de responderande kommunerna och personer med utländsk bakgrund rekryteras 

inte främst på grund av deras bakgrund utan oftare på grund av deras språkkunskaper. 

Resultatet skulle därför kunna peka på att kommunerna inte anser att bakgrund är en resurs, 

vilket genom en teorijämförelse visar att kommunerna inte använder sig av de dimensionerna 

av komplex organisations (se avsnitt 3.4.1) som menar på att multikulturella personer är 

resurser.  

 

För att en organisations ska anses ha en komplex organisationsstrategi bör organisationen 

fokusera på hur medborgarna får veta vad som händer och vad som förväntas av dem, 

organisationen bör vara heterogen med ett beslutsfattande nära krisen och använda de 

anställda som resurser. Samt rekrytera personer med utländsk bakgrund och använda 

bakgrunden som resurs. En konsekvens för dessa respondenter skulle kunna vara att man inte 

upptäcker kriser som inte hör till den homogena gruppens uppfattning (se avsnitt 3.4.1). Det 

skulle kunna antas leda till att konsekvenserna av krisen blir större än om det upptäcks i tid 

vilket kan öka de ekonomiska kostnaderna för kommunerna samt öka påverkan på 

medborgarna.  
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5.8.3	  Resultat	  –	  Relationell	  kommunikationsstrategi	  

Här redovisas resultatet från webbenkäten gällande relationell kommunikationsstrategi som 

beskrivs i avsnitt 3.4.2. Frågorna har syftat till att undersöka hur organisationen förhåller sig 

till det som enligt strategin anses vara fördelaktigt för anpassad kriskommunikation. 

Resultaten presenteras i tabeller nedan och med text vid öppna svar.  

 

– Gör myndigheter som polis och brandkår besök på skolor och förskolor inom kommunen?  

För att skapa relation med barn och ungdomar och skapa förtroende för räddningstjänst och 

andra myndigheter bör kommuner enligt relationell kommunikationsstrategi som beskrivs i avsnitt 

3.4.2 samarbeta med polis och brandkår genom att dessa gör frekventa besök på skolor. I 

tabell 4 på nedan redovisas resultatet av webbenkäten.  

 
Tabell 4 Enkätsvar för relationell kommunikationsstrategi (antal respondenter %) 

 
Kommentar: Studien bygger på 121 responderande kommuner som besvarat en webbenkät med frågor utifrån framgångsrika 

strategier för att anpassa sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund. Enkäten skickades ut den 19 november 

och skickades till 289 kommuner av 290 där Sundsvalls kommun inte mottog någon enkät.  

 

Resultatet av frågan om myndigheter som polis och brandkår besöker skolor och förskolor 

inom kommunen angav nästan hälften, 42 procent, att dessa besök gjordes en gång per år. 

Detta resultat efterföljs av alternativen mer sällan än en gång per år och en gång i halvåret 

som representerar ungefär en femtedel vardera.  
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– Arbetar kommunen aktivt med att skapa relationer till olika etniska minoritetsgrupper? Det 

är viktigt enligt relationell kommunikationsstrategi som beskrivs i avsnitt 3.4.2 att myndigheter skapar 

mediestrategier för hur multikulturella grupper ska kunna nås. Därför behöver man aktivt 

skapa relationer till dessa för att enligt strategin kunna skapa en mediestrategi som fungerar 

gällande språk såväl som rätt kanalval. I tabell 5 redovisas resultatet av webbenkäten.   

 
Tabell 5 Enkätsvar för relationell kommunikationsstrategi (antal respondenter %) 

 
Kommentar: Studien bygger på 121 responderande kommuner som besvarat en webbenkät med frågor utifrån framgångsrika 

strategier för att anpassa sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund. Enkäten skickades ut den 19 november 

och skickades till 289 kommuner av 290 där Sundsvalls kommun inte mottog någon enkät.  

 

Tabell 5 visar att lika många, 41 procent, anger svarsalternativet ja och ibland medan 18 

procent svarar nej och anser sig själva inte arbeta aktivt med att skapa relationer till olika 

etniska minoriteter.  
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– Är det viktigt för kommunen att veta vilka etniska minoriteter som finns inom kommunen? 

Enligt Falkheimer och Heide (se avsnitt 3.4.2) är det viktigt att kartlägga vilka etniska grupper 

man bör skapa relation till. Detta fungerar dels som en informationskälla till vad dessa 

grupper anser viktigt för dem och dels möjliggör det kunskap om vilka språk som bör 

prioriteras.  

 
Tabell 6 Enkätsvar för relationell kommunikationsstrategi (antal respondenter %) 

 
Kommentar: Studien bygger på 121 responderande kommuner som besvarat en webbenkät med frågor utifrån framgångsrika 

strategier för att anpassa sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund. Enkäten skickades ut den 19 november 

och skickades till 289 kommuner av 290 där Sundsvalls kommun inte mottog någon enkät.  

 

Det sammanställda resultatet i tabell 6 visar att flesta angav att ”Ja, det är viktigt att 

kartlägga vilka etniska grupper som finns inom kommunen”(enkätmanual – se bilaga 1) vid 

frågan om det är viktigt för kommunen att veta vilka etniska minoriteter som finns inom 

kommunen.  

 

 

5.8.4	  Analys	  –	  Relationell	  kommunikationsstrategi	  

 

Resultatet pekar på att ett fåtal besök av räddningstjänsten görs i det flesta kommuner varför 

det antingen skulle kunna antas att kommunerna inte samverkar med myndigheterna i den 

utsträckning som enligt relationell kommunikationsstrategi som beskrivs i avsnitt 3.4.2 
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förespråkar eller att kommunerna saknar kunskap och är omedvetna om att dessa besök är en 

del i att skapa god relation till ungdomar. Även om kommunen inte ansvarar räddningstjänst, 

har kommunerna ett ansvar samordna aktörer inom kommunen före, under och efter kris 

(MSB, 2009). Därför bör ett samarbete mellan dessa aktörer i relationsbyggande syfte med 

barn och ungdom ses som ett av kommunernas ansvarsområden för att uppbringa goda 

relationer.  

 

Det låga antal besök som angavs skulle kunna peka på att kommunerna inte uppfattat att 

framgångsrik kriskommunikation enligt relationell kommunikationsstrategi som beskrivs i 

avsnitt 3.4.2 bygger på att en redan har goda relationer till dem som kommer att beröras av 

eventuella kriser. Resultatet skulle även kunna visa på att polis och brandkår inte förstår 

fördelen med att arbeta förebyggande men då fokus i uppsatsen ligger på kommunerna i 

denna uppsats, skulle resultatet främst kunna visa på att kommunerna antingen inte har 

kunskap om frågan eller inte ser vikten i att använda barn och ungdomar som resurser vid 

relationsbyggande enligt relationell kommunikationsstrategi (se avsnitt 3.4.2).  

 

En del i att skapa och underhålla relationer i förebyggande syfte är enligt relationell 

kommunikationsstrategi som beskrivs i avsnitt 3.4.2 att samverka med räddningstjänst samt 

använda ungdomar som resurs. Utifrån resultatet skulle det därför kunna antas att 

kommunerna vid en kris har gått miste om en viktig samarbetspartner och därmed gått miste 

om viktiga kanaler för spridning av information till dem som t.ex. inte talar språket. En 

konsekvens av detta skulle kunna antas vara att de kommuner som inte samverkar i större 

utsträckning än det som resultatet visar i och med det får större förtroendeproblematik vid 

krissituationen eftersom att de relationer som tidigare skapats även bygger förtroende för de 

som hanterar och informerar vid kris.  

Resultatet visar samtidigt att de flesta kommuner aktivt arbetar med att skapa relation och att 

man anser att det är viktigt att kartlägga vilka etniska grupper det finns inom kommunen. En 

jämförelse med relationell kommunikationsteori som beskrivs i avsnitt 3.4.2 skulle kunna visa 

på att man använder sig av dimensioner som anses viktiga enligt teorin.  

 

Resultaten pekar på att det flesta kommuner skapar och underhåller relation. Det är däremot 

svårt att utifrån dessa frågor besvara varför detta görs. Kommunerna har i sitt ansvar att sörja 

för medborgarna varför dessa, i denna studie, utpekade grupper skulle antas ingå i vad 

kommunerna anser den enhetliga medborgarskarn och därför anser möten som via socialtjänst 
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eller liknande innebär att skapa relation. Resultatet pekar trots detta på att relationer skapas 

och att det därför skulle kunna antas att kommunerna vid kris har möjligheten att använda sig 

av dessa resurser och därmed använda sig av dessa för att förebygga påverkan av krisen på 

personer med utländsk bakgrund genom de relationer som man redan skapat, oavsett 

medvetenhet eller omedvetet förebyggande arbete med relationsbyggande.  

 

5.8.5	  Resultat	  –	  Minoritets-‐	  och	  micromediestrategi	  

Här redovisas resultatet från webbenkäten gällande minoritets- och micromediestrategi som 

beskrivs i avsnitt 3.4.3. Frågorna har syftat till att undersöka hur organisationen förhåller sig 

till det som enligt strategin anses vara fördelaktigt för anpassad kriskommunikation. 

Resultaten presenteras i tabeller nedan och med text vid öppna svar.  

 

– Erbjuder ni information på fler språk utöver engelska och svenska på er webbplats? En 

kommuns webbplats bör enligt minoritets- och micromediestrategin som beskrivs i avsnitt 3.4.3 fungera 

som en resurs för att kommunicera med personer som talar andra språk än engelska och i 

denna studie även svenska.  

 
Tabell 7 Enkätsvar för minoritets- och micromediestrategi (antal respondenter %) 

 
Kommentar: Studien bygger på 121 responderande kommuner som besvarat en webbenkät med frågor utifrån framgångsrika 

strategier för att anpassa sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund. Enkäten skickades ut den 19 november 

och skickades till 289 kommuner av 290 där Sundsvalls kommun inte mottog någon enkät.  
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I tabell 7 ovan erbjuder de flesta responderande kommunerna andra språk utöver engelska och 

svenska på kommunens webbplats. Av resterande kommuner anger 35 procent att de inte 

erbjuder andra språk utöver engelska och svenska samtidigt som fyra procent anger att det 

bara erbjuder information på svenska.  

 

– Finns det möjlighet att på kommunens webbplats få tillgång till information om 

översättnings- och tolkservice?  

En funktion för att hämta information där medborgarna kan får översättnings- och tolkservice 

är en förutsättning enligt minoritets- och micromediestrategin som beskrivs i avsnitt 3.4.3. I tabell 8 

redovisas resultatet av webbenkäten.  

 
Tabell 8 Enkätsvar för minoritets- och micromediestrategi (antal respondenter %) 

 
Kommentar: Studien bygger på 121 responderande kommuner som besvarat en webbenkät med frågor utifrån framgångsrika 

strategier för att anpassa sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund. Enkäten skickades ut den 19 november 

och skickades till 289 kommuner av 290 där Sundsvalls kommun inte mottog någon enkät.  

 

När det gällde frågan om möjlighet att på kommunens webbplats få tillgång till information 

om översättnings- och tolkservice visar tabell 8 att lite mer än hälften, cirka 52 procent, 

erbjuder tolkservice och 15 procent angav att det inte erbjuder det på hemsidan men att de 

hänvisar till annan plats. Totalt erbjuder 67 procent av kommunerna på ett eller annat sätt 

tolkservice medan 33 procent inte erbjuder detta.  
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– Vilka kommunikationskanaler använder er kommun sig av för att informera medborgarna? 

Enligt minoritets- och micromediestrategin som beskrivs i kap 3.4.3  har personer med 

utländskbakgrund något bättre tillgång till informations och kommunikationsteknik än 

svenskar i allmänhet. I tabell 9 redovisas resultatet av webbenkäten.  

 
Tabell 9 Enkätsvar för minoritets- och micromediestrategi (antal respondenter och vi lka 

kommunikationskanaler som används) 

 
Kommentar: Studien bygger på 121 responderande kommuner som besvarat en webbenkät med frågor utifrån framgångsrika 

strategier för att anpassa sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund. Enkäten skickades ut den 19 november 

och skickades till 289 kommuner av 290 där Sundsvalls kommun inte mottog någon enkät.  

 

Resultatet i tabell 9 visar på att det främst är kommunens webbplats, lokaltidningar och 

sociala medier som används för att informera medborgarna i kommunen.  
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– Använder er kommun samma kommunikationskanaler för att informera vid normala 

omständigheter som vid kris?  

Den mediestrategi som en organisation har bör enligt minoritets- och micromediestrategin som 

beskrivs i avsnitt 3.4.3 anpassas efter situation och målgrupp. I tabell 10 presenteras resultatet av 

webbenkäten.  

 
Tabell 10 Enkätsvar för minoritets- och micromediestrategi (antal respondenter %) 

 
Kommentar: Studien bygger på 121 responderande kommuner som besvarat en webbenkät med frågor utifrån framgångsrika 

strategier för att anpassa sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund. Enkäten skickades ut den 19 november 

och skickades till 289 kommuner av 290 där Sundsvalls kommun inte mottog någon enkät.  

 

Resultatet som sammanställts i tabell 10 visar att 83 procent av de responderande 

kommunerna använder sig av samma kanaler vid kris som vid normala omständigheter medan 

17 procent använder andra kanaler vid kris.  

 

 

5.8.6	  Analys	  –	  minoritets-‐	  och	  micromediestrategi	  

 

Resultatet i tabell 7 pekar på att något mer än hälften erbjuder information utöver engelska 

och svenska på kommunens webbplats. Detta skulle enligt minoritets- och 

micromediestrategin som beskrivs i avsnitt 3.4.3 kunna tolkas som att åtminstone lite mer än 
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hälften av kommunerna erbjuder detta medvetet och ser webbplatsen som en resurs att 

använda i kommunikationen med personer som talar andra språk.   

 

Resultatet i tabell 8 visar resultatet att det sammanlagt är nästan 70 procent som på något sätt  

erbjuder någon form av tolknings- översättningshjälp vilket enligt minoritets- och 

micromediestrategin som beskrivs i avsnitt 3.4.3 är en fördelaktig service att erbjuda 

tillsammans med andra språk utöver modersmålet på sin webbplats. 

