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Användandet av sociala medier har ökat markant under de senaste åren. Under 2015 

använde 76 procent av svenska internetanvändare något socialt nätverk. Detta har lett till att 

myndigheter och andra organisationer känner ett behov av att etablera sig på sociala medier 

för att möta allmänhetens behov och lättare nå ut till sina målgrupper. Genom att nyttja 

denna form av kommunikationskanal på rätt sätt kan myndigheterna nå ut med sin 

information direkt till allmänheten utan mediernas vinkling.  

 

Studien tillfaller forskningsfältet kriskommunikation och berör mer specifikt myndigheters 

kriskommunikation. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur Försvarsmakten, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten använder sociala 

medier som kriskommunikationskanal, samt eventuellt föreslå förbättringar. Detta uppnås 

genom att applicera teorier för effektiv kriskommunikation och sociala medier på den 

insamlade empirin, som utgörs av kvalitativ innehållsanalys av de utvalda myndigheternas 

Facebookflöden och hemsidor samt intervjuer med kommunikatörer på respektive 

myndighet.   

Den teoretiska utgångspunkten för studien utgörs av Coombs (2015) strategier för effektiv 

kriskommunikation och Fearn-Banks (2011) samt Anderssons (2014) strategier för 

kriskommunikation via sociala medier. Dessa teorier appliceras på empirin för att 

åskådliggöra eventuella brister som kan förbättras.  

Studiens resultat visar att det finns visst utrymme till förbättring av myndigheternas 

användande av sociala medier som kriskommunikationskanal. Resultatet kan hjälpa 

myndigheterna att anpassa sina strategier för kriskommunikation så att de också inkluderar 

hur sociala medier bör användas.  
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The usage of social media has increased during the past years. In 2015, 76 percent of Swedish 

internet users used some kind of social network. This has resulted in that authorities and 

other organizations experience a need to establish themselves on social media to meet the 

citizens needs and in an easier way reach their target groups. By using this communication 

channel in the right what the authorities give their information directly to the public without 

the medias angle.  

 

The study belongs to the research field of crisis communication, more specifically authorities 

crisis communication. The purpose of the study is to contribute with knowledge about the 

way Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap and Polismyndigheten 

uses social media as a channel for crisis communication and propose potential 

improvements. This will be achieved by applying theories about effective crisis 

communication and effektiv use of social media on the empiricism, which consists of 

qualitative content analysis of the chosen authorities Facebook feeds and web pages, as well 

as interviews with communicators at each authority.  

The theory for this study consists of Coombs (2015) criteria for effective crisis 

communication and Fearn-Banks (2011) and Anderssons (2014) strategies for crisis 

communication on social media. These theories are applied on the empiricism in order to 

illustrate potential flaws and how they can be improved.  

The result for the study shows that there is certain room for improvements when it comes to 

the authorities usage of social media as a crisis communication channel. These results can 

help the authorities to adapt their strategies for crisis communication and improve how 

social media should be used.  

 



  

Keywords: crisis communication, authorities, social media, qualitative content analysis, 
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1. Inledning 

När en kris inträffar är det ytterst viktigt att korrekt information når ut till samtliga berörda 

intressenter. Detta blir än viktigare när det är en myndighet som hamnar i kris, då detta ofta 

är av intresse för allmänheten. Kriskommunikation som vetenskapligt ämne är relativt nytt, 

något som beskrivs utförligare i det kommande kapitlet tidigare forskning. Intresset för 

forskningen inom området har ökat under det senaste decenniet (Falkheimer, Heide & 

Larsson, 2014). Det ökande intresset ger utrymme för att utforska ämnet ytterligare och 

genom detta bidra till forskningsframsteg, något som efterfrågas av bland annat 

myndigheterna. Ett exempel som tydliggör detta är att Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap finansierar ett flertal projekt inom området, vilket beskrivs i det kommande 

forskningsavsnittet.  

Ett nutida exempel på en kris där sociala medier fick storr betydelse är en jordbävning i 

Japan 2011. Acar och Muraki (2011) menar ett erfarenheter från tidigare naturkatastrofer och 

kriser visar på att sociala medier har blivit en oerhört viktig del vid hantering av dem.  

Skalvet, som är det största i Japans historia, kom också att orsaka en tsunami vilken i sin tur 

ledde till stor förödelse i landet. Efter händelserna kollapsade landets 

kommunikationssystem och verktyg som Twitter var det enda fungerande 

kommunikationsverktyget direkt efter jordbävningen.  

 

Acar och Muraki (2011) fann att människor i direkt drabbade områden tenderade att twittra 

om sin otrygga och osäkra situation, medan människor i mer avlägsna områden istället valde 

att publicera meddelanden för att låta deras följare veta att de var säkra. De flesta av de 

tweets som gjordes i de katastrofdrabbade områdena var varningar, begäran om hjälp och 

rapporter om vad som pågick i omgivningarna.  Läkare använde också Twitter för att delge 

information, till exempel för att meddela drabbade vart det fanns medicin tillgänglig. De 

officiella Twitterkonton som skapades i samband med jordbävningen kom att bli mycket 

utnyttjade och hade ett stort antal följare som retweetade inlägg om till exempel 

tsunamivarningar. Acar och Muraki (2011) menar med grund i denna händelse att det finns 

ett växande intresse i att använda sociala medier vid katastrofer som en kanal för 

kriskommunikation. De menar även att informationsutbyte med hjälp av nätverk som 

Twitter, kan vara mycket användbara i kristider för att snabbt och effektivt sprida relevanta 

nyheter. (Acar & Muraki, 2011) 
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Genom att utnyttja sociala medier kan myndigheter direkt nå ut till en stor del av 

allmänheten med sin information, utan att riskera mediernas vinkling av den för att sälja 

lösnummer genom sensationsrapportering. Sociala medier möjliggör tvåvägskommunikation 

mellan myndigheter och medborgare, till skillnad från den traditionella 

envägskommunikationen där myndigheter via pressmeddelanden ger information till 

medierna som i sin tur sprider den vidare. Sociala medier erbjuder också en möjlighet att 

som myndighet bevaka omvärlden och ta del av medborgarnas åsikter, för att på så sätt 

kunna förutspå och förhindra eventuella kommande kriser. Mitroff (2004) menar att alla 

krissituationer uppvisar någon form av signaler, vilket innebär att man måste upprätta 

system för att kunna upptäcka dessa (Mitroff, 2004). Att upptäcka varningssignaler är 

centralt för att undvika att en kris inträffar och därför är det viktigt att arbeta i förebyggande 

syfte (Fearn-Banks, 2007). 
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2. Studiens disposition 

Inledningsvis redogörs för studiens bakgrund i kapitel tre. I detta kapitel definieras 

fenomenet sociala medier samt en myndighets funktion i samhället . Det ges även 

bakgrundsinformation om de utvalda myndigheterna; Försvarsmakten, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap Polismyndigheten samt de utvalda kriserna för studien.  

 

Vidare beskrivs studiens syfte, mål och underliggande delmål samt frågeställning i kapitel 

fyra. Detta för att motivera studiens genomförande. 

 

I kapitel fem sammanställs och presenteras tidigare forskning inom områdena 

kriskommunikation och sociala medier, vilka anses relevanta för studien. 

 

Studiens teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för genomförandet presenteras i 

kapitel sex. I detta avsnitt definieras också begreppet kris.  

 

I kapitel sju beskrivs och diskuteras studiens metodval. Kapitlet delas upp efter 

innehållsanalys och intervjuer, där varje avsnitt beskriver insamlingsmetod och analysmetod.  

 

Studiens resultat redovisas i kapitel åtta. Resultatet grundas i genomförda innehållsanalyser 

och intervjuer och presenteras med koppling till att ge svar på frågeställningen.  

 

I avslutande kapitel nio diskuteras studiens resultat och de slutsatser som kan dras av dessa. 

Slutsatserna tematiseras i fyra olika kategorier. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt 

forskning.   
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3. Bakgrund 

I följande kapitel ges relevant bakgrund för aktuella ämnen som är nödvändiga för 

förståelse av studien.  Inledningsvis ges en kort forskningsöversikt inom 

kriskommunikationsfältet och därefter förklaras sociala medier, mer specifikt Facebook, 

vilket är det flöde som kommer att studeras med hjälp av innehållsanalys. Vidare ges en 

definition av en myndighet och de utvalda myndigheterna för studien förklaras. Här 

beskrivs också deras nyttjande av Facebook. Avslutningsvis i avsnittet introduceras läsaren 

till de utvalda kriserna för studien.  

 

3.1. Kriskommunikation 

Forskning rörande krishantering och kriskommunikation är ett relativt nytt område inom 

public relations-fältet. Startskottet för den internationella forskningen anses vara 

kärnkraftsolyckan vid Three Mile Island den 28 mars 1979 i USA. Denna händelse ledde till 

att forskare fick upp intresset för ämnet kriskommunikation (Mitroff, 2004). De ansvariga 

misslyckades katastrofalt med att informera, kommunicera och hantera den pågående krisen. 

Under närmare en veckas tid framkom ingen information alls varken till berörda eller till de 

500 journalister som befann sig på platsen. Stora problem uppstod i kommunikationen 

mellan myndigheter och medier samt mellan medierna och allmänheten. För att förhindra 

den felaktiga information som förmedlades gick till slut Vita huset in och övertog ansvaret för 

kommunikationen (Leivik-Knowles, 2013). Uppstarten för den svenska 

kriskommunikationsforskningen anses vara katastrofen i Tjernobyl 1986 (Falkheimer, Heide 

och Larsson, 2014).   

Majoriteten av tidigare internationell kriskommunikationsforskning har haft ett traditionellt 

informationsperspektiv som utgångspunkt. Det går att urskilja fyra huvudsakliga 

internationella forskningsfrågor; hur medborgare uppfattar kriser, hur medborgare använt 

sig av krisinformation, mediernas roll och innehåll och vilka källor som använts i 

medierapportering (Tierney, Lindell & Perry, 2001).  

 

Svensk kriskommunikationsforskning utgår huvudsakligen från ett samhällsperspektiv och 

utgörs mestadels av fallstudier, vilket kan förklaras av att forskningsfinansiärer styrt 

forskningen mot att utvärdera hanteringen av stora kriser. Utöver detta finns en del svensk 

forskning som utgår ifrån ett medborgarperspektiv, journalistperspektiv och ett 

myndighetsperspektiv (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009). Även Leivik-Knowles (2014) 

menar att studier oftast genomförs endast när en extraordinär händelse nyligen inträffat och 
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ofta på uppdrag av olika myndigheter, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (Leivik-Knowles, 2014) som finansierar flertalet forskningsprojekt. 

3.2. Sociala medier 

Sociala medier är ett samlingsnamn på ett antal olika kommunikationskanaler som erbjuder 

användaren service som direktkommunikation med övriga deltagare genom till exempel 

bilder och texter. När kombinationen teknologi, social interaktion samt användargenererat 

material används i till exempel underhållande syfte, vid förmedling av nyheter eller som 

marknadsföring kallas det sociala medier. (Nationalencyklopedin, 2017) 

 

Till skillnad från massmedier är de uppbyggda på innehåll framställt av användarna. Sociala 

medier erbjuder vidare användaren att: 

 Skapa en öppen eller stängd profil i ett avgränsat system. 

 Skapa någon form av listor över andra medlemmar man har valt att ha en relation 

med inom nätverket. 

 Läsa andras samt publicera egna listor över skapade relationer inom nätverket. 

Sociala medier kan ses som ett viktigt verktyg för snabb och effektiv spridning av information 

men kan i vissa fall istället komma att bli en plattform där kriser eskalerar genom till exempel 

ryktesspridning. Dock bör möjligheten till snabb informationsspridning via sociala medier 

vid en krishändelse ses som något positivt och som något som kan innebära stor betydelse för 

kommunikationen. Det är av stor vikt att använda sociala medier för att skapa relationer och 

kommunicera med sina intressenter redan innan en kris inträffar. Sociala medier låter 

organisationen att på ett effektivt sätt att göra detta. (Eriksson, 2009) 

3.2.1. Facebook 

Facebook är ett internationellt kostnadsfritt socialt nätverk med en mängd olika 

språkversioner och har globalt sett över 1,8 miljarder aktiva användare varje dag. Företaget 

grundades 2004 i USA och har i dag närmare 16 000 anställda världen över. För att bli 

medlem på Facebook krävs det i ett första steg att användaren skapar en personlig profil för 

att sedan lägga till vänner som man interagerar med. Förutom att skriva uppdateringar på sin 

egen sida kan man också dela bilder och filmer med personer på sin vänlista. Användaren 

erbjuds också möjligheten att dela vidare andra organisationers och personers innehåll på sin 

egen sida. (Newsroom, 2016) 

 

Facebook definieras enligt Nationalencyklopedin (2017) som en plattform för 

nätverksbyggande och nätbaserad gemenskap. I huvudsak utgörs Facebook av sina 
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användares profiler, där människor ges möjlighet att bland annat delge sina 

kontaktuppgifter, sin personliga biografi och att publicera bilder. Dessa användarkonton 

knyts samman till interaktionsnätverk. Kommunikationen Facebookanvändare emellan sker 

huvudsakligen via textmeddelanden, som antingen kan vara synliga för alla inom en grupp 

eller endast för två personer (Nationalencyklopedin, 2017). Facebook erbjuder även publika 

sidor, där till exempel organisationer kan skapa en sida och på så sätt bli en del av nätverket. 

Om en privatperson gillar denna typen av sida visas organisationens inlägg i personens flöde 

och om personen interagerar med organisationen syns det för personens vänner som i sin tur 

kan uppmärksammas på sidans existens och välja att gilla den (Newsroom, 2017).  

 

3.3. Definition av en myndighet 

En myndighet är en självständig organisation med egen beslutsmakt och egna uppgifter. 

Enligt regeringen (2016) är myndigheterna de viktigaste verktygen för att genomföra deras 

politik. Det är myndigheters skyldighet att verkställa de lagar riksdag och regering beslutar 

om samt att tillämpa dessa. En myndighet styrs av regeringen som via ett så kallat 

regleringsbrev meddelar myndighetens ekonomiska förutsättningar och dess huvudsakliga 

arbetsuppgifter. I Sverige finns idag cirka 350 myndigheter vilka alla styrs av en 

generaldirektör. Varje år följer regeringen upp myndigheternas verksamhet. Till exempel 

lämnar myndigheterna in sina årsredovisningar till regeringen och representanter från 

regeringen och myndighetsledningen har så kallad myndighetsdialog för att diskutera 

myndighetens resultat och fortsatta inriktning. (Regeringen, 2016) I det allmänna 

myndighetsregistret listas samtliga myndigheter i Sverige. Några exempel på myndigheter är 

Migrationsverket, Skatteverket, Länsstyrelsen och Sveriges Riksbank (Statiska centralbyrån, 

2017).  

  

Peterson (2007) förklarar en myndighet som ett statligt organ reglerat av lagar och 

förordningar med krav på offentlighet och transparens, något som bland annat påverkar 

myndighetens kommunikativa arbete. Även om en myndighets handlingar faller under 

offentlighetsprincIP5n, kan det vid tillfällen finnas undantag från denna då uppgifter kan 

vara sekretessbelagda. Dock har en anställd inom myndigheten rätt att bryta mot 

tystnadsplikten genom att till exempel lämna ut sekretessbelagd information till medier, i 

och med den rådande meddelarfriheten. Det finns dock tillfällen då meddelarfriheten inte är 

giltig, till exempel om det rör rikets säkerhet eller utlämnande av hemlig handling. (Peterson, 

2007) 

 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) innehåller föreskrifter om myndigheters 

och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämning och övrig hantering av 
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allmänna handlingar. Myndigheters verksamhet faller under offentlighetsprincipen, men 

som det tidigare beskrivits i bakgrundskapitlet finns det undantag från denna gällande 

känsliga uppgifter. Om allmänheten inte förstår innebörden av och syftet med sekretess så 

kan problem uppstå. Allmänheten kan uppfatta det som att myndigheterna försöker att dölja 

information, när de i själva verket bara följer lagen. Det är därför viktigt att myndigheter 

förmedlar att det föreligger sekretess, i de fall där det gör det, för att tydliggöra varför viss 

information inte kan delges.  

 

3.4. Försvarsmakten 

Försvarsmakten är en statlig myndighet vars primära uppgift är att ansvara för Sveriges 

militära försvar och värna om landets säkerhet. Detta uppfylls genom övningar och insatser 

av olika slag. Myndighetens chef är överbefälhavare general Micael Bydén. Försvarsmaktens 

verksamhet indelas i olika vapengrenar; armén, flottan och flygvapnet, vars verksamhet 

bedrivs på regementen, flottiljer och flygflottiljer. Inom dessa vapengrenar finns ytterligare 

indelningar, till exempel kavalleri, amfibie, artilleri och stridsspaningsflyg. (Försvarsmakten, 

u.å.) 

 

Sveriges försvar är i dag ett så kallat insatsförsvar vilket innebär att det ska stå redo att 

användas så fort behov uppstår. Myndighetens uppgift inkluderar också att bistå andra 

länder med hjälp att skapa fred och säkerhet där det råder krig och konflikter. Cirka 50 000 

personer är anställda inom Försvarsmakten, varav 16 procent är kvinnor och 84 procent 

män. Försvarsmaktsanställda delas in i kontinuerligt tjänstgörande och tidvis tjänstgörande 

personal. Utöver detta finns det även så kallade tjänstgöringsavtal, till exempel för människor 

aktiva i Hemvärnet. (Försvarsmakten, u.å.) 

 

3.4.1. Försvarsmakten på Facebook 

Försvarsmakten har en central Facebooksida och dessutom har enskilda förband och skolor 

sina egna sidor. Det finns också en specifik sida med enbart information om GMU, 

Grundläggande Militär Utbildning. Syftet med Försvarsmaktens närvaro på Facebook är att 

informera om sin verksamhet och vara tillgängliga för såväl allmänheten som anställd. De 

erbjuder också möjligheten att ställa frågor och dela med sig av sina erfarenheter. 

Ambitionen är att besvara alla frågor som kommer in, vilket i huvudsak görs under 

kontorstid. Cirka 136 000 människor gillar Försvarsmaktens centrala Facebooksida. 

(Facebook, u.å.) 
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3.5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vanligen förkortat MSB, är en statlig 

myndighet vars uppdrag är att utveckla samhällets möjlighet att förhindra och hantera kriser.  

MSB leds av generaldirektör Helena Lindberg och bedriver verksamhet i Stockholm, Karlstad 

och Kristinehamn. Verksamheten är uppdelad i fyra avdelningar: avdelningen för utveckling 

av samhällsskydd, avdelningen för utveckling av beredskap, avdelningen för samordning och 

insats samt avdelningen för verksamhetsstöd. De har ungefär 850 personer anställda. 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016).  

 

Krisinformation.se är en webbplats som drivs av MSB, vars syfte är att förmedla information 

från myndigheter och andra organisationer till allmänheten före, under och efter en kris. 

Före en kris informerar Krisinformation.se om allvarliga händelser, så väl i Sverige som 

utomlands, som skulle kunna komma att utvecklas till kriser (Krisinformation.se, 2015). 

Exempel på sådana händelser kan vara epidemier, terrorhot och naturkatastrofer 

(Krisinformation.se, 2014). De informerar också om vad man som medborgare själv kan göra 

för att förbereda och skydda sig i händelse av att en kris inträffar.  

 

Under en kris förmedlar Krisinformation.se en överskådlig bild till allmänheten över 

krisläget genom att sammanställa information från olika inblandade aktörer. Efter en 

inträffad kris informerar Krisinformation.se om vilken hjälp de drabbade kan få hos 

myndigheter och andra aktörer så som försäkringskassan och polisen. Målet under samtliga 

faser är att informationen ska göras lättillgänglig för medborgarna. (Krisinformation.se, 

2015)  

3.5.1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på Facebook 

Facebook är ett viktigt verktyg för informationsspridning och kommunikation vid en större 

händelse både nationellt och internationellt. Med hjälp av sociala medier kan organisationen 

på ett effektivt  sätt nå ut till allmänheten. De erbjuder även möjligheter till samordning av 

information mellan andra organisationer och myndigheter. (Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, 2011). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ungefär 17 000 

följare på Facebook och sidan riktar sig till alla som är intresserade av verksamheten. 

Kanalen används i första hand för att tipsa om aktuella nyheter och pågående händelser inom 

myndighetens verksamhet. Facebooksidan används också för att inbjuda till och skapa 

möjligheten att föra en dialog med aktuella målgrupper (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2014). 
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Krisinformation.se har cirka 31 000 följare på sin Facebooksida och arbetar aktivt med att 

försöka öka antalet. Genom publicering på sociala medier nås allmänheten på ett effektivt 

sätt med den information man önskar delge. Krisinformation.se använder Facebook främst 

för publicering och delning av nyheter och kvalitetssäkrad information från berörda aktörer 

vid olika händelser. Till exempel kan de dela vädervarningar från Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut, SMHI. Inkomna frågor från allmänheten besvaras och det finns 

också möjlighet att lämna tips till redaktionen. (Krisinformation.se, 2015) 

3.6. Polismyndigheten  

Polismyndigheten klassas som en enrådsmyndighet vilken lyder under regeringen och 

justitiedepartementet. En enrådsmyndighet leds av en chef, i polisens fall rikspolischef Dan 

Eliasson utsedd av regeringen, som ensam ansvarar för verksamheten inom myndigheten. 

Denna form av ledning väljs då det föreligger ett behov av en stark och direkt styrning. 

Polismyndighetens främsta uppgift består i att minska brottsligheten och att öka tryggheten i 

samhället. Genom samarbete med andra grupper i samhället, till exempel kommuner, 

Brottsförebyggande rådet och försäkringsbolag, sker brottsförebyggande arbete. Polisen ska 

vidare säkerhetsställa allmän ordning och ingrIP1 om denna på något sätt störs och de har 

också skyldighet att tillgodose allmänheten skydd och upplysningar av olika karaktär. 