 

Enligt minoritets- och micromediestrategin som beskrivs i avsnitt 3.4.3 bör mediestrategin 

situations och målgruppsanpassad. Det resultat som redovisas i tabell nio och tio där vilka 

kanaler som användes presenterades och som majoriteten angav att samma användes vid 

normala omständigheter som vid kris. Detta skulle därför kunna peka att de flesta kommuner 

har en strategi som inte är situationsanpassad eller målgruppsanpassad då många kommuner 

angav att det inte bytte kanaler beroende av situation och att lokalpress som 

informationskanal samt lokalradio användes vilka enligt minoritets- och micromediestrategin 

som beskrivs i avsnitt 3.4.3 är mindre effektiva.  

 

Resultatet pekar därför på att man använder sig av kanaler som delvis kan antas fungera vid 

kommunikationen till personer med utländsk bakgrund samtidigt som man använder sig i stor 

utsträckning av kanaler som anses vara minst effektiva vid detta samtal. Kommunerna 

erbjuder tolk- och översättningsservice på sin hemsida eller hänvisar till annan webbplats 

samtidigt som man inte byter informationskanaler vid kris. Detta skulle kunna peka på att 

kommunerna använder sig av det kanaler som kommunen känner sig bekväma med. Det 

framgår dock inte i vilken utsträckning kommunerna använder sig av det personliga mötet 

som kanal i detta resultat men då kommunerna anger att de inte byter kanaler kan vi anta att 

om kommunerna inte använder sig av det personliga mötet vid normala omständigheter så gör 

de det inte heller vid kris.  

 

Resultatet som pekar på att man erbjuder olika språk och tjänster går heller inte att avgöra om 

tjänsterna erbjuds på grund av att kommunerna ser ett behov eller om det ingår i kommunens 

uppdrag att erbjuda service. Det skulle dock kunna antas att kommunerna medvetet erbjuder 

servicen eftersom det finns kommuner som inter erbjuder den vilket skulle kunna visa på att 

det inte ingår i serviceuppdraget till medborgarna. En fördel med att kommunerna redan 

erbjuder översättning är att man har möjligheten att även erbjuda information som är översatt 
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vid kriser vilket gör att fler kan få information om krisen. Men om man inte anpassar kanaler 

efter behov och situation är det svårt att säga om informationen oavsett om den är översatt når 

fram eller inte.  

 

 

5.8.7	  Resultat	  –	  Opinionsledningsstrategi	  

 

– I vilken utsträckning använder er kommun sig av till exempel religiösa ledare, ordföranden 

för invandrarföreningar eller bostadsvärdar för att sprida krisinformation?  

Det bästa sättet att övertyga är att använda sig av opinionsledare vilket opinionsledningsstrategin 

som beskrivs i avsnitt 3.4.4 handlar om. I tabell 11 redovisas resultatet av webbenkäten.  

 
Tabell 11 Enkätsvar för opinionsledningsstrategin (antal respondenter %) 

 
Kommentar: Studien bygger på 121 responderande kommuner som besvarat en webbenkät med frågor utifrån framgångsrika 

strategier för att anpassa sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund. Enkäten skickades ut den 19 november 

och skickades till 289 kommuner av 290 där Sundsvalls kommun inte mottog någon enkät.  

 

Respondenterna i webbenkäten angav som tabell 11 ovan visar, att det ibland 36 procent, 

sällan 33 procent och aldrig 25 procent använder sig av religiösa ledare, ordföranden för 

invandrarföreningar eller bostadsvärdar för att sprida information vid kris. Några få 

kommuner angav att det ofta gjorde detta medan endast en procent angav alltid.  

 

33%	  

25%	  

36%	  

5%	  

1%	  

I	  vilken	  utsträckning	  använder	  er	  kommun	  sig	  av	  till	  exempel	  religiösa	  
ledare,	  ordföranden	  för	  invandrarföreningar	  eller	  bostadsvärdar	  för	  att	  
sprida	  krisinformation?	  	  

Sällan	  

Aldrig	  

Ibland	  

Ofta	  

Alltid	  

N	  =	  121	  
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5.8.8	  Analys	  –	  Opinionsledningsstrategin	  

 

För att en organisation ska anses använda sig av opinionsledningsstrategin som beskrivs i 

avsnitt 3.4.4 krävs det att organisationen använder sig av opinionsledare. Resultatet skulle 

därför kunna peka på att de flesta av de responderande kommunerna inte använder sig av 

opinionsledningsstrategin i någon större utsträckning. I jämförelse med resultatet från 

ovanstående tabeller gällande kartläggning av etnicitet och relationsbyggandet skulle man 

kunna anta att de flesta kommunerna inte använder sig av kartläggningen och 

relationsbyggandet som resurs då resultatet i tabell 11 pekar på att man inte använder dessa 

för att sprida krisinformation. Därför skulle det kunna antas att kartläggningen och 

relationsbyggandet inte utgår från krisförebyggande utan snarare handlar om 

serviceerbjudande och att kommunerna därför kartlägger och skapar relation av andra 

anledningar än i syfte att skapa förmånliga kriskommunikativa verktyg att använda vid kris.  

Resultatet av svarsalternativen ibland skulle dock kunna peka på att kommunerna använder 

sig av dessa men säger mindre om varför man använder sig av dem och om det är medvetet. 

Det kan dock antas att om medvetenhet varit faktor till varför man använder sig av 

opinionsledare skulle det kunna antas att svarsalternativet ofta eller alltid hade varit ett mer 

naturligt val. Därför skulle resultatet kunna peka på att de flesta kommuner inte medvetet 

varken kartlägger, skapar relationer eller använder sig av opinionsledare för att förebygga och 

hantera kriser.  

 

Det är viktigt att från myndigheters sida identifiera och bygga nätverk med olika etniska 

opinionsbildare eftersom att de personer som ingår i dennes nätverk litar på information från 

ledaren då hen anses som allmänt tillförlitlig menar Falkheimer & Heide (2008:74). Utöver 

den goda relationen kan myndigheten sedan använda dessa som resurs för att samordna och 

sprida krisinformations inom sitt nätverk anser Falkheimer & Heide (2008:74). Utifrån 

Falkheimers och Heides argument och det resultat som framkommit i enkäten skulle man 

därför kunna anta att kommunerna inte ser opinionsbildare som viktiga alternativt eller saknar 

kunskap om att dessa kan användas som resurser vid kris. Det skulle därför kunna peka på att 

konsekvensen för dessa kommuner är att man går miste om viktiga resurser och möjligheten 

att sprida tillförlitlig information hos dem som kan antas sakna förtroende till myndigheter, 

vilket skulle kunna leda till att många medborgare i kommunen går miste om viktig 

information vid kris och därför riskerar skadad egendom eller att själva skadas. 
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5.8.9	  Resultat	  –	  Övnings-‐	  och	  improvisationsstrategi	  	  

 

– Anordnar er kommunen övningskriser för de anställda på kommunen? Det bästa sätter att 

hantera komplexa situationer är att improvisera och för att kunna improvisera behövs övning 

enligt övnings- och improvisationsstrategin som beskrivs i avsnitt 3.4.5. I tabell 12 presenteras resultatet 

av webbenkäten.  

 
Tabell 12 Enkätsvar för övnings- och improvisationsstrategin (antal respondenter %) 

 
Kommentar: Studien bygger på 121 responderande kommuner som besvarat en webbenkät med frågor utifrån framgångsrika 

strategier för att anpassa sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund. Enkäten skickades ut den 19 november 

och skickades till 289 kommuner av 290 där Sundsvalls kommun inte mottog någon enkät.  

 

Enligt resultatet som presenteras i tabell 12 är det totalt 76 procent av respondenterna som i 

webbenkäten svarar att de anställda får öva en gång per år mer sällan. En gång per år 

representeras av 38 procent och mer sällan 38 procent. Resterande kommuner som anger att 

de övar mer än detta svarar 14 procent att de över en gång i halvåret, sex procent anger en 

gång per kvartal, tre procent anger en gång i månaden och två procent anger att övningar för 

de anställda inte anordnas.  
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14%	  

38%	  

3%	  
6%	  

2%	  

Anordnar	  er	  kommunen	  övningskriser	  för	  de	  anställda	  på	  kommunen?	  	  
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Övning	  anordnas	  inte	  

N	  =	  121	  
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5.8.10	  Analys	  –	  Övnings-‐	  och	  improvisationsstrategi	  

 

Resultaten i tabell 12 visar på att de flesta kommuner sällan övar vilket enligt övnings- och 

improvisationsstrategin som beskrivs i avsnitt 3.4.5 skulle innebära att kommunerna inrättar 

krisplaner snarare än att öva. Det skulle kunna leda till att personalen får mindre utvecklad 

improvisationsförmåga vilken enligt övnings- och improvisationsstrategin är den bästa 

förmågan och bästa sättet att utveckla för att systematisk kunskap att hantera en kris.  

Det skulle därför kunna ses som att kommunerna inte ger de anställda den möjligheten att på 

ett framgångsrikt sätt skapa kunskap att hantera krissituationer. Däremot kan det inte antas att 

andra till exempel ledningen ges möjlighet att övar på krissituationer eftersom frågan kan ha 

tolkats som att det anställda innefattar det utanför beslutsfattande positioner. Även om så är 

fallet att ledningen eller beslutsfattare får öva skulle det kunna ses som verkningslöst då även 

medarbetarna enligt övnings- och improvisationsstrategin som beskrivs i avsnitt 3.4.5 behöver 

kunskaper och återkommande övning.  

 

Organisationer har lättare att hantera en kris om organisationens anställda har möjlighet att 

ofta utföra övning i att improvisera fram lösningar. Därför skulle det kunna antas att de 

kommuner som övar ofta dels har större möjlighet att hantera kriser än de som inte övar och 

dels har bättre improvisationsförmåga än det som inte övar. Det skulle dessutom kunna antas 

att kommunerna som övar har förståelse för att övning ger färdighet och att de som inte över 

kan antas luta sig mot strategier i större utsträckning än de som övar. Resultatet skulle därför 

kunna peka på att responderande kommuner i stor utsträckning saknar kunskap om att 

återkommande övning ger färdighet, att ett större stöd läggs mot strategier och att 

organisationens medlemmar saknar improvisationsförmåga. En konsekvens av detta skulle 

kunna vara att det tar längre tid att lösa krisen då improviserade lösningar kan tänkas saknas. 

Det skulle kunna leda till att krisen istället för att hanteras snabbt, utvecklas och blir svårare 

att hantera.  
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5.9	  Anpassad	  kriskommunikation	  för	  alla	  grupper	  
 

– Skulle du säga att er kriskommunikation är anpassad för era medborgare med utländsk 

bakgrund?  

Anser kommunerna att de har anpassad kriskommunikation för medborgare med utländsk 

bakgrund. Frågan är den viktigaste frågan i webbenkäten och ställs för att kunna jämföra 

kommunernas självuppfattning med de framträdande svar som angivits i resterande frågor i 

enkäten. I tabell 13 redovisas resultatet av webbenkäten.  

 
Tabell 13 Enkätsvar gällande uppfattad anpassning av kriskommunikationen i den egna 

kommunen (antal respondenter %) 

 
Kommentar: Studien bygger på 121 responderande kommuner som besvarat en webbenkät med utifrån framgångsrika 

strategier för att anpassa sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund. Enkäten skickades ut den 19 november 

och skickades till 289 kommuner av 290 där Sundsvalls kommun inte mottog någon enkät.  

 

I ovanstående tabell går det att utläsa att totalt 95 procent anser sig på något sätt sakna 

fullständig anpassning medan 5 procent anser sig vara anpassade. Den största delen av 

respondenterna 62 procent anser sig vara till viss del anpassade men att förbättring krävs 

medan 33 procent anser sig inte vara tillräckligt anpassade.  
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För att det ska anses som att kommunerna är anpassade krävs det att kommunerna använder 

sig av de fem strategier som stått till grund för frågorna i webbenkäten och enligt det resultat 

som sammanställt i jämförelse med svaret i tabell 13 skulle man kunna säga att kommunerna 

till största del verkar ha en självuppfattning som stämmer överens med resterande resultat. 

Resultatet kan däremot inte visa på varken övertro eller misstro men samtidigt visa på att 

kommunerna erkänner sig själva behöva förbättringen vilket resultatet stärker.  
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5.10	  Resultat	  &	  Analys	  på	  intervjuerna	  –	  Fem	  strategier	  för	  
framgångsrik	  kriskommunikation	  (se tema 5, bilaga 3).	  
För att få en djupare förståelse för hur Sundsvalls kommun arbetade ställdes omformulerade 

frågor gällande de fem rekommendationer. Frågorna hade trots detta samma syfte, att 

undersöka om Sundsvalls kommun använder strategierna eller inte. Resultaten för 

intervjuerna gällande dessa fem strategier samt Issues management, Situationsanpassad teori, 

Meningsskapande och Profil, Identitet & Image presenteras nedan:  

 

 

5.10.1	  Resultat	  –	  Komplex	  organisationsstrategi	  

	  
– När krisen är framme hur går arbetet till då? 

– Har dina medarbetare möjlighet att agera och ta egna beslut vid en kris? På vilket sätt i så 

fall?  

– Hur vet ni hur hanteringen av krisen ska gå till? 

 

Vid kris är det tjänstemannaledningen med berörda förvaltningschefer, 

kommunikationsmedarbetare och säkerhetsmedarbetare som träffas för att dra upp riktlinjer 

för hur vi ska arbeta, svarar respondenterna för Sundsvalls kommun. I de fall där det gäller 

naturtillstånd är också räddningstjänsten ofta inblandade. Tjänstemannaledningen är 

beslutsfattande och kan välja att koppla in krisledningsnämnden och det kan då handla om att 

resurser behöver flyttas från en nämnd eller förvaltning till en annan, säger Camilla Nilzén. 