Ytterligare en uppgift polisen har är att genomföra spaning angående brott som faller under 

allmänt åtal. (Polisen, 2016) 

 

Polismyndigheten delas in i sju polisregioner, där varje region sköter all polisiär verksamhet 

inom ett specifikt geografiskt område.  Varje regions arbete leds av en regionpolischef. Totalt 

består Polismyndigheten av cirka 28 500 anställda. Polismyndigheten arbetar efter ledorden 

”närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande 

arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati”. (Polisen, 2016)  

 

3.6.1. Polismyndigheten på Facebook 

Polismyndigheten har cirka 200 konton på sociala medier och över 500 medarbetare som 

arbetar med att uppdatera dessa. Det är cirka 258 000 människor som gillar polisens sida på 

Facebook (Facebook, 2017). Sociala medier på nationell nivå administreras av 

kommunikationsavdelningen i Stockholm, medan de regionala och lokala kontona 

administreras av varje enskild region. Polisen använder sina sidor på Facebook för att 

informera om sin verksamhet och dela brottsförebyggande information, samt för att ge 

möjligheten för besökaren att kommentera och dela vidare dessa. Polisen har också som rutin 

att besvara alla typer av inkomna kommentarer. Karin Kjällbring, kommunikatör vid 
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Jönköpingspolisen, berättar att polisen använder sig av ett typ av filter för att med hjälp av 

detta förhindra att vissa typer av stötande inlägg att publiceras. Detta filter utgår ifrån en 

nationellt fastställd lista med diverse spärrord, som till exempel könsord, kränkningar och 

svordomar. Om dessa ord förekommer i ett inlägg så blir det per automatik dolda för alla 

utom polisen själva, som då först kan granska kommentaren och ta beslut om den ska tas 

bort eller tillåtas. 

3.7. Studerade kriser 

3.7.1. Försvarsmakten 

Misstänkt gruppvåldtäkt på F21 juni 2016  

Den 23 juni 2016 uppmärksammades av bland annat Expressen (2016) att en misstänkt 

gruppvåldtäkt som ägt rum på Norrbottens Flygflottilj, F21 i Luleå mörkats av 

Försvarsmakten (Expressen, 2016). Den misstänkta gruppvåldtäkten skedde i februari 2016 i 

en bastu på flottiljområdet, då tre försvarsmaktsanställda män förgrep sig på en kvinna, 

också hon anställd inom Försvarsmakten. Händelsen uppdagades då den utsatta kvinnan i ett 

uttalande till medierna menade att hon avråtts från Försvarsmakten jurister att anmäla 

händelsen (Expressen, 2016).  

 

F21 bemötte medierna genom att publicera ett inlägg på F21:s egen Facebooksida där de 

länkar vidare till ett inlägg på försvarsmaktsbloggen skrivet av flottiljchefen överste Karl-

Johan Edström efter det att media uppdagat och skrivit om händelsen. Det finns inget inlägg 

om händelsen på Försvarsmaktens centrala Facebook och heller inget inlägg i nyhetsflödet på 

Försvarsmaktens hemsida. Om man söker på ordet ”våldtäkt” på Försvarsmaktens hemsida 

får man dock upp blogginlägget. I blogginlägget kommenterar och dementerar Edström 

mediernas påstående att Försvarsmakten försökt mörka den misstänkta gruppvåldtäkten.  

 

Självmordsattack i Mali i oktober 2016  

Sedan våren 2013 pågår en FN-ledd stabiliseringsinsats i Mali, kallad Minusma. Denna insats 

är en konsekvens av den konflikt som pågår mellan den maliska regeringen och olika 

motståndsgrupper i landet. Genom resolution 2100 som antogs av FN:s säkerhetsråd 2013 

bemyndigades Minusma att vidta åtgärder för att förhindra hot och att väpnade grupper 

återvände till landet samt att skydda civila, FN-anläggningar och FN-personal som drabbas 

av konflikten.  Sedan 2014 har svenska Försvarsmakten trupper på plats som en del av 

Minusma.  I huvudsak är det svenska förbandet förlagt på camp Nobel utanför Timbuktu. 

(Försvarsmakten, 2017)   
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Den 10 oktober 2016 utsattes en svensk patrull ute på ett rutinuppdrag i den maliska staden 

Timbuktu för en självmordsattack. En okänd man närmade sig patrullen och detonerade 

sedan en sprängladdning som han hade fastsatt på kroppen. Inga svenska soldater skadades 

vid attacken, men gärningsmannen avled (Försvarsmakten, 2016). I samband med att 

attacken skedde i Mali publicerade Försvarsmakten två inlägg på sin hemsida, men de 

publicerade endast ett inlägg på myndighetens centrala Facebooksida. Inlägget på Facebook 

är en länk till inlägg nummer två på hemsidan. Det först publicerade inlägget på hemsidan 

består av en kort notis om att en självmordsattack ägt rum i ett område i Mali där en svensk 

trupp befann sig. Det andra inlägget på hemsidan, så väl som det första på Facebook, består 

av en längre text där den inblandade svenska truppen kommenterar händelsen.  

 

3.7.3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Skogsbranden i Västmanland sommaren  2014  

Skogsbranden i Västmanland som rasade sommaren 2014 är den största branden i Sverige 

under modern tid. Branden startade den 31 juli och ansågs vara under kontroll igen den 11 

augusti, men eftersläckningsarbete fortskred till och med den 11 september. Den kraftiga 

vinden och den torra marken försvårade släckningsarbetet oerhört.  Sammanlagt 13 100 

hektar brann upp under de dygn som branden härjade, tusentals personer och ett stort antal 

djur fick evakueras och ett 70-tal byggnader förstördes. En person avled och ett flertal fick 

olika grader av brännskador. Totalkostnaden för räddningsinsatsen och de skador branden 

åsamkade uppskattas till minst 1 miljard kronor. (Länsstyrelsen, 2016) 

 

Hundratals brandmän, militärer och frivilliga kämpade under flera veckors tid för att släcka 

branden. Inom ramen för släcknings- och räddningsarbetet upprättade även berörda 

myndigheter och organ ett krisinformationsnätverk. Krisinformationsnätverket bestod av 

polisen, berörda landsting och kommuner, Trafikverket samt Mälardalens brand- och 

räddningsförbund. Nätverket användes för att samordna hanteringen och kommunikationen 

av händelsen. (Länsstyrelsen, 2016)  

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bidrog under branden med resurser, juridisk 

vägledning och brandkompetens. De skapade en egen stab för att arbeta med branden och 

dess uppgift var att stödja räddningsledare samt Länsstyrelsen, ta fram lägesbild, sprida 

information till allmänheten samt att uppdatera EU och berörda länder med information. På 

grund av hög belastning på kommunens och Länsstyrelsens hemsidor fick både radio, 

Facebook och Twitter användas för att nå ut med information till allmänheten.  

(Länsstyrelsen, 2016)   
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3.7.4. Polismyndigheten 

Upploppen i Husby maj 2013 

Upploppen i Husby 2013 bröt ut den 19 maj när ungdomar i Husby genomförde stenkastning 

och antände skolor, förskolor samt ett hundratal fordon. Startskottet till upploppen anses ha 

varit att polisen skjutit ihjäl en 69-årig man i sitt hem. Denna händelse förnekades initialt av 

polisen som gick ut med felaktiga uppgifter till medierna. Oroligheterna pågick ytterligare 

fem nätter och spred sig vidare inte bara till andra delar av Stockholm utan också till ett 

flertal andra städer i Sverige. Upploppen tros till viss del ha organiserats och planerats med 

hjälp av sms, Facebook och Twitter. De anses vara de mest omfattande och kostsamma i 

Sverige i modern tid och kom också att bli mycket omskrivna i internationella medier. (SVT, 

2014)  

 

Internationella tidningar så som Washington Post, New York Times och Financial Times 

gjorde analyser av händelserna i Husby och de tillskrev bland annat misslyckad 

invandringspolitik och hög arbetslöshet bland ungdomar som några av orsakerna till 

upploppen. En konsekvens av händelserna blev att bland annat Storbritannien, 

Nederländerna och USA utfärdade rekommendationer till sina respektive länders 

medborgare om att avstå från att besöka Husby eller några av de andra drabbade områdena 

samt att undvika folksamlingar. (Fokus.se, 2013) 
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4. Syfte och frågeställningar 

I nedanstående avsnitt presenteras studiens syfte och frågeställningar. Frågeställningarna 

grundas i att syftet ska vara möjligt att uppnå.  

 

Eriksson (2009) menar att det är viktigt att utnyttja internets potential i sin 

kriskommunikation då allt fler människor vänder sig dit för att få information (Eriksson, 

2009). De senaste åren har användandet av sociala medier eskalerat och fått ett stort 

genomslag. Fler och fler privatpersoner, företag och myndigheter är aktiva på olika sociala 

nätverk som till exempel Facebook, Twitter och Instagram. 2015 hade 77 procent av Sveriges 

befolkning en smartmobil och 76 procent av svenska internetanvändare är med i något 

socialt nätverk (Internetstiftelsen i Sverige, 2015). Bortree, D. S., & Seltzer, T. (2009) menar 

att detta leder till att organisationer i samhället känner ett behov av att etablera sig på sociala 

medier för att på så sätt lättare nå ut till sina målgrupper. Det innebär också att 

organisationer har en ny kommunikationskanal att förhålla sig till (Bortree, D. S., & Seltzer, 

T., 2009).   

Nya kriser kommer alltid att inträffa, vilket innebär att det aldrig kan finnas för mycket 

kunskap om hur de ska hanteras och kommuniceras. Flodin (1993) betonar vikten av att se 

krishantering som ett cykliskt förlopp, där man drar lärdomar av de erfarenheter av kriser 

som redan inträffat, för på så sätt kunna förbättra hantering och kommunikation av 

kommande kriser (Flodin, 1993). Det är också viktigt att anpassa kriskommunikationen efter 

ny teknologi, som till exempel sociala medier. Med grund i detta finns det ett behov av att 

myndigheter förstår och utnyttjar de sociala mediernas potential som 

kriskommunikationskanal.  

Detta uppnås genom intervjuer med strategiskt utvalda nyckelpersoner vid respektive 

myndighet, det vill säga personer med någon form av kommunikatörsroll samt med insikt i 

myndighetens kriskommunikation och användande av sociala medier. Innehållsanalys av 

myndigheternas flöden på Facebook och deras hemsidor före, under och efter de utvalda 

kriserna kommer också att genomföras. Kriserna har valts ut då de identifieras som olika 

typer av kriser och därmed har olika nivåer av hanterings- och kommunikationsbehov. 

Denna studie ämnar inte till att jämföra de olika kriserna sinsemellan, utan att istället i linje 

med studiens mål kartlägga olika myndigheters strategier för kriskommunikation.  

 

Frågeställningar: 

 Vilka strategier för sociala medier använder sig de valda myndigheterna av?  
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 Hur utformas innehållet på myndigheternas Facebooksidor och hemsidor före, under 

och efter en kris?  

 Vilka för- och nackdelar ser myndigheterna med att använda sociala medier som 

kommunikationskanal i samband med krissituationer?  

Syftet med studien är att ta reda på hur Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap samt Polismyndigheten använder Facebook som kriskommunikationskanal under 

de olika faserna av en kris. Vidare syfte med studien är att bidra med kunskap om hur sociala 

medier, mer specifikt Facebook, används som kriskommunikationskanal av myndigheter i 

dag. Ambitionen är också att eventuellt föreslå förbättringar genom att applicera teorier för 

effektiv kriskommunikation och sociala medier på den insamlade empirin. Genom att studera 

hur utvalda krishändelser tidigare har kommunicerats finns möjligheten att påvisa eventuella 

brister i myndigheternas kommunikation. Detta är något som potentiellt kan hjälpa 

myndigheter att i framtiden använda sociala medier som kriskommunikationskanal på ett 

mer effektivt sätt. 