Resultaten från enkäten visar också att kommunerna kopplar in krisledningsnämnden vid 

större kriser. Enkätrespondenterna anger främst kommunledningsnämnden, kommunchef, 

förvaltningschef, kommundirektör och räddningstjänst, vilket överensstämmer med vad 

Sundsvalls kommun anger vid stor kris. Camilla nämner en krisledningsstab som innehåller 

en lägesfunktion och en krisinformationsfunktion vars uppgifter är att ta fram lägesbilder och 

rapportera till tjänstemannaledningen samt skapa information kring detta i relevanta kanaler.  

 

”Kommunikationsdelarna är alltid viktiga i krissammanhang” – Ulf Wallin, 

kommunikationsstrateg, Sundsvalls kommun, 2015-12-11. 

 



Mikaela	  Granbom	  
	  
	  

	   56	  

Många är involverade vid kris, kommunala delar likväl som kommunala bolag, säger Ulf. 

Receptionen i mottagandet av synpunkter och ur samverkanssynpunkt men även media som 

samarbetspartner, public service har också kommunikationsuppdrag under kris men även 

frivilligorganisationer som röda korset eller svenska kyrkan där även länsstyrelsen har en 

viktig samordnande roll och funktion för kriskommunikation, säger Ulf. Kommunen har 

också ett samordningsansvar på den geografiska platsen Sundsvall vilket innebär att 

kommunen har ett ansvar att samordna sig med övriga myndigheter eller verksamheter som 

kan vara påverkade vid kris.  

 

När det gällande medarbetarnas möjlighet att fatta egna beslut vid en kris menar 

respondenterna att medarbetarna har liknande beslutsbefogenhet som i vardagen men inom 

ramen för sitt ansvar. Men vid kris både dubbel- och trippel-kollas nog saker och ting, säger 

respondenterna. Det finns teoretiska dokument för att de som arbetar inom kommunen ska 

veta hur de ska hantera kriser. Dessa styrdokument, kring hur man ska hantera kriser, försöker 

man följa så gott det går. Det finns både en övergripande plan för hela kommunen och 

förvaltningsplaner för hur man arbetar. Resultatet från enkäten visade på att de flesta 

kommuner ansåg att det inte stämde in på deras kommun att det fanns ett enda bra sätt att lösa 

och hantera alla kriser på.   

 

 

5.10.2	  Analys	  –	  Komplex	  organisationsteori	  

 

Både enkäten och intervjuerna visar på att besluten kring vilka som ska hantera kriser, och hur 

de ska hanteras, fattas centralt av en ledningsgrupp. Intervjurespondenterna svarar också att 

medarbetarna har möjlighet att fatta beslut men med begränsning vilket skulle kunna tolkas 

som att medarbetarna har begränsad möjlighet att fatta några större beslut än vad de gör vid 

det vardagliga arbetet. En jämförelse med teorin kring komplex organisationsteori (se avsnitt 

3.4.1) skulle kunna visa att de flesta kommuner inklusive Sundsvalls kommun, består av en 

mer homogen och traditionell organisation där besluten fattas långt ifrån krisen. En 

konsekvens av en sådan homogen och traditionell organisation skulle i en krissituation kunna 

vara att beslut som måste fattas långt ifrån krisen tar för lång tid och därmed kan förvärra en 

krissituation som inte hanteras direkt.  
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Sundsvalls kommun menar på att de försöker följa det styrdokument som används för att 

hantera kriser så gott det går samtidigt som resultatet från enkäterna visade på motsatsen då 

enkätrespondenterna ansåg att det inte finns ett enda sätt att lösa ett problem. En jämförelse 

med teorin kring komplexa organisationsteorin som beskrivs i avsnitt 3.4.1. pekar på en att 

Sundsvalls kommun använder sig av steg-för-steg modeller medan övriga kommuner skulle 

antas kunna visa på större flexibilitet. Detta kan dock inte fastställdas då frågorna är ställda på 

olika sätt varför det inte går att undgå det faktum att Sundsvalls kommun har samma åsikt. De 

hänvisar dock till strategin som något det vill följa så gott det går. Steg för steg modeller och 

mindre flexibla strategier kan ge konsekvenser genom att de begränsar agerandet vid en kris 

vilket skulle kunna göra att man i krissituation blir handlingsförlamad eller checkar av en lista 

som inte stämmer överens med rådande kris och att krisen därmed tar längre tid att hantera 

och utvecklas vilket kan skada både organisationen och dess intressenter.  

 

Sundsvalls kommun visar att de lägger vikt i att alltid förstå krisen och förmedla samt skapa 

en korrekt bild av krisen under hela förloppet. En teoretisk jämförelse med 

kriskommunikation som beskrivs i avsnitt 3.3 ger en anvisning om att man uppfyller och 

fokuserar på det mest grundläggande vilket är att människor får veta vad som hänt och hur de 

ska agera. Det skulle därmed kunna antas att även om man följer strategier så fokuserar 

Sundsvalls kommun på att försöka förstå krisen och förmedla den på ett korrekt sätt vilket 

skulle kunna påverka organisationens sätt att hantera krisen. Sundsvalls kommun nämner 

dock inte kommunikationen med olika intressenter utöver samverkan med de som hanterar 

krisen. En jämförelse med teorin kring komplex organisationsteori som beskrivs i avsnitt 

3.4.1 pekar på att organisationen inte kriskommunicerar med fokus på olika intressenter där 

det dessutom finns anledning att ta hänsyn till olika gruppers erfarenheter och bakgrund. En 

konsekvens av detta skulle kunna vara att många medborgare saknar information vid kris eller 

får fel information vid kris och därmed blir mer drabbade.  

 

5.10.3	  Resultat	  –	  Relationell	  kommunikationsstrategi	  
	  

– Vilka är era intressenter? Kommunicerar ni med dessa och i så fall hur? 

– Finns det någon samverkan mellan er och andra organisationer innan kris och/eller vid 

kris? 

– Kommunicerar man annorlunda med medborgarna när det inte är kris? 
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– Vilket förtroende vill du att medborgarna ska ha av Sundsvalls kommun? 

 

Sundsvalls kommuns intressenter består av två stora målgrupperna; de egna medarbetarna och 

kommunens medborgare. Vid kris kan det även vara andra kommuner, räddningstjänsten, 

landstinget samt Sundsvalls energi eller elnät, Telia och Vattenfall, svarar respondenterna. 

Kommuner har extremt många aktörer på den geografiska ytan Sundsvall och det ligger i 

sakens natur för en kommun, säger Camilla. Till skillnad mot Sundsvalls kommun som inte 

alls nämner etniska minoriteter som intressenter angav enkätrespondenterna att man skapar 

relationer till olika etniska minoritetsgrupper. Respondenterna av enkäten svarade också att 

det är viktigt att veta vilka etniska minoriteter som finns inom kommunen varför det skulle 

kunna anses som viktigt av Sundsvalls kommun att nämna om dessa ansågs vara intressenter. 

 

Intervjurespondenterna svarar att man kommunicerar med intressenterna på många olika sätt. 

Mycket av kommunikationen är möten vid exempelvis samverkansfrågor även upphandlingar 

är ett annat sätt att ha kontakt, säger Camilla. Kommunen använder de egna kanalerna som 

webbplats och Facebook samt till viss del personliga möten. Samverkan och kommunikation 

förekommer också med frivilligorganisationer och kyrkan vid olyckor då något slags 

trygghetsskapande behövs. Det sker också en hel del kommunikation via media, då etermedia 

är väldigt starka när det gäller kristillstånd så som radio och teve, säger Ulf. Liknande 

kanalanvändning återspeglas i enkätsvaren där de flesta kommuner svarar på liknande sätt 

som Sundsvalls kommun.  

 

Det är mycket samverkan organisationer emellan både innan och vid kris, säger 

respondenterna för Sundsvalls kommun. Under hösten har samverkan över 

organisationsgränserna skett i flyktingsammanhang. Här har andra kommuner, landsting, 

migrationsverket och polis deltagit, SPV, Sundsvalls elnät, MittSverige Vatten och 

räddningstjänst. Denna samverkan kan handla om att stämma av budskapsformuleringar 

samtidigt som man finns som resurs för varandra. Vid kris blir kommunikationen framförallt 

mer intensiv och kommunen överväger mer noggrant den ton man använder då budskapets 

effekt och vad som sägs betyder mer vid kristillfällen. Camilla, nämner att de borde använda 

radion mer men att det missat göra detta. Detta för att om elen slås ut så kan batteriradio ändå 

fungera, säger Camilla. Skulle elen slås ut vid en storm då tror jag vi skulle åka ut och ställa 

oss och möta människor, säger Camilla. Grundläggande för intervjurespondenterna är att 

kommunmedborgarna har ett förtroende för kommunen på grund av att de är en 
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skattefinansiell verksamhet och att medborgarna ska ha ett stort förtroende för att 

skattepengarna hanteras väl.  

 

”Jag skulle vilja att Sundsvallsborna känner att det händer saker i kommunen” – Camilla 

Nilzén, Kommunikationsdirektör, Sundsvalls kommun 2015-12-15.  

 

För att skapa förtroende försöker kommunen så gott det går att förklara verksamheten och 

lösa upp eventuella misstänksamheter som uppstår i olika situationer, men berättar att detta 

långt ifrån alla gånger lyckas. Kommunen försöker också att skapa förtroende genom att 

arbeta med medborgarnas uppfattning av att verksamheten sköts på ett rätt och riktigt sätt 

samtidigt som man försöker vara transparenta.  

 

 

5.10.4	  Analys	  –	  Relationell	  kommunikationsstrategi	  

 

Enligt resultatet specificerar inte Sundsvalls kommuns intressenter till att gälla olika grupper 

utan ange bestå av en enhetlig grupp medborgare samt de med vilka kommunen samverkar 

medan enkätresultaten visar att det är viktigt att kartlägga olika grupper i samhället. Enligt 

relationell kommunikationsstrategi som beskrivs i avsnitt 3.4.2 är det viktigt att ha en god 

relation med de grupper som berörs vid kris vilket de skulle kunna tolkas som att Sundsvalls 

kommun saknar då man inte medvetet nämner olika grupper i samhället utan snarare verkar 

ser medborgarna som en enhetlig grupp. Konsekvenserna av att man inte ser behoven hos alla 

medborgare samtidigt som man inte får eller skapar sig någon möjlighet att bygga relationer 

till sina medborgare är att de som inte passar in i ramen för ”de flesta medborgare” faller 

utanför ramarna.   

 

Samtidigt pekar resultatet på att de kanaler som används är den egna webbplatsen, sociala 

medier samt personliga möten som enligt relationell kommunikationsstrategi och minoritets- 

och micromediestrategin (se avsnitt 3.4.2 & 3.4.3) menar är lämpliga för att bygga relationer 

och skapa forum för dialog. Det kan det därför antas att Sundsvalls kommun genom 

användandet av exempelvis Facebook försöker skapa relationer, men om man ändå inte vet 

vilka man riktar sig mot kan detta ändå anses verkningslöst.   

 



Mikaela	  Granbom	  
	  
	  

	   60	  

För att en organisations ska anses ha en genomtänkt relationsorinterad 

kommunikationsstrategi måste relationsskapandet vara i fokus (se avsnitt 3.4.2). Genom att 

undersöka relationsskapandet och vilka kanaler som används av Sundsvalls kommun samt på 

vilket sätt man arbetar för att skapa förtroende. Kan man få en hint om relationell 

organisationsstrategi används och i vilket utsträckning kommunen fokuserar på relationer med 

olika grupper i kommunen. Resultatet visar att man har relationer samtidigt som det är svårt 

att ange om dessa är goda eller inte samt om dessa är påtvingande eller medvetna, eftersom att 

man nämner kommunens skattefinansiella skyldighet. Resultatet skulle kunna tolkas som att 

kommunen bygger relation för att utifrån kommunens resurser hantera krisen. Därför skulle 

det kunna antas att kommunerna och Sundsvalls kommun skapar relation utifrån vilket 

uppdrag kommunen har snarare än utifrån vad medborgarna behöver. En konsekvens av detta 

fokus skulle kunna vara att den skattefinansiella organisationen uppfattas av medborgarna 

som mindre förtroendeingivande vilket skulle kunna leda till att medborgarna inte litar på 

eller struntar i informationen som kommuniceras från kommunerna när kris uppstår.  

 

 

5.10.5	  Resultat	  –	  Minoritets-‐	  och	  micromediestrategi	  
	  

– Har ni någon strategi (Kommunikationsstrategi/ mediestrategi) för hur man ska 

kommunicera med medborgarna? 

– Anpassas den här strategin efter situation? På vilket sätt? 

– Varifrån kommunicerar man främst vi kris för att nå medborgarna? 

 

Det kommer en ny kommunikationsstrategi för hur man kommunicerar med medborgarna i 

kommunen, säger Ulf. I den finns riktlinjer för medier, webb, sociala medier och klarspråk 

bland annat och hur man ska arbeta med dessa. Vi drar inte i gång några nya kanaler efter som 

att medborgarna är vana vid de ordinarie kanalerna, berättar Camilla. Detta stämmer överens 

med enkätrespondenterna där de flesta angav att samma kanaler används vid kris som vid 

normala omständigheter. Strategin är gällande för en period framåt medan riktlinjerna har en 

större handlingsfrihet och flexibilitet att förändras utifrån situation och utifrån uppföljning av 

hur de fungerar i verkligheten. För att nå medborgarna vid kris är kommunikationen alltid 

situationsanpassad men man försöker man driva trafiken till webbplatsen för att medborgarna 

ska kunna hämta grundläggande information där. Även andra kanaler som Facebook och 
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presskonferenser används, säger Ulf. Primärt kommer informationen från 

krisinformationsstaben samtidigt som det är många ute på fältet och under kris sker möten 

mer regelbundet, säger Camilla. Oftast är det media som är före kommunen vilket de ofta 

sköter väldigt bra, tycker Camilla.  