 



18 
 

5. Tidigare forskning  

I detta avsnitt sammanställs tidigare forskning inom områdena kriskommunikation och 

sociala medier som är relevanta för studien. Även forskning som specifikt rör myndigheters 

kriskommunikation presenteras, då studien genomförs ur ett myndighetsperspektiv.  

 

5.1. Myndigheters kriskommunkation 

Flodin (1993) menar att i en demokrati är alla medborgare berättigade till information, vilket 

är en förutsättning för medborgarnas möjlighet till deltagande i samhällsdebatten. Detta 

leder till att myndigheter har krav på sig att sprida snabb, trovärdig och saklig information, 

vilket blir extremt viktigt vid samhälleliga kriser då människors informationsbehov ökar. 

Vidare beskriver Flodin (1993) att det finns motsättningar mellan medier och myndigheter 

som vid en krissituation kan utlösas till olika typer av konflikter. Exempel på dessa är: 

 

 Tidskonflikt – medierna vill snabbt få ut information för att vara först med att 

förmedla den, medan myndigheterna först vill skaffa sig en helhetsbild av vad som 

hänt, i syfte att kunna delge allmänheten korrekt information. 

 Källkonflikt – medierna uppsöker olika källor för att få en bredare rapportering 

medan myndigheterna vill att deras information framställs som den enda rätta.  

 Prioriteringskonflikt – medierna upplever ofta inte den information som experter 

anser vara den mest prioriterade att delge allmänheten, som den viktigaste 

informationen att lyfta fram i rapporteringen.  

 Trovärdighetskonflikt – om myndigheterna först lämnar ut information som visar sig 

vara felaktig kan det leda till att medierna visar misstro mot myndigheterna, vilket 

leder till att medierna inte tar hänsyn till den krissituation den drabbade 

myndigheten befinner sig i. (Flodin, 1993) 

 

Mellan 2012 och 2015 genomfördes forskningsprojektet Kriskommunikation 2.0 med syfte 

att påvisa och analysera sociala mediers betydelse för samhällets kriskommunikation. 

Monika Djerf-Pierre, Marina Ghersetti, Bengt Johansson och Tomas Odén, alla forskare vid 

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, vid Göteborgs universitet, 

genomförde på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap studien. Projektet 

utgjordes av en fallstudie av fem samhälleliga kriser med fokus på hur tre aktörer; allmänhet, 

myndigheter och medier kommunicerade under de studerade kriserna, samt hur de har 

förhållit sig till de nya typerna av kommunikationsformer.  
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Syftet med Kriskommunikation 2.0 är att utöka och fördjupa kännedomen om den betydelse 

sociala medier har för kriskommunikationen i samhället.  De resultat som påvisas med hjälp 

av denna studie är att sociala medier är ständigt närvarande under kriser och att de idag, i 

vissa fall har en avgörande del vid kommunikationen under pågående kriser i samhället. 

Detta har också kommit att påverka de tre aktörernas kriskommunikation.  Även för 

myndigheter gäller nya villkor för arbetet med kommunikation på grund av det digitala 

medielandskapet och de ges möjlighet att via sociala medier distribuera information till 

användare oavsett vilken plats denne befinner sig på. De ges möjligheten att informera till 

utvalda enskilda grupper men också att leverera ren allmän information till medborgarna. 

Myndigheterna kan med hjälp av sociala medier även ta sig förbi mediernas så kallade 

gatekeepingfunktion och istället kommunicera direkt till allmänheten. (Odén, Djerf-Pierre, 

Ghersetti & Johansson, 2016) 

 

5.2. Sociala medier som kriskommunikationskanal  

Eriksson (2009) hävdar att ny teknologi innebär att kriskommunikation blivit ett mer 

komplext område. Internet innebär dels en risk för ryktesspridning och annan spridning av 

falsk information, dels erbjuder det möjligheten för medborgare att bilda sig en mer 

nyanserad bild av händelser tack vare alternativa källor. Internet innebär nya möjligheter för 

organisationer, till exempel kan information ändras och uppdateras ofta, interaktion med 

medborgare möjliggörs och organisationen kan sprida sin egen bild av krisen. (Eriksson, 

2009) 

 

Bratu (2016) menar att utvecklandet av sociala nätverk innebär att informationen om en kris 

kan spridas till miljontals människor utan den traditionella inblandningen av journalistiken. 

Kommunikatörer kan anpassa strategier för sociala medier för att på ett mer effektivt sätt 

hantera en kris. Redan innan en kris inträffar bör organisationer vara tillgängliga på sociala 

medier med rikligt med information för att säkerställa att människor hittar rätt 

informationskälla vid händelse av en kris. Samarbete på sociala medier med andra etablerade 

och tillförlitliga källor är också önskvärt för att ytterligare förenkla för allmänheten samt öka 

spridningen av korrekt information. (Bratu, 2016)  

 

Eriksson (2014) har i sin rapport En kunskapsöversikt om krishantering, 

kriskommunikation och sociala medier undersökt användandet av sociala medier samt 

vilken roll de spelar vid samhällsstörningar. Rapportens syfte är att klargöra det aktuella 

forskningsläget gällande kunskaper om sociala mediers roll i händelse av en kris i samhället 

De ändrade förutsättningarna i medie- och kommunikationslandskapet har lett till nya 
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förutsättningar i kommunikationen mellan myndigheter, medier och medborgare i händelse 

av en kris.  

 

Eriksson (2014) går i rapporten igenom tidigare forskning inom området med fokus på 

framförallt tre olika typer av kriser; naturkatastrofer, upplopp och förtroendekriser.  Tanken 

bakom att välja just dessa typer av kriser är att tydligt kunna påvisa om och hur rollen för 

sociala medier i kriskommunikation kan skilja sig åt, beroende på vilken typ av kris det 

handlar om. Till exempel det faktum att myndigheterna med hjälp av Twitter under 

jordbävningen och kärnkraftsolyckan i Japan 2011 kunde sprida viktig information till 

medborgarna trots att andra kommunikationskanaler hade fallit samman. Trots det faktum 

att användandet av Twitter ledde till viss spridning av rykten, var det ändå detta som bidrog 

till myndigheternas möjlighet att behålla sitt förtroende under katastrofen. Slutsatsen i 

rapporten är att rollen för de sociala medierna tycks vara olika beroende på under vilken fas 

av krisen de används. Den förefaller även skilja sig åt beroende på vilken sorts kris som har 

uppstått. (Eriksson, 2014). 

 

I Winermans (2009) studie Crisis communication från 2009 behandlas dödskjutningarna på 

universitetet Virginia Tech i USA 2007. Winermans studie påvisar att medborgare föredrog 

att vända sig till internet för att söka information rörande händelsen. Framförallt föredrogs 

Facebook för spridande och sökande av information. Facebook erbjuder allmänheten och de 

berörda en möjlighet till dialog och det är också en snabb distributionskanal för information. 

Winerman (2009) menar att händelsen på Virginia Tech inte är unik, utan att när människor 

upplever hot söker de intensivt efter information och i dagsläget väljer fler och fler att göra 

detta via olika sociala medier. Ansvariga för kriser har en stark önskan att kontrollera 

informationsflödet, men i och med de sociala mediernas framfart blir detta svårare och det 

bästa de kan göra är att försöka förstå hur de kan använda och utnyttja dem. Denna händelse 

kom att bli en vändpunkt för Facebook som innan främst hade setts som ett nätverk för 

underhållning (Winerman, 2009).  
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6. Teori  

I följande kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

studiens genomförande. Dessa delas upp i strategier för kriskommunikation och strategier 

för kriskommunikation i sociala medier. Det mångfacetterade krisbegreppet definieras och 

diskuteras.   

 

6.1. Krisbegreppet  

Inom kriskommunikationsforskningen finns det flertalet definitioner på begreppet kris. 

Ulmer, Sellnow och Seeger (2011) definierar kriser som händelser som inträffar plötsligt och 

oväntat samt bär med sig någon form av hot för organisationen. En kris följer inga rutiner 

utan består av en serie oväntade händelser som genererar en hög nivå av osäkerhet. Det är 

inte en fråga om när en kris inträffar utan snarare när den gör det. Organisationer kan inte 

kan skydda sig ifrån kriser utan att det istället är något de måste lära sig att hantera. En kris 

medför också en möjlighet för organisationen att utvecklas och ta lärdom (Ulmer, Sellnow & 

Seeger, 2011).  

 

I denna studie har Pearson och Mitroffs (1993) definition valts ut, då detta är en vedertagen 

definition inom området som även är lättförståelig. Pearson och Mitroff (1993) sammanfattar 

en kris utifrån fem kännetecken, dessa är: 

 

 De är mycket synliga. 

 De kräver omedelbar uppmärksamhet. 

 De innehåller inslag av överraskning. 

 De kräver någon form av handling. 

 De är utanför en organisations fullständiga kontroll. (Pearson & Mitroff, 1993)  

Falkheimer, Heide och Larsson (2009) delar in krisförloppet i olika faser; före, under och 

efter krisen, även kallat varningsfasen, akutfasen och följdfasen. Ofta överlappar dessa faser 

varandra vilket kan göra dem svåra att urskilja. Det går också att dela upp kriser i olika 

kategorier. För det första går det att dela in i de kriser som orsakats av naturen eller 

människan, samt som är oavsiktliga och avsiktliga. Dock menar dagens forskare att många 

kriser är en kombination av de som orsakats av naturen och de som orsakats av människan. 

Bland de oavsiktliga räknas till exempel naturkatastrofer och epidemier medan bland annat 

terrorism och upplopp klassas till avsiktliga kriser.  
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Falkheimer, Heide och Larsson (2009) menar vidare att det är möjligt att dela upp kriser 

efter dess karaktär. Den första av dessa är naturkriser, vilket innebär kriser orsakade av 

naturen, till exempel jordbävningar, stormar, jordskred och svåra översvämningar. Den 

andra karaktären är teknologiska kriser som har orsakats av en olycka, till exempel tåg- eller 

flygolyckor som beror på haveri av teknisk utrustning. Hit räknas också produktfel. Den 

tredje är sociala kriser, vilka ofta rör sig om våldskriser, till exempel kravaller och attentat 

men innefattar även hungersnöd och massflytt av människor. Ledningskriser är den fjärde 

karaktären, vilken innefattar kriser som orsakats av till exempel misskötsel och bedrägerier. 

Den femte och sista är ekonomiska kriser, det vill säga kriser som ger en ekonomisk förlust, 

till exempel strejker och att marknaden kraschar.   

En typ av kris kan också leda till att det utvecklas en annan form av kris och ge andra större 

effekter. Till exempel kan en naturkris komma att utvecklas till en social kris, som vid 

Tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004. Dessutom kan alla ovan nämnda varianter av kriser 

sluta som en relations- och kommunikationskris liknande den som uppstod mellan regering 

och anhöriga efter Estoniakatastrofen 1994. (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009) 

 

6.2. Strategier för kriskommunikation  

Coombs (2015) redogör för tre viktiga kriterier för en organisation att ta hänsyn till gällande 

besvarandet av en kris. För att uppnå framgångsrik kriskommunikation bör samtliga av dessa 

kriterier uppfyllas (Coombs, 2015). Kriterierna är snabbhet, konsekventa uttalande och 

öppenhet, som beskrivs mer utförligt nedan.  