 

Enkätresultaten visade på att sextio procent av kommunerna erbjuder information utöver 

engelska och svenska på sin webbplats vilket inte görs på Sundsvalls kommuns hemsida 

utöver Google translate samt ett ”lättlästalternativ” vilket dock är obrukbart (eg. anmärkning 

vid besök av hemsidan). Vi skulle åtminstone kunna erbjuda engelska då vi i dagsläget i 

princip inte har någonting, berättar Camilla om språket på webbplatsen.  

Om man hade vilka resurser som helst så skulle en utveckling vara att erbjuda kommunikation 

på flera språk vilket vi ändå har lyckats göra på ett bra sätt vid de evakueringsplatser som 

finns i dag, säger Ulf.  

 

 

5.10.6	  Analys	  –	  Minoritets-‐	  och	  micromediestrategi	  

 

Utifrån både Sundsvalls kommuns respondenter och enkätrespondenterna framgår det att 

samma kanaler används vid kris som vid normalsituation samtidigt som Sundsvalls kommun 

anger att kommunikationen alltid situationsanpassad och att medier men också 

presskonferensen och media delger medborgarna med information. Dessutom anger 

enkätrespondenterna att radion är en kanal som ofta används vilket Sundsvalls kommun 

tycker borde används mer. Sundsvalls kommun berättar också att man lyckats erbjuda olika 

språk vid de evakueringsplatser som uppstått pga. flyktingsituationen. Den informations- och 

kommunikationsteknik som används är webbplatsen och sociala medier. En jämförelse med 

teorin inom minoritet och micromediestrategin som beskrivs i avsnitt 3.4.3. visar på att de 

flesta kommuner och Sundsvalls kommun inte målgruppsanpassar sin kommunikation som 

främst verkar handla om masskommunikation. Resultatet skulle kunna tolkas som att man 

använder webbplatsen som vägledning samt att större fokus hamnar på informations- och 

kommunikationstekniska medier snarare än interpersonell kontakt samtidigt som de flesta 

kommuner samt Sundsvalls kommun i mindre utsträckning använder minoritetsmedier.  
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En konsekvens av det som resultatet visar på skulle kunna peka på att Sundsvalls kommun har 

kunskap om vad som fungerar när det gäller att erbjuda språk på plats samtidigt som det kan 

uppfattas som att man inte har någon strategi för detta. Därför skulle det kunna antas att 

Sundsvalls kommun av en slump endast kommit halvvägs till förståelsen kring att 

kriskommunikation måste anpassas, att man lyckats använda sig av strategin vi ett tillfälle 

men kanske inte vid nästa då det kan antas att man inte har kunskap om vad som egentligen 

fungerar. I första hand fokuserar man på vilka som hanterar och informerar vid kris istället för 

att underhålla de nätverk som ska ta emot den anpassade kommunikationen. Konsekvenserna 

av detta skulle kunna påverka dels organisationens förmåga att informera på ett korrekt sätt 

till korrekt grupp och med ett medie som är anpassat för dessa och dels skulle det kunna 

resultera i att informationen i kris inte når fram till och därmed skapa allvarliga konsekvenser 

för dem som inte får informationen i tid.  

 

 

5.10.7	  Resultat	  –	  Opinionsledningsstrategi	  	  
	  

– Arbetar ni med att bygga nätverk mellan kommunen och intressenter? Hur gör ni i så fall 

när ni nätverkar? 

Respondenterna för Sundsvalls kommun svarar att man nätverkar genom dels ett 

samordningsnätverk där bl.a. Vattenfall och elnät ingår men även alla kommuner och 

länsstyrelser ingår som träffas, vad Camilla tror två gånger per år. Det finns det även ett 

krisinformationsnätverk med krisinformationsansvariga hos intressenterna, berättar Camilla. 

Nätverksmöten handlar om att tala om saker som ligger på agendan och resonemang kring hur 

detta ska samordnas. Med flyktingsituationen som exempel nämner Ulf att det skapats möten 

med frivilligorganisationer som själva visat intresse att ställa upp t.ex. idrottsföreningar och 

menar då att man haft nytta av dessa. I webbenkäten är svarsalternativen hos respondenterna 

sällan och ibland det mest återkommande gällande om de använder sig av religiösa ledare, 

ordföranden för invandrarföreningar eller bostadsvärdar för att sprida information vid kris, 

inga av vilka nämns av Sundsvalls kommun som intressenter vid nätverksskapande.   
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5.10.8	  Analys	  –	  Opinionsledningsstrategin	  

 

Att använda sig av opinionsledare är enligt opinionsledningsstrategin som beskrivs i avsnitt 

3.4.4 en av de mest framgångsrika strategierna för att övertyga människor om att 

informationen är trovärdig. Resultatet visar att enkätrespondenterna sällan och ibland använde 

sig av vad opinionsledningsstrategin (se avsnitt 3.4.4) menar är opinionsledare, samtidigt som 

Sundsvalls kommun främst nätverkade med organisationer inblandade i hantering av kris.  

 

Genom att undersöka om kommunerna med fokus på Sundsvalls kommun använder sig av 

opinionsbildare kan jag få en tydlig antydan på om denna strategi används. Resultatet skulle 

kunna tolkas som att den inte används. Det flesta kommuner anger sällan och ibland vilket 

skulle kunna visa på att man använder sig av dessa vid kris samtidigt som det är svårt att säga 

om det har kunskap om varför kommunerna gör detta. Konsekvenserna för det flesta 

kommuner samt Sundsvalls kommun skulle kunna vara att man förlorar fördelen som 

opinionsbildare ger, både innan och vid kris, när det gäller den egna hanteringen samt 

informationsutbytet mellan kommunen och de informella ledarna.  

 

 

5.10.9	  Resultat	  –	  Övnings-‐	  och	  Improvisationsstrategi	  

 

– Övar ni någon gång på att hantera olika sorters kriser och i så fall hur? Vilka övar inför 

krisen? 

 

Respondenterna svarar att övningarna kan vara både stora och små, att det är olika som övar 

och att det sker kontinuerligt. Ulf nämner något som kallas dödligt pågående våld och 

hänvisar till det som hänt i Trollhättan. Det som är bra med en sådan övning är att vi kan 

berätta för oroade föräldrar hur Sundsvalls kommun förbereder sig för om något sådant skulle 

hända, säger Ulf. Oftast är de dem som på något vis berörs av och är ansvariga i det 

krisområden som ska öva t.ex. ansvariga inom en förvaltningsverksamhet som barn- och 

utbildningsförvaltningen. Här skiljer sig Sundsvalls kommun mot enkätrespondenterna som 

främst angav att det anordnades övningar en gång per år eller mer sällan.   
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5.10.10	  Analys	  –	  övnings-‐	  och	  improvisationsstrategi	  

 

Resultatet visar att Sundsvalls kommun jämfört med respondenterna i enkäten skulle kunna 

antas öva mer. Sundsvalls kommun övar både på stora och små övningar och att övningarna 

görs av olika förvaltningar, vilket enligt övnings- och improvisationsstrategin som beskrivs i 

avsnitt 3.4.5 skapar bättre förutsättningar att på ett strategiskt sätt improvisera och hantera 

krissituationer mer framgångsrikt.   

 

Att improvisera är enligt övnings- och improvisationsstrategin (se avsnitt 3.4.5) det bästa 

sättet att hantera en komplex situation och förutsättningarna för att kunna improvisera är att 

genom träning, utbyte och samverkan skapa systematisk kunskap om hur man genomför 

kriser. En undersökning av kommunernas benägenhet att öva kriser kan ge en anvisning om 

vilka förutsättningar kommunerna skulle kunna antas ha att agera vid kris. Det skulle kunna 

tolkas som att Sundsvalls kommun visar på kunskap om improvisation även om målet med 

övningarna inte uttalat handlar om att öka improvisationsförmågan hos medarbetarna. Detta 

då övning sker ofta, av olika grad och för olika utövare, det framgår dock inte om alla får öva 

då det främst är de ansvariga för kriser som nämns som utövare. Skillnaden hos 

respondenterna i enkäten skulle kunna tolkas som att Sundsvalls kommun är framstående när 

det gäller övning- och improvisationsstrategin som beskrivs i avsnitt 3.4.5 även om det inte 

kan uteslutas att övning i dess bemärkelse tolkats olika i enkäten och intervjun. Fördelen med 

att öva krissituationer skapar bättre förutsättningar för kommunerna och skulle kunna antas 

leda till att de kommuner som inte övar får sämre förutsättningar att hantera kriser vilket 

enligt MSB (2009) påverkar samhälles förmåga att hantera kriser. En fördel för Sundsvalls 

kommun skulle därför i en krissituation vara att de anger att övning pågår ofta och på olika 

sätt vilket därmed skulle kunna leda till att de, när krisen uppstår är mer förberedda och har 

kunskap om hur krisen ska hanteras eftersom övning ger färdighet.  
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5.11	  Resultat	  –	  Issues	  Management	  
 

– Arbetar ni med att försöka förebygga kriser eller problem av olika slag som kan utvecklas till 

kris? På vilket sätt? 

– Försöker ni bevaka och identifiera saker som händer i er omvärlden och i den egna 

organisationen för att förebygga kriser/händelser/ att problem uppstår? 

 

Sundsvalls kommun försöker förebygga kriser eller problem av olika slag genom att arbeta 

proaktivt på olika sätt. Det kan handla om att försöka skapa en förståelse eller insikt för 

någonting och försöka få det att svalna av, berättar Ulf. Som kommunikatör försöker man väl 

alltid tänka att transparens ökar möjligheten för att det ska bli en bra hantering, säger Ulf. 

Respondenterna för Sundsvalls kommun anger att de arbetar mycket med att förebygga våld i 

skolor och att det finns ett säkerhetstänk bland annat kring kommunens reception som är 

välbesökt av många. Här finns det rutiner för hur man undviker att möten med personer inte 

ska utvecklas till våld. I enkäten angav 42 procent av respondenterna att polis och brandkår 

gör besök på skolor och förskolor en gång per år. Sundsvalls kommun försöker bevaka och 

identifierar saker som händer internt medan man anser att det finns omvärldsdelar man skulle 

kunna bevaka bättre. Ett exempel är att man kring flyktingfrågan följde migrationsverkets 

rapporter och därmed kunde se att kommunen skulle komma att bli påverkad. Man bevakar 

själv andra organisationer samtidigt som man också via räddningstjänsten får sms vid 

annalkande väderförändringar.  

 

”Mycket handlar om att lyssna och vara lyhörd för vad som sker.” – Ulf Wallin, 

kommunikationsstrateg, Sundsvalls kommun, 2015-12-11.  

 

5.12	  Analys	  –	  Issues	  management	  
 

För att förebygga kriser arbetar Sundsvalls kommun med att skapa förståelse och försöka få 

saker att svalna av samtidigt som det finns strategier för att undvika riskfyllda situationer. 

Samtidigt som de bevakar sin egna andras organisationer för att skapa förberedelse för 

hantering av uppkommande problem. En jämförelse med teorin inom Issues management som 

beskrivs i avsnitt 3.5 pekar på att Sundsvalls kommun har strategier och riktlinjer för att 
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försöka hantera och hitta lösningar och visar på att de har förståelse för att problem som 

uppstår går att förebygga.   

 

Effektiv Issues management som beskrivs i avsnitt 3.5 är ett sätt att förebygga kriser och 

lokalisera begynnande problem för att kunna agera preventivt innan problemet växer till en 

kris. Genom att undersöka om Sundsvalls kommun förebygger kriser och använder sig av 

omvärldsbevakning kan visa på hur det ser ut för kommunen gällande förebyggande av kriser. 

Sundsvalls kommun anger att de arbetar proaktivt med att förebygga kriser som potentiellt 

kan utvecklas till kris varför det skulle kunna konstateras att Sundsvalls kommun använder 

sig av Issues management även om man själv anser att omvärldsbevakningen skulle kunna 

förbättras. Fördelen med detta arbetssätt och kunskapen med detta är att Sundsvalls kommun 

kan uppfatta krisen innan den uppstår och därmed minska den påverkan en kris kan ha. Om 

kris ändå uppstår kan kommunerna med hjälp av detta arbetssätt förbereda sig och därmed 

kunna hantera krisen snabbare tidsmässigt vilket skulle kunna vara fördelaktigt vid kriser där 

större delen av medborgarna är påverkade och öka möjligheten att hjälpa och informera fler 

då man redan är förberedd. Förberedelsen skulle kunna antas påverka möjligheten att även 

lösa oförutsedda problem lättare då man redan har skapar lösningar för det första problemet 

som uppstått och därmed kunna t.ex. lättare sätta sig in i att hjälpa grupper som kan antas 

behöva utökat stöd vid kris.    

	  
5.13	  Resultat	  –	  Situationsanpassad	  teori	  	  
 

– Anpassas kommunikationen intern och extern beroende på situation? 

 

Respondenterna svarar att man försöker målgruppsanpassa beroende på mottagaren både när 

det gäller internt och externt. I krislägen får dock oftast det interna nöja sig med den externa 

informationen eftersom man inte alltid hinner vid en kris, säger Ulf. Camilla säger att det 

handlar om att försöka få allting att gå snabbare men samtidigt så försöker kommunen så gott 

det går att tala om tonalitet ”Hur uttrycker vi oss” vilket handlar om att sätta en ton som inte 

skapar oro i onödan.  
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5.14	  Analys	  –	  Situationsanpassad	  teori	  
 

Sundsvalls kommun försöker anpassa sin kommunikation efter målgruppen utifrån en strategi 

som inte är anpassningsbar samtidigt som man anger att man inte byter kanaler vid kris.  

Enligt minoritets- och micromediestrategin (se avsnitt 3.6) bör man anpassa sina 

mediestrategier efter behov och situationsanpassad teori som beskrivs i avsnitt 3.6 behöver ha 

kunskap om hur människor förändrar sitt beteende och agerande beroende på situation. Detta 

skulle kunna peka på att de flesta kommuner inklusive Sundsvalls kommun trots försök att 

anpassa sig efter målgruppen inte gör det då man använder sig av samma kanaler och har en 

strategi där informationen anpassas efter situation snarare än hur människor agerar vid 

situation. Samtidigt går det inte att bortse från att de mer riktlinjerna skulle kunna inkludera 

mer flexibilitet även om det kan antas att dessa inte anpassar sig efter olika människors behov, 

då det används för att vägleda arbetet.  