 

För det första finns det ett stort behov för den krisdrabbade organisationen att snabbt uttala 

sig om krisen. Detta behov har ytterligare ökat tack vare den snabbare spridningen av 

information via teknologiska kanaler. En kris skapar ett informationstomrum som måste 

fyllas med något av någon. Om organisationen själva inte är tillräckligt snabba med att få ut 

sin information ökar risken för att inkorrekt ryktesspridning och spekulationer fyller detta 

tomrum. (Coombs, 2015)  

 

Tystnad är ett passivt agerande som ger ett intryck av osäkerhet och att organisationen inte 

har kontroll över situationen. Att snabbt uttala sig om krisen skapar istället ett intryck av 

kontroll och ansvarstagande, samt säkerställer att organisationen får ge sin bild av den 

inträffade krisen. Det finns självfallet gränser för hur snabbt ett uttalande kan göras, till 

exempel om situationen är oklar och mer information behöver samlas in. Det är dock i detta 

läge bättre att uttala sig med vad man vet och hänvisa till att ytterligare information kommer 

så snart som möjligt. (Coombs, 2015)  
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Det är även viktigt att organisationen gör konsekventa uttalanden, vilket inte nödvändigtvis 

innebär att bara en person uttalar sig utan att organisationen utser officiella talespersoner för 

att undvika uppkomsten av inofficiella dito. Det är också viktigt att samtliga anställda inom 

organisationen är väl medvetna om vad som ska sägas, då de troligtvis kommer att diskutera 

krisen med sin anhöriga och på sätt kan skapa rykten. Att vara konsekvent är nödvändigt för 

att skapa förtroende för organisationen. (Coombs, 2015)   

 

Avslutningsvis betonar Coombs (2015) vikten av öppenhet under en krissituation. Öppenhet i 

kriskommunikationen utgörs av tre faktorer; tillgänglighet för medierna, vilja att delge 

information och ärlighet. Fokus ligger ofta på att lämna information till medierna, men om 

sociala medier används kräver fler intressenter snabba svar. En klassisk konflikt gällande 

öppenhet i en krissituation rör hur pass mycket information man kan ge ut. I vissa fall kan 

information vara skyddad av till exempel sekretess eller på annat sätt anses vara känslig och 

kan därför inte lämnas ut till allmänheten. (Coombs, 2015)  

 

6.3. Strategier för kriskommunikation via sociala medier  

Fearn-Banks (2011) menar att sociala medier inte bara är effektiva för att följa och delta i 

proaktivt kriskommunikationsarbete, utan de bör också ses om ett effektivt verktyg vid behov 

av att kommunicera under en pågående kris. Den största skillnaden i att kommunicera via 

traditionella kanaler jämfört med sociala medier är spridningens hastighet.  Det är därför 

viktigt att ha anpassade strategier i åtanke när man skriver för sociala medier.  

En viktig del är att man bör ha kunskap om ämnet man ska informera om. Om man själv inte 

besitter denna kan den anskaffas med hjälp av experter för att få korrekt information. Det är 

också viktigt att känna sina publik och på så sätt mottagaranpassa texten. Man bör 

övervaka vad som skrivs om ämnet och vem som skriver om det på sociala medier. Genom 

att delta i diskussionen kan relationer byggas. Det är viktigt att ha ett tydligt budskap, då det 

ska vara lätt för läsaren att förstå vad man vill säga. Man bör även undvika förkortningar, 

symboler för uttryck och fackspråk som kan försvåra förståelsen. Eftersom misstag på sociala 

medier innebär stor risk att tusentals läsare blir felinformerad är det viktigt att vara 

noggrann med att informationen som ges ut är riktig och sann. (Fearn-Banks, 2011)  

Andersson (2014) tar i likhet med Fearn-Banks upp strategier för publicering i sociala medier 

vid en kris. Sociala medier kan användas för att skapa förutsättningar för ett bra samarbete 

mellan myndigheter och andra intressenter. Redan innan krisen uppkommit bör man skapa 
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relationer med olika grupper i samhället och att finnas på sociala medier kan underlätta ett 

sådant arbete (Andersson, 2014).  

 

Ett viktigt syfte med kriskommunikation är att skapa relationer mellan de berörda 

organisationerna och de viktigaste intressenterna. Dessa relationer bör vara etablerade redan 

innan krisen uppkommer då det vid krisens akuta skede redan kan vara för sent. De senaste 

åren har kriskommunikation fått en större roll i och med ökandet av användningen av sociala 

medier. Det blir mer intressant för organisationer att nyttja sociala medier för att på så sätt 

nå sina intressenter men också för att det ges möjlighet att förhindra samt hantera kriser. 

(Fearn-Banks, 2011).   

Genom att nyttja sociala medier som verktyg erbjuds möjligheten att på ett betydligt 

snabbare sätt än med traditionella metoder att nå ut med information. Det ges också en unik 

möjlighet att styra informationen mot en utvald publik. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

det som publiceras i sociala medier stannar där för evigt. Sociala mediers fördelar är att de 

erbjuder tvåvägskommunikation mellan organisation och intressenter vilket i förlängningen 

kan skapa goda relationer mellan dem. I händelse av en kris är det viktigt att snabbt leverera 

pålitlig information till alla som på något sätt kan komma att påverkas av den. Här är sociala 

medier med möjligheten till snabba uppdateringar av information ett mycket bra verktyg. 

(Fearn-Banks, 2011) 
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7. Metod och material 

I följande avsnitt redogörs för studiens metod och material. De val som gjorts i studien 

motiveras.  Tillvägagångssättet för studien presenteras utförligt för att möjliggöra för 

andra forskare att replikera studien. Avslutningsvis diskuteras metodvalet i en 

metodreflektion.   

7.1  Metod 

Studien genomförs med en kvalitativ ansats och utgörs av en kombination av intervjuer med 

kommunikatörer vid de studerade myndigheterna och innehållsanalys av myndigheternas 

Facebooksidor och hemsidor. Studien utförs med ett myndighetsperspektiv och har 

avgränsats till att fokusera på myndigheternas eget användande av sociala medier som 

kriskommunikationskanal. I denna studie ses på validitet som en fråga om huruvida det som 

vi har för avsikt att mäta är det som mäts (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). För 

att uppnå reliabilitet är studien utformad på ett sätt som går att återskapa och 

analysmetoden beskrivs utförligt steg för steg.  

 

Elo och Kyngäs (2008) lyfter fram en del som kritik riktas mot kvalitativ innehållsanalys, 

främst från det kvantitativa forskningsområdet som menar att det är en förenklad teknik för 

detaljerad statistisk analys. Den kvalitativa sidan ger också kritik mot den kvalitativa 

innehållsanalysen då de hävdar att den inte är kvalitativ nog. Trots denna kritik menar Elo 

och Kyngäs (2008) att en stor fördel med denna analysmetod är dess innehållskänslighet och 

flexibilitet vid val av forskningsdesign (Elo & Kyngäs, 2008). Den kvalitativa 

innehållsanalysen lämpar sig väl för denna studie då både muntliga och skriftliga uttalanden 

studeras.     

 

Den kvalitativa ansatsen är lämplig då man är intresserad av att gå på djupet och ta reda på 

bakomliggande orsaker till specifika fenomen inom ett område. Studien genomförs med ett 

myndighetsperspektiv, samt med en ambition att påvisa styrkor och svagheter för att i 

förlängningen hjälpa myndigheterna. De resultat som presenteras går ej att göra gällande för 

myndigheter i allmänhet då de utgår utifrån de specifika myndigheter och kriser som 

studeras. Att dra för alla myndigheter allmängiltiga slutsatser, är dock heller inte syftet med 

denna kvalitativa studie.  
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7.2. Urval 

7.2.1. Urval av sociala medier  

Vid urvalet av vilken kanal som skulle studeras diskuterades ett flertal olika sociala medier. 

Instagram sorterades bort eftersom det ej ansågs vara en lämplig kriskommunikationskanal, 

då detta nätverk i huvudsak är uppbyggt av bilder samt har en teckenbegränsning för 

bildtexterna. Inledningsvis var tanken att även studera myndigheternas Twitterflöden, i syfte 

att få ett mer omfattande empiriskt underlag. Dock upptäcktes att det ej var genomförbart då 

möjligheten att få tillgång till Twitterinlägg publicerade så långt bak i tiden inte fanns. Till 

exempel har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skapat ett nytt konto och 

på grund av det raderat det som användes under den utvalda krisen för studien. Detta ledde 

till att beslutet togs att ej genomföra innehållsanalys av myndigheternas Twitterflöden.  

Slutligen valdes Facebook som den mest lämpliga kanal att studera för att genomföra 

innehållsanalysen. Detta val grundades i att Facebook är det mest använda sociala nätverket 

av såväl privatpersoner som organisationer, vilket innebär att det är en relevant kanal att 

studera. Samtliga av de utvalda myndigheterna för studien använder Facebook och det är 

möjligt att få tillgång till inlägg flera år bakåt i tiden. Facebook är huvudsakligen ett 

textbaserat nätverk, vilket möjliggör en jämförelse mellan Facebookflödet och innehållet på 

respektive myndighets hemsida.   

7.2.2. Urval av myndigheter 

Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Polismyndigheten har 

valts ut för denna studie då de anses ha en viktig funktion för samhällsberedskapen och 

därmed är relevanta att studera.  Myndigheterna har en naturlig koppling till varandra då de 

ofta samarbetar vid hantering av mer omfattande kriser, så som bränder eller stormar. Vid 

skogsbranden i Västmanland var samtliga av dessa myndigheter involverade i 

krishanteringen, som tidigare beskrivits i bakgrundskapitlet. De samarbetar även på sociala 

medier genom att länka till varandras information för att korrekt information ska nå ut till så 

många som möjligt. Med grund i denna koppling anses det finnas ett intresse i att studera 

hur dessa myndigheter ser på och hur de använder sociala medier som 

kriskommunikationskanal på ett sinsemellan liknande sätt. Trots denna koppling har det inte 

tidigare gjorts någon studie med dessa myndigheter i kombination med varandra. 
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7.2.3. Urval av kriser  

För Försvarsmakten valdes en misstänkt gruppvåldtäkt på Norrbottens flygflottilj, F21 och en 

självmordsattack mot svenska trupper i Mali ut. Skogsbranden i Västmanland sommaren 

2014 valdes att studeras för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. För 

Polismyndigheten valdes de uppmärksammande upploppen i Stockholmsförorten Husby 

2013. Kriserna för studien har valts ut då de är olika typer av kriser av olika karaktär. Till 

exempel är skogsbranden i Västmanland en teknologisk kris medan upploppen i Husby är en 

social kris, enligt Falkheimer, Heide och Larssons (2014) tidigare presenterade indelningar.  

Att kriserna är olika i sin natur innebär att hanterings- och kommunikationsbehovet för dem 

skiljer sig åt och det ger därmed en djupare förståelse för hur olika kriser kan hanteras och 

kommuniceras. Till exempel är en stor skogsbrand som härjar i Västmanland av större 

intresse för allmänheten och av mer akut karaktär än att en svensk trupp i Mali utsatts för en 

självmordsattack. Dessa kriser har även getts ett visst medialt utrymme.  