 

Den kommunikativt inriktade situationsteorin situational theory som beskrivs i avsnitt 3.6 

handlar om att olika strategier bör användas i de relationer som organisationen har till 

omvärlden och anpassas efter de grupper som organisationen har relation till för tillfället 

varför en undersökning av och om kommunen anpassar sin kommunikation efter sina 

målgrupper kan ge en indikation om kommunens kunskap kring behovsanpassning. En 

konsekvens av att Sundsvalls kommun inte anpassar sina strategier skulle kunna vara att 

kommunen inte når ut till samtliga målgrupper vilket skulle kunna antas leda till att krisen får 

en större påverkan på de grupper som inte beter sig enligt förväntan och enligt planlagd 

strategi.   

 

5.15	  Resultat	  –	  Meningsskapande	  teori	  	  

– På vilket sätt kommunicerar ni för att organisationsmedlemmarna ska känna till deras 

arbetsplats? 

 

För att skapa kännedom om arbetsplatsen för medarbetarna får alla nya medarbetare en 

medarbetar-introduktionsdag då man träffar kommundirektör och kommunalråd som berättar 

om hur kommunen arbetar och hur de är styrda. Den nya medarbetaren får även ta del av 
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korta föredrag kring olika ämnen och även en busstur erbjuds där man får åka runt platsen 

Sundsvall samt en lokal introduktion vid den förvaltning man blivit anställd för.  

 

5.16	  Analys	  –	  Meningsskapande	  teori	  
 

Resultatet pekar på att man inom kommunen försöker skapa en förståelse för hur 

organisationen arbetar samt vad en kommun är för en slags organisation både dess styre och 

vad det har för geografiskt värde. Detta skulle enligt meningsskapande som beskrivs i avsnitt 

3.7 kunna tolkas som att kommunen försöker förmedla en mening av det arbete som 

kommunen utför. Det nämns vid tidigare tillfälle i intervjun vid situationsanpassad teori (se 

avsnitt 3.7) och relationell teori (se avsnitt 3.7) att det är viktigt att använda en tonalitet som 

inte skapar oro i onödan vilket enligt den meningsskapande teorin som beskrivs i avsnitt 3.7 

är språket och kommunikationen som är det viktigaste för att skapa förståelse av verkligheten.   

 

Meningen av ett innehåll tillsammans med vilken kanal som innehållet sänds i är det 

viktigaste enligt den meningsskapande teorin som beskrivs i avsnitt 3.7. Genom att undersöka 

hur organisationen skapar mening för sina medarbetare kan jag få en antydan på hur man 

skapar mening av organisationen. Konsekvenserna av att Sundsvalls kommun främst försöker 

förmedla vad arbetet inom kommunen handlar är att man missar att förmedla den 

gemensamma meningen för och av organisationen. Det skulle kunna betyda att arbetsplatsens 

får en beskrivning som bara handlar om hur arbetet ska utföras och till vilka och meningen för 

medarbetarna blir därmed densamma. En bild som från medarbetarna skickas vidare och får 

representera meningen av Sundsvalls kommun även extern vilket kan antas påverka 

organisationens förtroende och status som arbetsplats. Samtidigt försöker Sundsvalls kommun 

fokuserar på att skapa mening hos medborgarna genom att anpassa sin ton vid kris en fördel 

av detta skulle kunna vara att människor påverkas att föreställa sig verkligheten som mindre 

hotfull och krisen som mindre krisartad och därmed anpassar sitt beteende efter detta. Detta 

skulle kunna tillföra Sundsvalls kommun större möjlighet att på ett lugnt och strategiskt sätt 

hantera kriser då det skulle kunna antas vara ett hinder om medborgarna i kommunen 

uppfattar situationen som mer krisartad.  

 



	   	   –	  Nej!	  Vi	  har	  inte	  anpassad	  kriskommunikation	  

	   69	  

5.17	  Resultat	  –	  Profil,	  Identitet	  &	  image	  
 

– Hur vill ni uppfattas av omvärlden? Hur arbetar ni för att uppfattas på det sättet? 

– Hur tror du att ni uppfattas av medborgarna i Sundsvalls kommun? Vill man försöka ändra 

den bilden? 

– Hur kommunicerar ni Sundsvalls kommun som varumärke till er medarbetare? 

– Har nå några långsiktiga mål för hur Sundsvalls kommun ska uppfattas av omvärlden? 

 

När det kommer till hur Sundsvalls kommun vill uppfattas, hur man arbetar för att uppfattas 

på ett visst sätt och om man vill förändra den uppfattningen svarar Camilla att detta handlar 

om att medborgarna ska ha ett förtroende för det som Sundsvalls kommun gör. Främst 

handlar det om att tillhandahålla välfärdstjänster och göra det på ett bra och trovärdigt sätt, 

säger Ulf. Respondenterna är överens om att kommunen uppfattas väldigt olika och att det 

beror på vilken del av kommunen man har kontakt med t.ex. om det är som förälder till ett 

barn eller att man har en äldre inom socialtjänsten. Camilla nämner de resultat man fått i 

undersökningar, som Sundsvalls kommun beställt av olika SCB och SKL bl.a. att förtroende 

för och nöjdhet och service är ganska likartat med andra kommuner, ibland kanske till och 

med lite bättre. Respondenterna svarar att man hela tiden vill bli bättre eftersom att man vill 

att medborgarna ska ha fullt förtroende samtidigt som man försöker arbeta med att skapa en 

mer positiv uppfattning. Man saknar ett systematiskt arbetssätt att tänka varumärke till 

medarbetare och när det gäller platsen Sundsvall är det Näringslivsbolaget som arbetar med 

de bitarna. Sundsvalls kommun som arbetsgivarvarumärket är ett arbete som ligger på 

parkeringslistan, säger Camilla. Långsiktiga mål för Sundsvalls kommun är enligt 

respondenterna den kommande strategin som innehåller bl.a. kommunikation för att stärka 

varumärket men även att utveckla tjänster för kommunens målgrupper och skapa rätt 

förväntningar kring vad medborgarna kan få ut av dessa tjänster.  

 

”Varumärke är inte vad vi tror eller säger att vi är utan det finns ju i varje människas huvud” 

– Camilla Nilzén, kommunikationsdirektör, Sundsvall kommun, 2015-12-15.  
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5.18	  Analys	  –	  Profil,	  Identitet	  &	  Image	  
	  
Resultatet pekar på att Sundsvalls kommun vill att medborgarna ska ha förtroende för dem 

som organisation. Detta försöker man göra genom att tillhandahålla god service, bland annat 

vid de möten som sker varje dag mellan de som levererar tjänster och de som mottar dem. 

Detta skulle kunna visa på att Sundsvalls kommun önskar ha en profil (se avsnitt 3.8.1) där 

medborgarna har förtroende för dem och som även är den bild man försöker förmedla. Det 

kan dessutom antas att organisationen försöker skapa en bild som ska stämma överens med 

den som konsumeras enligt teorin om profil (se avsnitt 3.8.1) då organisationen menar att 

uppfattningen är knuten till de tjänster som tillhandahålls. Samtidigt kan det antas att 

Sundsvalls kommun har kunskap enligt teorin om profil som beskrivs i avsnitt 3.8.1 om att 

bilden av organisationen ofta skiljer sig mellan organisationen och dess intressenter.  

 

Resultatet visar på att kommunen gör undersökningar gällande medborgarnas åsikter om 

kommunen varför det skulle kunna antas att Sundsvalls kommun är medvetna om att identitet 

(se avsnitt 3.8.2) är den bild som organisationen förmedlar i förhållande till vad intressenterna 

tycker. Enligt Sundsvalls kommun finns det långsiktiga mål i framtiden på att stärka 

varumärket vilket skulle kunna visa på att kommunens identitet enligt teorin om identitet (se 

avsnitt 3.8.2) står eller kommer stå som grund för kommunens kommunikation. Enligt teorin 

om image som beskrivs i avsnitt 3.8.3 skulle det kunna antas att Sundsvall kommun är 

medvetna om att ett varumärkes image handlar om hur människor uppfattar varumärket och 

hur de skaffar sig bilden av det. Detta då respondenterna anger att människor uppfattar 

organisationen utifrån den kontakt man haft med kommunen. Samtidigt anger man att man 

försöker skapa en positiv uppfattning saknas systematisk arbetssätt att tänka varumärke vilket 

skulle kunna tolkas enligt teorin om image (se avsnitt 3.8.3) att organisationen inte använder 

associationerna av varumärket som grund för att nå kommunikationsmålen. 

 

Profil är den bild organisationen vill förmedla. Image, den uppfattning som omvärlden har 

och Identitet är den självuppfattning som organisationen har och uppfattar om sig själva i 

relationen till omvärlden. Idealet är att profil och image stämmer överens (se avsnitt 3.8).  

 

Genom att undersöka hur Sundsvalls kommun uppfattar ska själv, hur de tror andra uppfattar 

dem och om det arbetar med organisationens bild kan jag få en indikation på om kommunen 

lägger vikt i vad medborgarna har för förtroende för dem. Det som framkommer i resultatet är 
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att just förtroende är viktigt och att man försöker arbeta på att bilden av Sundsvall ska bli mer 

positiv samtidigt som man väljer bort att aktivt arbeta med varumärket vilket skulle kunna 

antas leda till att bilden som medarbetarna har skiljer sig mot den bild som man vill att 

organisationen ska ha. Varför de gemensamma målen om en kommunikativ organisation och 

ett kommunikativt ledarskap kan bli svåra att nå lägger vikt på identiteten. Det kan inte antas 

att bilden skiljer sig åt men det kan däremot antas att kunskap kring profil, identitet och image 

finns då kommunikationsdirektören i botten är marknadsförare och att man därför trots 

kunskap kan antas välja bort eller saknar resurser för att arbeta med detta och därmed 

accepterar den enligt egen utsago delade bilden.  

 

5.19	  Anpassad	  kriskommunikation	  för	  alla	  grupper	  
	  
– Skulle du säga att er kriskommunikation är anpassad för alla grupper i Sundsvalls kommun? 

 
– Det skulle jag inte våga säga men däremot arbetar vi aktivt för att bli bättre, svarar Ulf.  

– Nej! utbrister Camilla. Eftersom vi arbetar mycket digitalt och vi fortfarande har 

målgrupper som inte är ständigt uppkopplade och det dessutom finns dem som kommer från 

andra länder och inte kan tala svenska har vi en brist. – Därför behöver vi hitta andra sätt att 

arbeta, säger Camilla.  

 

Enligt utsago av båda intervjurespondenterna anser man precis som respondenterna i 

webbenkäten att man behöver arbeta med detta och förbättra sin kriskommunikation.  

 

5.20	  Analys	  –	  Anpassad	  kriskommunikation	  för	  alla	  grupper	  
 

Resultatet visar att båda respondenterna vid Sundsvalls kommun och sammanlagt 95 procent 

av enkätrespondenterna uppger självuppfattad brist av kriskommunikativanpassning. Detta 

skulle kunna tolkas som att man har kunskap om att behovet av förbättring finns men att man, 

baserat på insamlat resultat, inte har fullständig kunskap om hur denna förbättring bör se ut. 

Både Sundsvalls kommun och webbenkätens respondenter använder till viss del strategierna 

som anses fördelaktiga vid kriskommunikation med personer av utländsk bakgrund medan 

man brister i andra. Både Camilla och Ulf säger att det behöver bli bättre och har genom 
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denna uppsats även visat viljan att få hjälp med vad som behöver förbättras. Kommunerna 

som deltagit i webbenkäten samt Sundsvalls kommun skulle därför kunna tolkas som villiga 

till förändring, medvetna om att den behövs men samtidigt påvisa en slags ovilja att själva 

göra någonting åt situationen. Därför att det skulle kunna antas att kommunerna även vid 

undersökningen som Anna Olofss0n (2007) gjort ansåg sig i behov av förbättring men att de 

trots nio års skillnad skulle kunna antas inte gjort denna förändring, förutsatta att några av de 

kommunerna som svarat på min enkät även svarade på Annas. En jämförelse mellan Annas 

studie där 70 procent inte anpassat sin kriskommunikation och denna studie där 95 procent av 

respondenterna samt Sundsvalls kommun anser sig vara mindre anpassade skulle kunna peka 

på att kommunerna trots kunskap inte är särskilt förändringsbenägna. En konsekvens av detta 

skulle kunna vara att de flesta kommuner inklusive Sundsvalls kommun inte klarar av att 

hantera de som har störst behov av att kriskommunikationen anpassad, vilket skulle kunna 

resultera i att en onödig oro uppstår hos många av kommunens medborgare och att 

kriskommunikationen och hanteringen som inte anpassas eller når fram i värsta fall leder till 

att medborgare skadas eller dör vid större och allvarligare krisen som naturkatastrofer eller 

farliga utsläpp.  
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6.	  Slutsats	  &	  Slutdiskussion	  	  
	  
För att visa på vad denna studie har kommit fram till kommer dels frågeställningarna att 

besvaras och dels kommer framtida rekommendationer att ges till Sundsvalls kommun och 

landets övriga kommuner inför framtida arbete med kriskommunikation.  

 
Syftet med denna studie har varit att undersöka Svenska kommuners kriskommunikativa 

anpassning. Resultatet i undersökningen har visat att både Sundsvalls kommun som haft 

huvudfokus och enkätrespondenterna själva anser sig vara mindre anpassade. Undersökningen 

har bidragit med information kring den kriskommunikativa anpassningen och det strategiska 

arbetet kring detta vilket gör resultatet av denna studie till ett fall av myndigheters 

kriskommunikation samt kriskommunikativ anpassning till personer med utländsk bakgrund.  

 

– Anpassar Sveriges kommuner sin kriskommunikation för medborgare med utländsk 

bakgrund, i så fall hur? 