 

Anledningen till att två kriser för Försvarsmakten valts ut till studien är att innehållet på 

deras hemsida och Facebooksida inte är lika omfattande som för de andra myndigheternas 

kriser. Försvarsmaktens kriser är även interna kriser som i huvudsak drabbar myndigheten i 

sig, medan MSB:s och Polismyndighetens kriser är externa kriser som berör samhället. Detta 

innebär att studiens empiri utgörs av två interna och två externa kriser.   

 

7.3.  Tillvägagångssätt  

7.3.1.  Kvalitativ innehållsanalys  

Innehållsanalysens material är inhämtat från följande myndigheters hemsidor: 

Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Krisinformation.se. 

Den ursprungliga tanken var att även analysera nyhetsinlägg från Polismyndighetens 

hemsida, men de aktuella inläggen för analysen var borttagna av polisen själva. Efter kontakt 

med polisens mediecenter gavs beskedet att de gallrar bland gamla nyheter och att dessa 

heller inte behöver diarieföras då de inte uppnår en viss verkshöjd. Detta innebär att analys 

av inlägg från Polismyndighetens hemsida inte är genomförbar. Gällande Facebook är 

materialet inhämtat från: Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

Krisinformation.se, Norrbottens flygflottilj F21 och Järvapolisen. Anledningen till att två 

lokala Facebooksidor nyttjas är att kommunikationen kring de aktuella kriserna i huvudsak 

fördes på dessa sidor.  
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Innehållet kommer att studeras före, under och efter de utvalda kriserna utifrån de faser en 

kris kan delas in i enligt Falkheimer, Heide och Larsson (2009), som beskrivits i det tidigare 

teoriavsnittet. I denna studie togs beslutet att gällande tidigare-fasen studera inlägg som 

publicerats en vecka före de inträffade kriserna. Under-fasens inlägg har identifierats utifrån 

de valda krisernas tidsperiod. Information om tidsperioderna har tagits från de utvalda 

myndigheternas webbsidor. Fokus har legat på myndigheternas egen kommunikation i s åväl 

inlägg som kommentarer. Studien omfattar därmed inte vad för kommentarer som 

inkommit, utan endast i vilken utsträckning myndigheterna har besvarat kommentarerna 

samt hur de gör detta. Efter-fasen varierar från kris till kris, därför togs beslutet att studera 

inlägg med koppling till krisen, uppföljningsinlägg, som är gjorda max en månad efter 

krisens slutpunkt.  

Inläggen anlyseras utifrån ett analysschema (se bilaga) med frågor som är utformade efter de 

teoretiska utgångspunkterna för studien som tidigare presenterats i teorikaptitlet. Dessa 

teorier gällande effektiv kriskommunikation och kriskommunikation via sociala medier har 

omformulerats till frågor som ställts till materialet. Frågorna rör bland annat hur öppna 

myndigheten är med information och hur pass tydligt deras budskap de vill förmedla till 

allmänheten är.  

 

Antalet inlägg som studerats vid respektive kris varierar kraftigt. Detta beror på att kriserna 

är av olika karaktär och omfattning, vilket innebär att informationstätheten skiljer sig åt.  

Gällande Försvarsmaktens två studerade kriser; den misstänkta gruppvåldtäkten på F21 och 

självmordattacken i Mali studeras ett respektive tre inlägg. Om skogsbranden i Västmanland, 

som är den största av de studerade kriserna, studerades 178 inlägg gjorda av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap samt Krisinformation.se.  Vid analysen av upploppen i Husby 

studerades Järvapolisens åtta inlägg. Totalt för samtliga kriser har 190 inlägg studerats.  

 

7.3.2.  Intervjuer  

Beroende på studiens syfte och frågeställningar har personer personer med någon form av 

kommunikationsansvar intervjuats på respektive myndighet. Detta för att möjliggöra en 

jämförelse mellan vad som framkommer vid intervjuerna i förhållande till innehållsanalysen. 

Intervjuerna är semistrukturerade och utgår från en förberedd intervjuguide(se bilaga). 

Dessa kommer dock att anpassas under intervjuns gång för att utnyttja möjligheten att ställa 

följdfrågor. Frågorna har formulerats med avsikt besvara studiens frågeställningar.  

Ytterligare ett antal personer kontaktades via telefon eller mejl, då det förutsattes att alla som 

kontaktades inte skulle ha möjlighet att ställa upp på intervju. Detta gjordes för att undvika 
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att materialet skulle bli för snävt. Fem personer valdes ut då det är lämpligt att begränsa 

antalet intervjuer för att inte få en ohanterlig mängd material (Trost, 2010). Det har gjorts 

försök att kontakta intervjupersoner på nationell nivå inom respektive myndighet, dock var 

det bara från Polismyndigheten det gavs respons. Trots att antalet intervjupersoner för 

respektive myndighet blir olika valdes det att genomföra intervju även med 

Polismyndighetens nationella kommunikationsstrateg, för att få ett så brett empiriskt 

underlag som möjligt.  Detta för att inte begränsas av en fastställd struktur och för att kunna 

få ut så mycket information som möjligt av varje intervjutillfälle.  

Intervjuerna har i första hand genomförts som fysiska möten på myndigheten men när 

möjligheten inte fanns för detta skedde dessa intervjuer istället via telefon. Intervjuerna 

beräknades pågå cirka 30 minuter. Trost (2010) menar att det är lämpligt att utföra 

intervjuerna i en för den intervjuade trygg miljö, till exempel dennes arbetsplats.  

Intervjuerna spelades, efter godkännande av intervjupersoner, in för att underlätta 

sammanställning och transkribering (Trost, 2010). Under intervjuerna fördes anteckningar 

som ett komplement till inspelningen för att säkerhetsställa att materialet fanns tillgängligt 

även om inspelningsutrustningen havererade. Inspelningarna har gjorts med hjälp av en 

iPhone.  

Intervjupersonerna är: 

Intervjuperson Titel Myndighet Datum Förkortning 

Intervjuperson 

1 

Nationell kommunikationsstrateg Polismyndigheten 7 

november 

2016  

IP1 

Intervjuperson 

2 

Kommunikatör vid 

Jönköpingspolisen 

Polismyndigheten 10 

november 

2016 

IP2 

Intervjuperson 

3 

Informationschef K3 Försvarsmakten 11 

november 

2016 

IP3 

Intervjuperson 

4 

Verksamhetsansvarig för 

kommunikationssamordning 

MSB 22 

november 

2016 

IP4 

Figur 1: Tabell över intervjupersoner 
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Efter utförda intervjuer transkriberades de inspelade intervjuerna med hjälp av det 

webbaserade programmet oTranscribe. Detta program möjliggör justering av hastigheten i 

inspelningen för att förenkla vid transkribering. Transkribering anses vara ett tidskrävande 

moment, som ofta tar längre tid än beräknat. Ett flertal metodböcker, till exempel Ekström 

och Larsson (2010) menar att en transkribering bör ske ordagrant och också inkludera skratt, 

pauser, tvekande och så vidare. Dock beror noggrannheten av transkriberingen på vad som är 

avsett att studeras och de delar av intervjuerna som saknar relevans för studiens syfte kan 

uteslutas (Ekström & Larsson, 2010). Då syftet med denna studie är att analysera vad 

intervjuernapersonerna säger och inte hur de säger det valdes att inte inkludera sådant i 

transkiberingarna.   

Intervjuerna genomfördes för att få en övergripande bild av myndigheters inställning och 

användande av sociala medier. Fokus har inte bara legat på sociala medier som 

kriskommunikationskanal, utan även inriktat sig på att ta reda på hur och varför 

myndigheterna använder sociala medier. Vid intervjuerna har vi fått tillgång till 

myndigheternas dokument med policys och strategier för såväl sociala medier som 

kriskommunikation. Utifrån detta har intervjuerna analyserats för att urskilja eventuella 

likheter och olikheter jämfört med vad som framgått i studiens innehållsanalys. Detta 

genomfördes för att se om myndigheterna lever som de lär.  

 

7.4.  Metodreflektion 

En del problem har uppstått under studiens gång. Till exempel blev inspelningen av intervjun 

med IP1 något skrapig, vilket ledde till att vissa delar av den var svåra att höra. Detta 

avhjälptes med hjälp av att även anteckningar fördes vid intervjutillfället och som användes 

som komplement för att tyda vad som sades när transkriberingen genomfördes. Ett annat 

problem som uppstod var att en del inlägg inte längre fanns tillgängliga, vilket gjorde att 

analys av dessa inte var möjlig. Till exempel fanns ett initialt intresse att studera 

kriskommunikationen om Lisa Holm-fallet, men dessa inlägg visade sig vara borttagna och 

gick heller inte att få tillgång till från digitala arkiv.  

 

Samtliga intervjupersoner har varit mycket tillmötesgående, hjälpsamma och positivt 

inställda till studien, något som förenklat genomförandet enormt. De har dessutom erbjudit 

fortsatt hjälp, till exempel med att ge tillgång till diverse material. Alla erbjöd också 

möjligheten att återkomma om nya frågor eller andra typer av problem skulle uppstå. 
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8. Resultat   

I följande kapitel redovisas de resultat som framkommit av den kvalitativa 

innehållsanalysen och de intervjuer som genomförts. Avsnitt 8.1. De studerade kriserna 

grundas på innehållsanalysen och varje studerad kris redovisas utifrån de olika faserna av 

en kris som tidigare beskrivits. I avsnitt 8.2. Myndigheternas strategier för sociala medier 

grundas på de intervjuer som genomförts med kommuniktörer vid respektive myndighet. 

Avslutningsvis görs en tematisering av de återkommande mönster som går att skönja ur 

såväl innehållsanalysen som intervjuerna, dessa är: spridning, dialog, internets sårbarhet 

och öppenhet.  

8.1. De studerade kriserna 

8.1.1. Misstänkt gruppvåldtäkt på F21    

Krisens olika faser 

 

Före 

Före krisen inträffat råder ett slags normalläge på både Försvarsmaktens centrala 

Facebooksida och hemsida samt F21:s Facebooksida.  Det publicerades i huvudsak inlägg i 

linje med vad som beskrevs som Försvarsmaktens syfte med att använda sociala kanaler i 

bakgrundskapitlet; att informera om sin verksamhet.  Till exempel publicerades inlägg, på 

såväl hemsida som Facebooksida, om pågående eller kommande övningar som kan komma 

att innebära ett störningsmoment för boende nära de aktuella övningsområdena. Det skrevs 

även inlägg med information om diverse olika utbildningar Försvarsmakten genomför samt 

hur man går tillväga för att ansöka till dessa. Det går tydligt att urskilja att Försvarsmakten 

använder sin Facebooksida och hemsida i syfte att rekrytera nya medarbetare. Ett flertal 

inlägg innehåller till exempel intervjuer med anställda, information om ansökan till 

officersprogrammet och Grundläggande Militär Utbildning, GMU.  

 

Under 

Den 23 juni 2016 uppmärksammade Expressen och andra medier att en misstänkt 

gruppvåldtäkten ägt rum på Norrbottens flygflottilj, F21 i februari samma år. I Expressens 

artikel skrivs att Försvarsmakten mörkat händelsen (Expressen, 2016). Samma dag 

publicerade Norrbottens flygflottilj, F21 ett inlägg på sin Facebooksida som länkar vidare till 

ett blogginlägg där de dementerar mediernas uppgifter om att Försvarsmakten försökt att 

mörka händelsen. Försvarsmakten väljer att inte kommentera händelsen på sin centrala 

Facebooksida, vilket innebär att det där uppstår ett informationstomrum.  
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Figur 2: Inlägg från F21:s Facebooksida som länkar till blogg på Försvarsmakten.se  

 

 

 

Efter 

Efter de båda studerade kriserna återgick Försvarsmakten så väl som F21 till det normalläge 

som beskrivits i före-fasen. De publicerade liknande inlägg som tidigare beskrivits (se bild 

ovan). Gällande den misstänkta gruppvåldtäkten gjordes inga inlägg med någon form av 

uppföljning av händelsen. De hade kunnat delge information om de eventuella konsekvenser 

som händelsen fick, till exempel att förövarna inte fick fortsätta sin anställning inom 

Försvarsmakten. På detta sätt hade det tydliggjorts att Försvarsmakten valt att agera.  

 

8.1.2.  Självmordsattack i Mali 2016 

Krisens olika faser 

 

Före 

Före krisen inträffat råder ett slags normalläge på både Försvarsmaktens centrala 

Facebooksida och hemsida samt F21:s Facebooksida.  Det publicerades i huvudsak inlägg i 

linje med vad som beskrevs som Försvarsmaktens syfte med att använda sociala kanaler i 

bakgrundskapitlet; att informera om sin verksamhet.  Till exempel publicerades inlägg om 

pågående eller kommande övningar som kan komma att innebära ett störningsmoment för 

boende nära de aktuella övningsområdena. Det skrevs även inlägg med information om 

diverse olika utbildningar Försvarsmakten genomför samt hur man går tillväga för att ansöka 

till dessa. Det går tydligt att urskilja att Försvarsmakten använder sin Facebooksida och 

hemsida i syfte att rekrytera nya medarbetare. Ett flertal inlägg innehåller till exempel 

intervjuer med anställda, information om ansökan till officersprogrammet och 

Grundläggande Militär Utbildning, GMU.  

 

Under 
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Gällande självmordsattacken i Mali var Försvarsmakten snabbare med att publicera 

information om vad som skett på sin hemsida än på sin Facebooksida. På hemsidan 

publicerar de ett kort inlägg om den inträffade händelsen samma dag som den sker (se bild 

nedan), vilket inte gjordes på Facebooksidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Inlägg från Försvarsmaktens hemsida om att självmordsattack skett i Mali 

 

 

Dagen efter publicerades ett längre inlägg där den svenska FN-styrkan i Mali kommenterar 

händelsen. Detta inlägg publiceras på Försvarsmaktens hemsida och länkas även till från 

Facebooksidan. I och med att det dröjer innan någon information om attacken publiceras på 

Facebooksidan skapas där ett informationstomrum, som enligt Coombs (2015) leder till en 

risk att spekulationer sprids (Coombs, 2015.   

Efter 

Som ovan beskrivet publicerade Försvarsmakten ett kort inlägg om självmordsattacken i Mali 

på sin hemsida i under-fasen (se figur 1), vilket de valde att inte göra på sin Facebook. Detta 

innebär att det efterföljande inlägget där den svenska FN-styrkan kommenterar händelsen 

ses som uppföljning på hemsidan. Coombs (2015) menar att det är viktigt att vara konsekvent 

i sina uttalanden under en kris, för att inte riskera att förtroendet för organisationen minskar 

på grund otydlig information (Coombs, 2015).  

 

8.1.3.  Skogsbranden i Västmanland  

Krisens faser  

Före  

Innan skogsbranden i Västmanland utbröt gick Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap och Krisinformation.se ut med  varningar om att det var extremt torrt i marken i 

stora delar av Sverige. Detta inlägg(se figur nedan) publicerades både på deras hemsida och 

Facebooksida. MSB skrev även vad man kan tänka på för att förebygga att bränder bryter ut.  
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Figur 4: Inlägg publicerat på MSB:s Facebooksida där de varnar för hög brandrisk  

 

Under  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerade det första inlägget på sin 

hemsida den 4 augusti och på sin Facebooksida den 5 augusti 2014, det vill säga fyra 

respektive fem dygn efter skogsbrandens utbrott den 31 juli. Krisinformation.se publicerade 

första inlägget på hemsida och Facebook den 2 augusti 2014. 

 

 Figur 5: Krisinformation.se:s första Facebookinlägg om branden. 

 

Under krisperioden från och med det att branden startade den 31 juli till det att branden 

ansågs vara under kontroll den 11 augusti 2014, publicerade Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap 22 inlägg på sin Facebooksida och 14 på sin hemsida. Krisinformation.se 

publicerade 72 inlägg på sin Facebooksida och 28 på sin hemsida. De båda uppdaterade 

regelbundet om krisens händelseförlopp. Det är en markant skillnad i antal inlägg hos MSB 

gentemot Krisinformation.se. De flesta inlägg som publiceras på Facebook länkar vidare till 

mer information på respektive hemsidor, till exempel sina egna, Länsstyrelsen i Västmanland 

och SOS Alarm. Både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Krisinformation.se 

uppdaterar oftare på Facebook, men uppdaterar också kontinuerligt på sina hemsidor.  
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Figur 6: Inlägg från MSB:s Facebooksida där de länkar vidare till dinsakerhet.se  

 

Efter 

I krisens efter-fas publicerades ett flertal inlägg med koppling till skogsbranden. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerade 12 inlägg på sin Facebooksida 

och 13 inlägg på sin hemsida medan Krisinformation.se publicerade 11 inlägg på sin 

Facebooksida och sex inlägg på sin hemsida.  Till exempel beskrev dessa inlägg hur man som 

privatperson skulle gå tillväga för att få ut ersättning för sådant som förstördes av branden 

och hur eftersläckningsarbetet fortskred.   

 

 

Figur 7: Exempel på uppföljningsinlägg från MSB:s Facebooksida  

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Exempel på uppföljningsinlägg från Krisinformation.se:s hemsida  
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8.1.4. Upploppen i Husby 2013  

Krisens faser 

 

Före  

Före krisen inträffat använde Järvapolisen sin Facebooksida för att informera om sin 

verksamhet, vad som händer i området och för att föra en dialog med de boende i området. 

Ett exempel på ett Facebookinlägg Järvapolisen gjorde före krisen var att vid ett tillfälle hade 

flera personer ringt och uttryckt sin oro över höga smällar i ett område i Husby. I inlägget 

berättar Järvapolisen att de varit och undersökt situationen och konstaterat att det inte var 

något allvarligt. Järvapolisen använder även sin Facebooksida för att efterlysa tips från 

allmänheten.  

 

Under 

 

Under krisperioden mellan den 19-den 24 maj 2013 publicerades sex inlägg på Järvapolisens 

Facebooksida. Det första inlägget publicerades den 21 maj, det vill säga två dagar efter 

upploppen anses ha startat. Polisen informerade på ett detaljerat sätt om vad som händer i 

området. Till exempel rapporterade de dag för dag om krisens utveckling. De hade en 

personlig ton i sina inlägg där de blan d annat relaterade till sina egna familjer och skrev 

under inläggen med förnamn. De uppmanade till dialog mellan myndighet och medborgare, 

genom att de visade ett intresse och uppskattar allmänhetens åsikter, se bild nedan: 
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Figur 9: Inlägg från Järvapolisens Facebooksida som påvisar att de vill ha en dialog med de boende i Husby   

 

Ett annat exempel på att Järvapolisen ville föra en dialog med allmänheten om upploppen 

var att de erbjöd en chattfunktion i kommentarsfältet på sin Facebooksida. Detta är något 

som Falkheimer, Heide och Larsson (2014) menar är eftersträvansvärt då det öppnar upp för 

möjligheten till diskussion (Falkheimer, Heide & Larsson, 2014).  

Efter 

I efterfasen av krisen publicerade Järvapolisen två inlägg som hörde samman med 

upploppen, därefter återgick de till att skriva inlägg om andra ämnen. Det ena inlägget var 

väldigt personligt skrivet där de uppmuntrade människor att de skulle ta hand om varandra 

och Husby. I det andra inlägget tackade de flertalet inblandade som på olika sätt gjort ett 

fantastiskt arbete med ett stort engagemang under den pågående krisen. De uppmanade till 

fortsatt arbete för att bibehålla lugnet och öka tryggheten i området. 

 

Figur 10: Exempel på uppföljningsinlägg från Järvapolisens Facebooksida  
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8.2. Myndigheternas strategier för sociala medier  

8.2.1.  Försvarsmakten 

IP3, informationschef på K3, nämnde i intervju att det är viktigt att vara den som berättar om 

vad som skett och på så sätt äga krisen. IP3 menar att det inte räcker att ge information till 

media, då de alltid kommer att vinkla informationen på det sätt som är lönsamt för dem.   

 

Ja, för det handlar ju också om att man ska äga krisen, att man ska vara den som faktiskt 

berättar. Visst jag kan ju nöja mig med att bara berätta för SLA [Skaraborgs Allehanda] och 

bara svara på de frågorna men folk kommer ju ändå dela deras artiklar på Facebook […] då 

blir det medias vinklar på det och då blir det aldrig liksom "det här tycker vi". […] Man kan 

ju aldrig tro att man kan äga det bara genom att säga till media för de kommer ändå bara 

vinkla det.  

Försvarsmakten beskriver sitt syfte med att använda sociala medier; att marknadsföra sina 

utbildningar och skapa en intern stolthet hos de anställda (Försvarsmakten, u.å.).  Detta 

ligger i linje med vad IP3 vid intervju beskriver som syftet med att använda sociala medier:  

 

[…]det är liksom marknadsföra det men också att bygga varumärke på något vis, alltså 

bygga en inre stolthet hos de som jobbar här, har jobbat här eller känner någon som jobbar 

här. Så egentligen bygga stolthet och varumärke och visa vad vi gör egentligen.  

 

IP3 berättar att de varit förskonade från kriser, vilket inneburit att de inte behövt använda 

sociala medier som kriskommunikationskanal. Det är dock något IP3 menar att det behöver 

ändras på, så de styrningsdokument som finns innefattar sociala medier.  

 

Vi har ju varit ganska förskonade från kriser […] även om det kanske hänt saker så ser man 

liksom inte det i trafiken på Facebook […] Så har det hänt någonting har man inte använt 

den kanalen på det sättet 

[…] Men det finns ju en tanke med vilket syfte det ska vara och målgrupp […], alltså vad vi 

ska använda kanalen till och där är inte kriskommunikationen en uttalad del i det var det 

inte 2012 iallafall. […] Nu 5 år senare så känns det ju som att det ju måste till där, alltså vart 

kommer folk att titta? […] Man letar ju där liksom så man kan få ett hum om vad som 

händer, sen kan man ju gå och leta på mer traditionella sidor när man vet vad det. 

IP3 menar att en del kriser vill man gärna hålla internt och undvika att de nämns på sociala 

medier pch på så sätt uppstår stor spridning. En problematik i detta som IP3 påtalar är att 

personer utanför Försvarsmakten, till exempel anhöriga till försvarsmaktsanställda, kan 
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skriva saker på sociala medier som enligt försvaret inte tänkt ska finnas där. Det kan på så 

sätt uppnå en kris på grund av detta.  