 

Enligt egen utsago svarar enkätrespondenterna till 95 procent att de inte är anpassade. En 

skillnad mellan de som anger att förbättring krävs samt de som anger att de inte är tillräckligt 

anpassade är antydan om att det första visar på förändringsbenägenhet medan det andra visar 

på ett enkelt konstaterande. Resultatet visar vid en sammanställning att det ungefär är 31 

procent (se bilaga 2) av responderande kommuner som är anpassade enligt Falkheimer och 

Heides (2008) strategier. Detta visar på att 69 procent inte är tillräckligt anpassade vilket i 

jämförelse, även om denna studie utförts på ett annorlunda sätt, med Anna Olofssons studie 

(2007) där 70 procent av kommunerna inte anpassade sig i någon större utsträckning skulle 

kunna visa på att det knappt skett någon förändring alls. I förhållande till tiden som passerat 

skulle det kunnat antas att kommunerna borde ha anpassat sig i större utsträckning vilket 

resultatet visar att de inte gjort.   

 

– Är Sundsvalls kommuns kriskommunikation anpassad för medborgare med utländsk 

bakgrund, i så fall på vilket sätt?   

 

När det gäller Sundsvalls kommuns anpassning för medborgare med utländsk bakgrund har 

det visat sig att man inte heller är helt anpassade. Resultatet visar på att kommunen är en mer 

traditionell organisation vad gäller uppbyggnad och kommunikation enligt teorin om 
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strategisk kommunikation och organisations kommunikation samt komplex organisationsteori 

som beskrivs i avsnitt 3.1, 3.2 och 3.3. Sundsvalls kommuns resultat visar på ett avstånd till 

målgrupperna vilket skulle behövas kortas och relationsfokuseras enligt teorin om relationell 

kommunikationsstrategi som beskrivs i avsnitt 3.4.2. En djupdykning visar dock att 

Sundsvalls kommun har idéer om hur arbetet kring kriskommunikationen kan gå till t.ex. att 

de redan erbjuda olika språk vid de evakueringsplatser som nämns i intervjun som också 

pekar på kunskapen om att vara på plats och skapa relation enligt komplex 

organisationsstrategi och relationell kommunikationsstrategi som beskrivs i kap 3.4.1 och 

3.4.2. Detta skulle kunna visa på att man inte saknar kunskap om hur man hanterar kriser utan 

att det istället handlar om att man saknar kunskapen om att- och var resurserna finns till hur 

man hanterar dem på bästa sätt i förhållande till personer med utländsk bakgrund. Sundsvalls 

kommun visar medvetenhet om vad som behöver göras, man behöver åka ut och träffa 

människor, man behöver använda sig av frivilligorganisationer som kyrkan som resurs och 

man ser nyttan i detta. Trots att man ser nyttan finns en strategi för att nå gemensamma mål 

för organisationen som kan antas inte innehåller riktlinjer för hur man ska anpassa sin 

kriskommunikation då kommunen själv anger att man inte vet hur planen för hanteringen ska 

se ut eller gå till. Det kan uppfattas som att Sundsvalls kommun famlar i mörkret med sina 

försök att anpassa sig till medborgare genom att mena på målgruppspassning samt 

situationsanpassad kommunikation samtidigt som man tror att radio och etermedier är ett bra 

medium som borde användas mer när det snarare är tvärtom enligt minoritets- och 

micromediestrategin som beskrivs i kap 3.4.3. Samtidigt sker samverkan främst mellan de 

organisationer som ska hantera krisen och den organisatoriska kommunikationen handlar 

främst om att förmedla information till mottagaren vilket skulle kunna visa på att man inte i 

enlighet med de fem strategier som beskrivs under kap 3.4 inte fokuserar på relationer, inte 

använder sig av målgruppsanpassade eller situationsanpassad kanaler eller information samt 

inte använder sig av opinionsledare som resurser samtidigt som Sundsvalls kommun i stor 

utsträckning är bra på att öva på kriser.  

 

Min uppfattning av intervjuerna är att Sundsvalls kommun främst fokuserar på hur de som 

organisation ska kommunicera och agera vid kris snarare än hur medborgarna ska involveras 

och påverkas av krisen vilket skulle kunna peka på att krishanteringen brister i det fokus som 

kriskommunikationen bör ha, vilket Coombs (2012:17) menar är just att 

kriskommunikationen är den kritiska komponenten vid kris. Organisationen har fastnat i att 

erbjuda tjänster och övertyga om att kommunen gör ett bra arbete snarare än att värna om 
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relationerna med dem som ska ta emot tjänsterna. Jag anser precis som Sundsvalls kommun 

själva gör att de inte har anpassad kriskommunikation för medborgare med utländsk bakgrund 

samtidigt som jag ser det Sundsvalls kommun själva verkar missa, nämligen att man inom den 

egna organisationen och hos de intervjuade redan har den kommunikativa kunskapen om hur 

anpassningen skulle kunna gå till.   

 

Resultatet av enkäterna pekar i det flesta frågeställningarna på att kommunerna svarar på 

liknande sätt. En jämförelse med Sundsvalls kommuns resultat visar också på 

överensstämmelse till viss del. Detta resultat tillsammans med den geografiska spridningen 

(se bilaga 4) och antagandet om att kommuner som organisation arbetar på ett liknande sätt 

eller åtminstone har likande uppdrag från riksdagen skulle kunna peka på att resultatet 

stämmer på landet som helhet. Även om svaren till viss del skiljer sig åt så skulle man kunna 

anta att resultatet pekar på hur det skulle kunna se ut i resten av landet, nämligen att de flesta 

kommuner har en bit att gå när det gäller anpassningen av sin kriskommunikation.   

 

I den situation som vi befinner oss i, i dag kan man utifrån resultatet därför påstå att de flesta 

kommuner kan antas stå oförberedda för att hantera de situationer som påverkar medborgarna 

oavsett grupptillhörighet. Trots att studien som Anna Olofsson gjort gällande utförande skiljer 

sig mot denna studie har resultaten kunnat visa på samma sak nämligen att kommunerna i 

mindre utsträckning anpassar sin kriskommunikation. Det är därför intressant att påpeka att 

nästan obefintlig förändring skett sedan 2007 och att detta skulle kunna påverka det behov av 

förändring som kommunerna utmanas med i den rådande situation som världen i dag befinner 

sig inom.  

 

6.3	  Rekommendationer	  till	  fortsatt	  utveckling	  
	  
Samtidigt som Sundsvalls kommun anger att man inte vet hur planen ska se ut och anser sig 

själva vara mindre anpassade tycker jag inte att man behöver uppfinna hjulet på nytt inom 

organisationen. Det som Sundsvalls kommun främst behöver göra är att skifta fokus. Jag är 

övertygad om att kunskapen redan finns inom organisationen och att man därför bör vända sig 

inåt för att leta upp den kompetens som redan finns.  
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I dagsläget fokuseras kriskommunikationen på vad en kris är och hur den ska hanteras. Här 

bör man skifta fokus till att fortsätta bygga relationer och samverka men med andra utöver de 

som ska hantera krisen när den uppstår. Sundsvalls kommun har redan uppfattningen om att 

användandet av frivilligorganisationer gör nytta och finns redan på plats med språkresurser 

vid evakueringsplatser för flyktingar. Rekommendationen är att göra mer av detta och här 

fokusera på förebyggande relationsbyggande snarare än relationer vid krishantering. Istället 

för att fokusera på hur man talar ”tonaliteten” bör man fokusera på med vilka man talar och 

använd medborgarna som resurser.  

 

Kunskapen finns redan om att kyrkan och Röda Korset är användbara vid trygghetsskapande 

här finns ett ypperligt tillfälle att skapa relation och arbetet bör därför utökas till att skapa 

relationer med fler religiösa samfund och föreningar. Kunskapen finns om att övning behöver 

ske och detta är man bra på. Här finns stora möjligheter att använda sig av resurser som man 

redan har nämligen barn- och utbildningsförvaltningen. Barn och ungdomar har visat sig vara 

stora resurser vid kris. Därför bör och behöver Sundsvalls kommun ”sträcka ut sina tentakler” 

till dessa resurser, bygga relationer med skolor samt öka och fortsätta samverkan med andra 

myndigheter som räddningstjänst och polis med ett ökat fokus på ungdomarna och barnen. 

Besöken av dessa myndigheter vid skolor är ett effektivt sätt att skapa förtroendefulla 

relationer till medborgarna vilket Sundsvalls kommun uttryckligen önskar.  

 

Jag har förtroende för att man trots eventuellt begränsande politisk beslutsfattning, strategier 

som inte går att förändra och riktlinjer som främst fokuserar på arbetsprocesserna, har 

möjlighet att inom det dagliga arbetet göra en fokusskiftning från att försöka uppnå målen 

genom strategier till att skapa relationer med medarbetare och medborgare och genom 

relationerna nå de uppsatta målen. Sundsvalls kommun har kunskapen att inom den egna 

organisationen finna det som fungerar bättre för att anpassa sin kriskommunikation än vad det 

gör i dag och detta gör man bäst genom att använda de resurser och genom att skapa 

relationer med de grupper vilka kommunen redan har relationer till så som skola, 

äldreomsorgen, religionssamfund, bostadsföreningar och idrottsföreningar. Med kunskapen 

om vilka de ska kommunicera med kan Sundsvalls kommun bygga relationer, skapa 

förtroende och skapa verktyg och strategier som innefattar ett effektfullt arbete vid kris 

samtidigt som man bygger ett bättre relationsklimat till sina medborgare.   
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6.4	  Åtta	  rekommendationer	  till	  Sveriges	  kommuner	  
1. Utför målgruppsanalyser (du anpassar själv hur många gånger per år men lämpligt är 

att följa befolkningsutvecklingen). 

 

2. Anpassa kriskommunikationen efter dessa målgrupper. Tänk då främst hur dessa 

personer behöver få sin kommunikation och hur de bäst kan ta till sig den, snarare än 

att tänka språk och vilka kanaler er kommun har att erbjuda.  

 

3. Vänd er in i organisationen till de olika förvaltningar som redan finns exempelvis barn 

och utbildning, socialtjänsten och kultur och fritid. Använd de kontakter som dessa 

redan har ända från er kommunala verksamhet ner till den anställda läraren, vårdaren 

eller fritidsarbetaren.  

 

4. Skapa relationer. Skapa relationer mer de målgrupper som din kommun anser vara 

mest utsatta om kris uppstår. Relationsskapande är inte bara bra när krisen uppstår den 

ökar även förtroendet för kommunen och kan även användas som resurs för att 

förbättra er kommun på de plan som medborgarna önskar.  

 

5. Samverka med andra myndigheter för att skapa relation till de olika målgrupperna 

inom kommunen. Samverka och samarbeta främst för att förebygga kris, bygga 

relation och skapa förtroende snarare än i syfte att klara av hanteringen av krisen.  

 

6. Öva! Övning ger färdighet så låt er organisation öva på improvisationsförmågan.  

 

7. Använd er av studenter. För att utvecklas använd er av studerande ungdomar. Det 

finns innovation att finna överallt hos barn och ungdomar!  

 

8. Åk ut! Vid kris åk ut och möt människor, använd er här av de relationer som byggts 

sedan innan, av de förvaltningar som har kontakter. Använd er av medborgarna för att 

sprida ett budskap som myndigheter kanske inte alltid når ut med till alla.  
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7.	  Förslag	  till	  fortsatts	  forskning	  
 

Mitt förslag till fortsatt forskning är att göra samtalsintervjuer med ansvariga för 

samordningen vid krisen i Trollhättan då det kan antas att denna studie skulle kunna göras 

både teoriprövande och för att även upptäcka nya teorier och strategier. En observationsstudie 

tillsammans med fokusgrupper eller samtalsintervjuer med Sundsvalls kommun, som en 

fortsättning av denna studie, hur det går med arbetet av den nya kommunikationsstrategin och 

hur den uppfattas och tas emot av medarbetarna är också ett förslag. Ett annat förslag är att 

undersöka de kommuner som avvek extra mycket i enkätresultaten i min studie samt 

undersöka om variabeln – antal personer med utländsk bakgrund påverkar anpassning. Skiljer 

sig den kriskommunikativa anpassningen hos t.ex. Malmö stad som antas ha många olika 

grupper av personer mot en mindre ort med färre antal personer med utländsk bakgrund.  
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8.	  Diskussion	  
 

Jag ställer mig frågan om varför det ser ut på det här sättet men också om det ser ut så här 

även hos uppdragsgivarna till kommunerna. Kan det vara så att Sverige som land inte heller är 

anpassade att hantera den kriser som påverkar det segregerade medborgarskap som 

globaliseringen innebär. 

 

Sverige har varit ett land ganska förskonad från konflikt så också Europa men i och med 

globaliseringen, digitaliseringen och de utmaningar som dessa innebär behöver människan 

nya sätta att tänka och agera. När tsunamin i Thailand 2004 slog hårt mot svenska 

semesterfirare och självklart den lokala befolkningen var det inte politikerna som hade 

lösningen utan informationschefen Lottie Knutsson på Fritidsresors. Lösningarna behöver 

därmed inte alltid finnas i maktens korridorer utan bör sökas hos dem som kan göra jobbet 

bäst.  

 

Europa har sedan dess skakats av den ekonomiska krisen i Grekland, terrorn i Paris och 

flyktingkrisen/situationen. Utöver de stora massor av människor som redan anlänt till Europa 

kommer invandringen att öka med klimatets förändringar. Sverige, Europa och världen står 

inför ökade konflikter som vi är relativt ovana att hantera. Hur förberedda är vi då att hantera 

de konflikter och kriser som berör flera olika sorters grupper av människor? Människan 

tenderar att ta den enkla vägen när kris uppstår speciellt om dagordningen redan är fullbokad 

av aktivitet vilket den är för alla politiker i dagsläget.   

 

Sveriges Stefan Löfven har som alla andra bara 24 h på dygnet precis som resten av Europa 

och resten av världen. Detta gör att man står inför en utmaning att finna tid av dygnet 24h att 

hantera konflikter och kriser som uppstått på grund av ekonomiska krascher, krig, flykt och 

terror samtidigt som de vanliga frågorna och de normala samhällsfunktionerna måste hållas 

efter och få plats på dagordningen. Integrations- och globaliseringsfrågorna kommer att skapa 

konflikter dels på grund av de 160 000 människor som anlänt till Sverige och kommer att 

behöva integreras i samhället så fort det går. Det kommer att krävas fler sätt att kommunicera 

på än bara språk och ordinarie kanaler. Kan Sverige använda sig av personer som t.ex. Lottie 

Knutson som redan hade en plan för hur tsunamikrisen skulle hanteras då har vi kommit en bit 

i att identifiera och lösa problematiken innan den blir utvecklas till kris. 
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Det kan tyckas att det mest intressanta i undersökningen kanske egentligen inte är att man 

delvis inte anpassar sin kriskommunikation. Det är i stället att Sundsvalls kommun till viss del 

har kunskapen om hur man kan arbeta och att enkätrespondenterna kan antas använda sig av 

vissa strategier men inte av andra. Det kan, trots att det kan antas att alla kommuner arbetar 

efter en strategi, framstå som att man arbetar planlöst.   

 

Det är också anmärkningsvärt att undersökningen visar på likheter med det resultat som i 

Anna Olofssons undersökning från 2007 och att det därmed inte skett någon större förändring. 

Vad beror det på att man inte aktivt förändrar sig? Är kommunerna för påverkade av sitt 

mandat att man endast anser sig kunna uppdatera sitt arbete var fjärde år. Detta skulle ändå 

betyda att man hunnit göra åtminstone en uppdatering av sina strategidokument. Kanske är 

det just det som är problemet? Att kommunerna i Sverige i dag är alltför styrda av sina 

dokument för att kunna skapa flexibilitet i sitt arbete och att regeringen inte har tid för detta 

på sin dagordning. Ett alternativ är att ledarna är problemet, att strukturen i kommuner gör 

dem mer homogena och styrda av den patriarkatiska strukturen men vad säger det om 

Sundsvalls kommun?  

 

Min åsikt är inte att kommunerna är okunniga, kunskapen finns uppenbarligen men kanske 

behöver Sundsvalls kommun och Sveriges kommuner i övrigt hitta nya vinklar och nya 

tankesätt. Ett sätt kan vara att använda sig av studenter inom de utvecklingsområden man 

önskar förbättra.  

 

Så varför har man inte anpassat sin kriskommunikation? Jag har uppfattat att det kan beror på 

att man anser sig ha anpassad kommunikation och att de styrdokument som vägleder detta 

arbete även vägleder kriskommunikationen. Det kan även bero på att man saknar kunskap om 

att det är viktigt att anpassa sin kriskommunikation efter olika grupper av personer och istället 

ser medborgarna som en massa. Samtidigt som jag ser en tendens till att; vi gör som vi alltid 

ha gjort – mentalitet precis som i Anna Olofssons studie. Kommunerna behöver komma ut ur 

det svart-vita och komma ut till den färggranna verkligheten för att ta del av möjligheter både 

inom och utom organisationen.  
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10.	  Bilagor	  	  

	  
10.1	  Bilaga	  1	  –	  Enkätmanual	  	  

1. Födelseår? 19XX, Öppet svar 
2. Kön? Man/kvinna/annat 
3. Vilken kommun arbetar du inom? Ex Timrå kommun, öppet svar 
4. Vilken är din befattning inom kommunen? Ex kommunikationschef, öppet svar 
5. Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola, gymnasium, högskola/universitet, 

yrkesutbildning (går endast att välja en) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

6. Erbjuder ni information på fler språk utöver engelska och svenska på er webbplats? Här 
vill jag få svar på om de erbjuder andra språk än modersmålet enligt mikromediestrategin 
som menar att en webbplats ska fungera som en resurs för att förbättra kommunikationen med 
personer som talar andra språk än landets huvudsakliga, svenska i detta fall. Jag har även 
lagt till engelska för att detta är ett världsspråk. (2008:74) SVAR: Ja/nej/ Vi erbjuder bara 
information på svenska 

 
7. Finns det möjlighet att på kommunens webbplats få tillgång till information om 

översättnings- och tolkservice? (2008:74) Här vill jag ha svar på om kommunen använder 
sig av mikromediestrategi genom att se om de har någon funktion där det går att hämta 
information för medborgaren att få översättnings- och tolkservice. SVAR: Ja/ Nej/ Inte på 
kommunens hemsida men vi hänvisar istället till denna plats:  

 
8. Om en kris uppstod i dag; Var i organisationen fattas beslut för hur krisen ska 

hanteras? Här vill jag ha svar på om kommunen har en komplex organisationsstrategi genom 
att se var besluten fattas. Det tar tid om det är en ledningsgrupp som måste fatta besluten 
vilket är problematiskt vid kris. Det mer fördelaktiga är om de anställda har befogenhet att 
fatta besluten, specifikt de anställda som är ute på fältet som ofta också är de verkliga 
experterna. Dessa bör ses som en resurs. SVAR: öppet svar 

 
9. Anordnar er kommunen övningskriser för de anställda på kommunen? (2008:75) Här 

vill jag ha svar på om kommunerna använder sig av övnings- och improvisationsstrategi 
eftersom att övning ger goda förutsättningar för det anställda att kunna improvisera och 
hantera krissituationer framgångsrikt. SVAR: En gång i veckan, En gång i månaden, En gång 
var tredje månad, en gång per halvår, En gång per år, Mer sällan än en gång per år, övningar 
anordnas inte.  

 
10. Gör myndigheter som polis och brandkår besök på skolor och förskolor inom 

kommunen? (2008:73) Relationell kommunikationsteori. Här vill jag veta om kommunerna 
använder sig av den resurs som ungdomar utgör genom att skapa relation med dem. Det är en 
bra utgångspunkt att skapa goda relationer med barn och ungdomar, och därför bör 
myndigheter som polis och brandkår kontinuerligt vara närvarande inom dessa områden. 
Kanske är det inte kommunen som ansvarar för att skicka ut dessa men om kommunerna vet 
om att detta är bra så skulle det kunna visa på att de förstår vikten av att skapa relationer 
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mellan myndigheter och ungdomar. SVAR: En gång i veckan, En gång i månaden, En gång 
var tredje månad, en gång per halvår, En gång per år, Mer sällan än en gång per år, Besök görs 
ej 

 
11. Vilka kommunikationskanaler använder er kommun sig av för att informera 

medborgarna? Denna fråga har ingen anknuten teori. Här vill jag bara veta vilka 
kanaler/medier man använder. För att kunna leda in på nästa fråga. SVAR: Sociala medier 
som facebook, instagram, twitter etc, Kommunens egen webbplats, andra webbplatser, Lokala 
TV-kanaler, Lokalradio, Lokaltidning, bloggar och övrigt.   

 
12. Använder er kommun samma kommunikationskanaler för att informera vid normala 

omständigheter som vid kris? (2008:73) Här vill jag veta om kommunen använder sig av 
mikromediestrategi. Mediestrategin bör vara situationsanpassad. Det innebär att de medier 
som väljs beror på om det handlar om relationsbyggande före en kris, akut under en kris eller 
efter en kris. Under kris finns det anledning att satsa mer på olika former av informations- 
och kommunikationsteknik (IKT) tex webbplatser och mass-sms. SVAR: Ja, vi använder alltid 
samma kanaler/ Nej vi använder andra kanaler vid kris 

 
13. Svara på påståendet: Det finns en enda bra sätt att lösa och hantera alla kriser på! 

(2008:72) Här vill jag få svar på om de anser att det krävs en komplex strategi eftersom att 
komplexa problem kräver komplexa lösningar. SVAR: Stämmer bra för vår kommun, 
Stämmer till viss del in på vår kommun, Stämmer inte bra på vår kommun. 

 
14. Är det i dagsläget någon med utländsk bakgrund som arbetar med kriskommunikation 

vid er kommun? (2008:71) Här vill jag ha svar på om kommunen enligt komplex 
organisationsstrategi har en heterogen eller homogen grupp. Då en homogen grupp medför 
problem vid hantering av komplexa problem. Homogenitet medför svårigheter att förstå vad 
förändringar i samhället kan betyda för en viss grupp. SVAR: Ja/ Nej 

 
15. Rekryterar kommunen medvetet personer med utländsk bakgrund? (2008:72)Här vill 

jag ha svar på komplex organisationsstrategi då den säger att myndigheter i större 
utsträckning bör sträva efter att rekrytera personer med multikulturell bakgrund efter som att 
de genom dessa kan upptäcka faktorer som eventuellt kan leda till en kris samt använda de 
anställda som kommunikationsresurser. SVAR:  
– Ja, vi rekryterar medvetet personer med utländsk bakgrund i våra jobbannonser. 
– Till viss del, om vi anser att bakgrunden har en fördel för arbetet, till exempel 
språkkunskaper, nämner vi att flerspråkiga är av fördel för arbetet/ 
– Nej, vi söker bara personer utefter vilken erfarenhet som krävs eller vad arbetsuppgiften 
innehåller. 

  
16. Arbetar kommunen aktivt med att skapa relationer till olika etniska minoritetsgrupper? 

(2008:72)Här vill jag ha svar på om kommunen använder sig av relationell 
kommunikationsstrategi då det är viktigt att skapa och vidmakthålla innan en kris inträffar. 
SVAR: Ja, kommunen skapar kontinuerligt möten med olika etniska grupper/ Ibland anordnas 
sporadiska möten med dessa specifika grupper/ Nej, kommunen planerar sällan/ aldrig möten 
specificerade med olika etniska grupper. 
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17. Är det viktigt för kommunen att veta vilka etniska minoriteter som finns inom 
kommunen? (2008:72) Här vill jag ha svar på om kommunen använder sig av relationell 
kommunikationsstrategi då det är viktigt att skapa och vidmakthålla innan en kris inträffar. 
SVAR: Ja, det är viktigt att kartlägga vilka etniska grupper som finns/ Nej, det är inte av 
intresse att kartlägga vilka etniska grupper som finns.  

 
18. I vilken utsträckning använder er kommun sig av till exempel religiösa ledare, 

ordföranden för invandrarföreningar eller bostadsvärdar för att sprida 
krisinformation? (2008:74). Här vill jag ha svar på om kommunerna använder sig av 
opinionsledarstrategi för att nå ut och sprida krisinformation eftersom att det enligt 
kommunikationsforskningen har kunnat visa att den strategi som är mest verksam för att 
övertyga människor är att gå via opinionsledare. SVAR: Aldrig, Sällan, Ibland, ofta, alltid 

 
19. Skulle du säga att er kriskommunikation är anpassad för era medborgare med utländsk 

bakgrund? (2008:71-75) Här vill jag se om det trots eller tack vare det svar de angett tror 
sig ha/ har/ eller saknar anpassad kriskommunikation. Om svaren på frågorna visar att de 
olika strategierna används så kan det tolkas som att kommunerna har en anpassad 
kriskommunikation för sina utländska medborgare. Här skulle det kunna anses vara så att 
alla kommer att svara ja på denna fråga för att de känner sig tvingade till detta. Men den 
kommun som anser sig ha detta måste också svara jakande på användandet av strategierna. 
Självklart kan det finnas andra förklaringar till att de anser sig ha anpassad 
kriskommunikation men för det krävs samtalsintervjuer med samtliga kommuner. Jag hoppas 
ändå att enkäten ska visa på ett resultat som går att generalisera och visa en ungefärlig bild 
på hur det ser ut i Sverige. SVAR: Nej, vi är inte tillräckligt anpassade/ Till visst del, men 
förbättring krävs/ Ja, vi är anpassade.  
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10.2	  Bilaga	  2	  Bedömningsmall	  –	  Webbenkät	  
	  
Varje fråga i enkäten har tilldelats ett värde från 0-100 som visade anpassning. Detta värde 

jämfördes sedan med värdet 100 som representerade 100 procent anpassning. Undantaget för 

frågor med öppna svar och flervalsalternativ då dessa ansågs vara mer kvalitativa och därmed 

bedömdes kvalitativt. Varje fråga med tillhörande tabell studerades och de procentenheter 

som visade på anpassning jämfördes med totalvärdet 100. Samtliga frågor fick därmed ett 

värde som sedan lades ihop till en totalt som därmed visade ett resultat på 31 procent 

anpassning och därmed 69 procent mindre anpassning. Bedömningsresultaten vid varje fråga 

och totalen av varje teori redovisas nedan: 

	  

Komplex	  organisationsstrategi	  

Om	  en	  kris	  uppstod	  i	  dag;	  Var	  i	  organisationen	  fattas	  beslut	  för	  hur	  krisen	  ska	  

hanteras?	  Öppet	  svar,	  hanterar	  som	  kvalitativt	  resultat	  och	  tolkas	  kvalitativt.	  	  

	  

Svara	  på	  påståendet:	  Det	  finns	  en	  enda	  bra	  sätt	  att	  lösa	  och	  hantera	  alla	  kriser	  på!	  
(Tabell	  1)	  
Anpassningsvärde	   Totalvärde	  

71	   100	  

	  

Är	  det	  i	  dagsläget	  någon	  med	  utländsk	  bakgrund	  som	  arbetar	  med	  

kriskommunikation	  vid	  er	  kommun?	  (Tabell	  2)	  

Anpassningsvärde	   Totalvärde	  

25	   100	  

	  

Rekryterar	  kommunen	  medvetet	  personer	  med	  utländsk	  bakgrund?	  (Tabell	  3)	  

Anpassningsvärde	   Totalvärde	  

12	   100	  

	  

Sammanställning	  totalt	  för	  ovanstående	  (sammanställning	  av	  tabell	  1-‐3)	  

Totalvärde	  av	  anpassning	  för	  komplex.	   Totalvärde	  antal	  frågor	  

112	   300	  
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Relationell	  kommunikationsstrategi	  

Gör	  myndigheter	  som	  polis	  och	  brandkår	  besök	  på	  skolor	  och	  förskolor	  inom	  

kommunen?	  (Tabell	  4)	  

Anpassningsvärde	   Totalvärde	  

1	   100	  

	  

Arbetar	  kommunen	  aktivt	  med	  att	  skapa	  relationer	  till	  olika	  etniska	  

minoritetsgrupper?	  (Tabell	  5)	  

Anpassningsvärde	   Totalvärde	  

41	   100	  

	  

Är	  det	  viktigt	  för	  kommunen	  att	  veta	  vilka	  etniska	  minoriteter	  som	  finns	  inom	  

kommunen?	  (Tabell	  6)	  

Anpassningsvärde	   Totalvärde	  

77	   100	  

	  

Sammanställning	  totalt	  för	  ovanstående	  (sammanställning	  av	  Tabell	  4-‐6)	  

Totalvärde	  av	  anpassning	  för	  komplex.	   Totalvärde	  antal	  frågor	  

119	   300	  

	  

	  

Minoritets-‐	  och	  micromediestrategi	  

Erbjuder	  ni	  information	  på	  fler	  språk	  utöver	  engelska	  och	  svenska	  på	  er	  

webbplats?	  (Tabell	  7)	  

Anpassningsvärde	   Totalvärde	  

61	   100	  

	  

Finns	  det	  möjlighet	  att	  på	  kommunens	  webbplats	  få	  tillgång	  till	  information	  om	  

översättnings-‐	  och	  tolkservice?	  (Tabell	  8)	  

Anpassningsvärde	   Totalvärde	  

52	   100	  
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Vilka	  kommunikationskanaler	  använder	  er	  kommun	  sig	  av	  för	  att	  informera	  

medborgarna?	  Flervalsfråga,	  hanteras	  som	  kvalitativt	  resultat	  och	  tolkas	  i	  förhållande	  

till	  nedanstående	  fråga.	  	  

	  

Använder	  er	  kommun	  samma	  kommunikationskanaler	  för	  att	  informera	  vid	  

normala	  omständigheter	  som	  vid	  kris?	  (Tabell	  10)	  

Anpassningsvärde	   Totalvärde	  

17	   100	  

	  

Sammanställning	  totalt	  för	  ovanstående	  (Sammanställning	  av	  Tabell	  7-‐8,10)	  

Totalvärde	  av	  anpassning	  för	  komplex.	   Totalvärde	  antal	  frågor	  

130	   300	  

	  

	  

Opinionsledningsstrategin	  

I	  vilken	  utsträckning	  använder	  er	  kommun	  sig	  av	  till	  exempel	  religiösa	  ledare,	  

ordföranden	  för	  invandrarföreningar	  eller	  bostadsvärdar	  för	  att	  sprida	  

krisinformation?	  (Tabell	  11)	  

Anpassningsvärde	   Totalvärde	  

5	   100	  

	  

Sammanställning	  totalt	  för	  ovanstående	  (Sammanställning	  av	  Tabell	  11)	  

Totalvärde	  av	  anpassning	  för	  komplex.	   Totalvärde	  antal	  frågor	  

5	   100	  

	  

 

Övnings-‐	  och	  improvisationsstrategi 

Anordnar	  er	  kommunen	  övningskriser	  för	  de	  anställda	  på	  kommunen?	  (Tabell	  12) 

Anpassningsvärde	   Totalvärde	  

3	   100	  
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Sammanställning	  totalt	  för	  ovanstående	  (sammanställning	  av	  Tabell	  12)	  

Totalvärde	  av	  anpassning	  för	  komplex.	   Totalvärde	  antal	  frågor	  

3	   100	  

	  

 

Egen	  uppfattning	  av	  Anpassning	  

Skulle	  du	  säga	  att	  er	  kriskommunikation	  är	  anpassad	  för	  era	  medborgare	  med	  

utländsk	  bakgrund?	  (Tabell	  13)	  

Anpassningsvärde	   Totalvärde	  

5	   100	  

	  

Sammanställning	  totalt	  för	  ovanstående	  (sammanställning	  av	  Tabell	  13)	  

Totalvärde	  av	  anpassning	  för	  komplex.	   Totalvärde	  antal	  frågor	  

5	   100	  

	  

	  

	  

Totalvärde	  för	  sammanställning	  av	  webbenkäten	  (sammanställning	  av	  Tabell	  1-‐8,10-‐13)	  

Värde/fråga	  totalt:	   Totalt	  värde:	  (N)	   Resultat:	   Anpassning	  %	  

374	   1200	   347/	  1200	  =	   	  ≈	  31	  %	  
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10.3	  Bilaga	  3	  –	  Intervjumanual	  	  
Tema	  1:	  Inledning	  	  

1. Vad heter du?   
 

2. Har du någon utbildning utöver gymnasium, Vilken?  
 

3. Vilken arbetsposition har du inom Sundsvalls kommun? 
– Vad har du arbetatt med tidigare  
 

4.  Hur länge har du arbetat på kommunen?  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
	  
Tema	  2:	  Strategisk	  kommunikation	  
1. Fråga: Finns det några mål för organisationen och i så fall vilka? 
Vem bestämmer dessa mål? Hur får medarbetarna ta del av målen? Hur gör ni för att alla ska nå 
målen?  
Motivation: Finns det gemensamma mål i hela organisationen som man arbetar mot? Eller är det 
specifika mål för kommunikationsavdelningen?  
 
2. Fråga: Hur arbetar ni för att ta fram dessa mål?  
Motivation: Vilken kommunikationsinsats gör Sundsvalls kommun för att nå sina mål? Är det ett 
medvetet arbete? Hur går ledningen och planeringen till för att nå målen? 
 
Tema	  3:	  Organisationskommunikation	  
3. Fråga: Hur arbetar ni/organisationen internt och externt med kommunikation. Vilken är din 
arbetsuppgift? Vem fattar beslutet för detta? Hur tar medarbetarna del av det kommunikationsunderlag 
som tas fram?  
Motivation: Hur utformas kommunikations-aktiviteter för organisationen? Hur är det strukturerat och 
systematiserat? 
 
Tema	  4:	  Kriskommunikation	  
4. Fråga: Vad är kris för dig? Vad är en kris för organisationen? När befinner sig kommunen i en 
kris? 
Motivation: Vad är en kris? Hur stort behöver det vara för att vara kris för kommunen? Vad använder 
man sig för ord när man beskriver kris? Hämtar man krisdefinitionen från strategidokumentet eller 
från MSB eller har kommunen en egen definition? 
 
5. Fråga: Vad är det viktigast för er när en kris uppstår? Hur tänker du då/ Hur menar du då? Varför 
känns/är det viktigt? 
Motivation: Det mest grundläggande för kris är att människor behöver få veta vad som hänt och 
händer i en kris, vad dessa behöver göra och vad som förväntas av den som är utsatt. Tar man hänsyn 
till olika grupper och etniska identifikationer?  
 
Tema	  5:	  Fem	  rekommendationer	  för	  kriskommunikation	  	  
Komplex	  organisationsstrategi	  
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6. Fråga: När krisen är framme hur går arbetet till då? Vilka är det som gör arbetet? Hur vet ni hur 
hanteringen av krisen ska gå till? 
Motivation: Fattas besluten centralt hos ledningsgruppen eller har medarbetarna möjlighet att agera 
vid kris. Är organisationen decentraliserad eller centraliserad? Arbetar man från kommunen och ut 
till krisen eller använder man aktörer som arbetar där krisen är? Använder man steg för steg 
modeller eller är man mer flexibel?  
 
7. Fråga: Har dina medarbetare möjlighet att agera och ta egna beslut vid en kris? På vilket sätt i så 
fall? I vilken utsträckning? Inte alls? – Medarbetare vid andra förvaltningar? (delar i kommunen) 
Motivation: Om medarbetarna har möjlighet att agera kan krisen hanteras snabbare.  
	  
Relationell	  kommunikationsstrategi	  	  
8. Fråga: Vilka är era intressenter? Kommunicerar ni med dessa och i så fall hur? 
Motivering: Vet man vilka intressenterna är? Så att man kan anpassa kommunikationen efter 
specifika behov.: Vilka kanaler använder man? Används masskommunikation eller dialog? Träffas 
man fysiskt?  
 
9. Fråga: Finns det någon samverkan mellan er och andra organisationer innan kris och/eller vid kris? 
Till exempel; intresseorganisation, instanser, föreningar, skolor, landsting.  
–  På vilket sätt går denna samverkan till? 
Motivering: Skapar man relationer? med vilka skapar man relationer? Använder man sig av andra 
för att effektivisera att kommunikationen kommer ut dit den ska? Pratar man med föreningar som har 
ett etniskt fokus etc.  
 
10. Fråga: Kommunicerar man annorlunda med medborgarna när det inte är kris? På vilket sätt skiljer 
sig sätten att kommunicera åt?  
Motivering: Arbetar man förebyggande med att skapa relationer? Skapas möjligheter att möta 
medborgarna?  
	  
Minoritet	  och	  micromediestrategi	  
11. Fråga: Har ni någon strategi (Kommunikationsstrategi/ mediestrategi) för hur man ska 
kommunicera med medborgarna? Vad innehåller den?  
Motivation: Har SK någon mediestrategi? Använder man sig av olika medier vid olika tillfällen eller 
har man samma? Varför ser mediestrategin ut som den gör? Använder man traditionella 
massmedierna endast eller använder man även och ser kanske tom att det interpersonella mötet är det 
bästa. Saknar man något om man fick kommunicera på något annat sätt och hur skulle man i så fall 
göra? Är organisationen/ledningsgruppen medveten om hur man vill kommunicera, hur man 
kommunicerar på bästa sätt? 
 
12. Fråga: Anpassas den här strategin efter situation? På vilket sätt? 
Motivation: Används samma strategier vid kris för att kommunciera med medborgarna eller kan den 
förändras utifrån situation?  
 
 
13. Fråga: Varifrån kommunicerar man främst vi kris för att nå medborgarna? 
Motivation: anpassar man efter situation och medborgare eller är det samma kommunikation, för en 
enhetlig mottagare.  
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Opinionsledningsstrategi	  
14. Fråga: Arbetar ni med att bygga nätverk mellan kommunen och intressenter? Hur gör ni i så fall 
när ni nätverkar? 
Motivation: Vilka tillhör dessa nätverk? Hur väljer man nätverken man nätverkar med? Använder 
kommunen informella ledare?   
	  
Övnings-‐	  och	  Improvisationsstrategi	  
15. Fråga: Övar ni någon gång på att hantera olika sorters kriser och i så fall hur? Vilka övar inför 
krisen? 
Motivation: Vilka får öva? Hur ofta får man öva? Övar man inte? Varför är det bra/ inte bra att öva? 
 
Tema	  6:	  Issues	  management	  
16. Fråga: Arbetar ni med att försöka förebygga kriser eller problem av olika slag som kan utvecklas 
till kris? På vilket sätt? 
Motivation: Hur gör Sundsvalls kommun för att förebygga problem som kan leda till kris, eller kriser 
som kan leda till problem. Används policys, finns det riktlinjer eller någon särskild taktik? Arbetar 
man med problemhantering för att minska negativ påverkan och skapa positiva effekter? Ser man 
problem som möjligheter?  
 
17. Fråga: Försöker ni bevaka och identifiera saker som händer i er omvärlden och i den egna 
organisationen för att förebygga kriser/händelser/ att problem uppstår? Hur går den bevakningen i så 
fall till?  
Motivation: Försöker man förebygga och vara medveten om vad som kan hända? Gör man 
strategier? Vilken prioritering görs? Hur genomförs olika taktiker? 
	  
Tema	  7:	  Situationsanpassad	  	  
18. Fråga: Anpassas kommunikationen intern och extern beroende på situation? På vilket sätt och hur 
ser det ut?  
Motivation: förändas kommunikationen beroende av situationen? Finns det nedskrivna strategier för 
hur man kommunicerar vad/när? 
 
Tema	  8:	  Meningsskapande	  
19. Fråga: På vilket sätt kommunicerar ni för att organisationsmedlemmarna ska känna till deras 
arbetsplats? Kommunicerar ni på något liknande sätt med medborgarna?  
Motivation: Vad skapar Sundsvalls kommun för mening av kommunen för de som arbetar inom den? 
Vilket ramverk ger man till arbetarna att skapa mening inom och görs det på liknande sätt till 
medborgarna? 
 
Tema	  9:	  Profil,	  Identitet	  och	  image	  	  
20. Fråga: Hur vill ni uppfattas av omvärlden? Hur arbetar ni för att uppfattas på det sättet? (Profil, 
varumärke) 
Motivation: Hur vill Sundsvalls kommun profilera sig? 
 
21. Fråga: Hur tror du att ni uppfattas av medborgarna i Sundsvalls kommun? Vill man försöka ändra 
den bilden? och hur i så fall? (image) 
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Motivation: vilken uppfattning vill man att medborgarna ska skapa sig av Sundsvalls kommun. Har de 
undersökt hur de uppfattas? Stämmer det överens med hur de vill uppfattas?  
 
22. Fråga: Hur kommunicerar ni Sundsvalls kommun som varumärke till er medarbetare? (Identitet)   
Motivation: Har man någon helhetsbild av sin organisation? Ligger det till grund för hur man 
kommunicerar?  
 
23. Fråga: Har nå några långsiktiga mål för hur Sundsvalls kommun ska uppfattas av omvärlden? 
Motivation: Finns det något långsiktigt perspektiv på att bygga varumärke? Skapa kvalitet av 
varumärket och visa på att Sundsvalls kommun är fördelaktig? 
	  
Tema	  10:	  Avslutning	  	  

1. Skulle du säga att er kriskommunikation är anpassad för alla grupper i Sundsvalls kommun? – 
Varför/ varför inte. – Hur skulle den i så fall kunna förbättras? 
 

2. Vill du tillägga någonting i intervjun?  
 

SLUT	  
Tack för din tid och för att du ville bidra till min uppsats! 
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10.4	  Bilaga	  4	  –	  Geografisk	  spridning	  av	  enkätrespondenterna	  färgade	  i	  rosa.	  	  
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