 

Sen är det ju såhär, vissa kriser vill man liksom inte blåsa ut på Facebook heller, det kanske 

är sådant man gärna håller så internt som möjligt. Låter man krisen växa så kan det ju bli 

ännu värre oftast.  

 

Sen kan man ju aldrig tvinga någons anhörig till att följa våra riktlinjer så, det är snarare 

där krisen ofta uppstår förs oss det är ju att det är en anhörig som inte vad ska man säga är 

väldigt upprörd och kanske inte tänker hela vägen alltid, det gör man ju inte en sån situation 

så det är fullt förståeligt […].  

 

8.2.2. Myndigheten för samhällsskydd och beredsskap 

IP4 berättar att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i uppgift att bevaka vad 

som sker i omvärlden för att kunna ligga steget före och informera allmänheten i händelse av 

en kris. För MSB är det även en viktig del att öka kunskapen i samhället inom olika områden 

och att använda sociala medier för omvärldsbevakning enligt IP4.  

Ja, det är väldigt mycket informera för att vara kunskapshöjande. Vi har en ganska formell 

närvaro i våra sociala medier. Framförallt är vi där för att bidra till att öka kunskapen i 

samhället, både om MSB men också om hur det fungerar i samhället i stort. […] Ofta är det 

ju någon annan i samhället som är ansvarig för en kris som hanterar det. Men vår roll kan 

vara att mera komplettera deras kommunikation med hur samhället är uppbyggt. För att 

ofta vet inte allmänheten eller medier det och då vill de ju gärna ställa de frågorna till oss för 

att vi är ju alltid inblandade på nått sätt. 

 

IP5, webbredaktör på Krisinformation.se, säger att en av de viktigaste funktioner 

Krisinformation.se ser med sociala medier är att använda kanalen för att omvärldsbevaka.  

[…] Så syftet från början var att se till att folk liksom visste att vi fanns och kunde hjälpa oss 

att sprida information. Sen har det också mer och mer blivit att vi vill ha in information och 

att det funkar som omvärldsbevakning att vi frågar folk vilka frågor de vill ha svar på från 

andra myndighete eller vad de undrar över och att vi vill ha feedback på det vi skriver alltså 

helt enkelt få in info. […] Men också när man kokar ner det när det är ett skarpt läge så är 

det viktigaste att vi når ut med infon. På sociala medier får vi ju mycket hjälp av folk som 

delar vidare på ett sätt som vi inte, vi skulle inte kunna nå så många själva genom någon 

annan kanal. 
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Sen använder vi det mycket till omvärldsbevakning eftersom vi har en roll att hålla koll på 

vad som sker och liksom ligga lite steget före och informera resten av samhället när det rör 

på sig kring en verksamhet. 

IP4 på MSB påtalar att faktagranskningen av det innehåll som publiceras på deras sociala 

medier alltid sker i samråd med en expert inom området. Denna expertis kan finnas inom 

den egna myndigheten eller tas in externt. Problemet med detta är att det blir en omfattande 

process att ge kvalitetssäkra svar på frågor som inte är generella, eftersom de kontaktar den 

som har expertisen för att kunna ge korrekt svar. 

Ja precis, men såklart då i dialog med verksamheten […] så att vi får kvalitetssäkrade 

budskap. […] Det svåra för oss är när vi får frågor då är det en ganska omfattande process 

för oss att kvalitetssäkra vilka svar vi ska kunna ge. 

 

IP5, vid Krisinformation.se, ser sociala medier som ett komplement till andra 

kommunikationskanaler i händelse av en kris.  

 

Vi använder det som ett komplement till det andra vi har så det beror på, vi kan använda det 

om vi ser att det går att prata om samma sak men på ett lättare sätt att man förklarar eller 

mer använder det som intresseväckare för att leda in på msb.se. 

 

IP4, verksamhetsansvarig för kommunikationssamordning på MSB, berättar att de har som 

rutin att endast bevaka och besvara kommenterar under kontorstid om det inte rör sig om 

något akut ärende. Under den studerade skogsbranden i Västmanland har MSB i stort sett 

inte besvarat några kommentarer alls som inkom på deras Facebooksida, vilket motsäger det 

IP4 berättat. Coombs (2015) menar att om en organisation använder sig av sociala kanaler 

som kriskommunikationskanal så förväntar sig intressenterna att få snabba svar (Coombs, 

2015). Detta är något som MSB inte uppfyller då de inte är tillgängliga utanför kontorstid och 

heller inte besvarar samtliga inkomna kommentarer.  

 

8.2.3. Polismyndigheten  

IP2 beskriver Polismyndighetens syfte med att använda sociala medier på följande vis:  

 

[…]här står ju lite grann kring syfte och mål med vår närvaro i sociala medier, det handlar 

ju mycket om att få ut brottsförebyggande information, hur skyddar du dig mot 

bostadsinbrott, hur skyddar du dig mot inbrott i bilen under julhandeln, mycket sånt här 

brottsförebyggande information. […] det är ju en bra kanal där vi har stor spridning och vi 

når många den vägen så använder vi den ju gärna till brottsförebyggande information. Vi 
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vill ju också ha en dialog, polisen ska ju finnas där människor finns och idag är ju det också 

på sociala medier. 

 

IP1, nationell kommunikationsstrateg, berättar att Polismyndighetens huvudsakliga syfte 

med deras användande av sociala medier är att ge sin bild av deras verklighet. Detta är något 

som de märker att det finns ett stort intresse av hos deras följare.  

Självklart vill vi ge vår bild av vår verklighet. Syftet med att finnas i sociala medier är 

egentligen att ge en bild av vårt jobb och vi har märkt att det är rätt många som är 

intresserade av det och att vi har fått en väldigt stark intern stolthet.  

 

IP2, vid Jönkpingspolisen, berättar att det finns fördelar med den stora spridning som 

sociala medier erbjuder.  Ett exempel på detta är:  

Jag vill minnas att man har gått ut med bilder på gärningsmän faktiskt och han eller hon 

har blivit grIP5n några timmar senare just för att man har gått ut i sociala medier och fått 

stor spridning på så kort tid. Man kan ju visa i nyhetssändningar på tv, men då kanske man 

förser medierna med bilden på förmiddagen och sen kommer det i en nyhetssändning på 

kvällen som folk tittar på så det har ju en enorm kraft sociala medier och det går ju enormt 

fort. 

 

IP2 vid Jönköpingspolisen berättar att vid vissa kriser kan det råda 

förundersökningssekretess, vilket innebär att all information inte kan lämnas ut till 

allmänheten eftersom det då kan skada den pågående utredningen. IP2 menar att 

kommunikatörerna ofta vill berätta så mycket som möjligt medan utredarna har ett annat 

perspektiv och vill hålla informationen intern. Det kan dock vara till fördel att gå ut med den 

information som är möjlig att lämna ut, då det kan hjälpa utredningen framåt. Det är viktigt 

att kommunikatörer och utredare jobbar tätt tillsammans och i samråd avväger vilken 

information som ska lämnas ut.   

 

Ja, det kan ju råda till exempel förundersökningssekretess som det heter. […] Vi på 

kommunikation jobbar ganska hårt för att vi vill kunna gå ut med så mycket som möjligt till 

media utan att det på nått sätt skadar utredningen. Där kanske vi ser ibland lite annorlunda 

än vad utredarna gör för dom kan ju vara väldigt såhär att vi inte kan säga nått till media 

ingenting får komma ut medans vi har ett annat synsätt. […] Ibland får man ju väga 

fördelar mot nackdelar och då tar vi ju inte bara det beslutet själva utan då bollar vi ju det 

tätt ihop med utredarna och de som leder utredningen. 

 

IP1 berättar att använda sociala medier som kriskommunikationskanal inte är något 

prioriterat i dagsläget. Dock berättar IP1 att Polismyndigheten arbetar med att uppdatera 

detta och ta fram nya riktlinjer för polisens arbete med kriskommunikation i stort och dessa 
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kommer att innehålla ett avsnitt för sociala medier, då han menar att de kommer att använda 

sig av sociala medier beroende på typ av kris. Till exempel om det skulle ske en 

kärnkraftsolycka så anser han att de garanterat kommer att använda sig av sociala medier för 

att nå ut med information. 

Ja, det beror på lite hur mycket resurser vi har, just nu är det inte högprioriterat. […] då 

brukar vi oftast stänga ner möjligheten att göra inlägg på den och vi döljer alla 

kommentarer automatiskt. Det kan man göra via ett språkfilter som man lägger på. 

Exakt, men absolut vi kommer att använda det och håller precis på att ta fram nya riktlinjer 

för hur vi ska använda kriskommunikation inom polisen i stort som jag hoppas kommer att 

vara klar innan årsskiftet. […] där tar vi faktiskt med hur vi ska använda sociala medier och 

det är ju lite beroende på olycka. Är det till exempel en kärnkraftsolycka kommer vi 

garanterat att använda sociala kanaler. 

 

8.3. Tematisering  

8.3.1. Spridning 

Sociala medier innebär en möjlighet att som myndighet sprida information till en stor mängd 

människor. Det går dessutom snabbt att sprida informationen samt är relativt 

kostnadseffektivt och möjliggör tvåvägskommunikation.  Människor har möjligheten att 

sprida myndigheternas information vidare genom att dela inlägg i sitt eget flöde eller tagga 

andra Facebookanvändare i myndigheternas inlägg. IP5, webbredaktör på 

Krisinformation.se, berättar att vid ett skarpt läge är det viktigaste för Krisinformation.se att 

nå ut med information och på sociala medier får de mycket hjälp av människor som delar 

informationen vidare. IP5 menar att de inte på egen hand skulle kunna nå en så stor 

spridning genom någon annan kommunikationskanal.   

 

Ett annat positivt spridningsexempel lyfter IP2 på Jönköpingspolisen fram. Vid ett tillfälle 

valde Jönköpingspolisen att publicera en bild av efterlysta gärningsmän på sociala medier, 

vilket ledde till ett grIP1nde inom några timmar. IP2 menar att om de istället hade valt att 

förse de traditionella medierna med bilden på förmiddagen hade den först visats i 

nyhetssändningen på kvällen. Tack vare sociala mediers snabbhet och spridningsmöjlighet 

kan de vara den mest lämpliga kommunikationskanalen vid ett givet tillfälle.  

 

Spridningsmöjligheterna som sociala medier innebär kan även föra med sig nackdelar. Om 

felaktig eller dåligt formulerad information publiceras så föreligger det en risk att en stor 

mängd människor hinner ta del av denna innan det kan korrigeras eller tas bort. Den 
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felaktiga informationen kan redan ha delats vidare eller skärmdumpats och på sätt fortsätta 

att spridas bortom myndighetens kontroll. Detta är något som IP2, kommunikatör vid 

Jönköpingspolisen, bekräftar som ett problem för dem på följande sätt: ”om man råkar 

skrivit något som inte riktigt blev bra kan man ju inte bara ta bort det inlägget för då har det 

ju redan spridits och folk kan ha kopierat och delat.”  

8.3.2. Dialog   

Sociala medier erbjuder en unik möjlighet till dialog mellan myndighet och allmänhet. IP5 på 

Krisinformation.se berättar att de mer eller mer använder sociala medier för 

omvärldsbevakning och för att få in information från allmänheten. IP5 säger att man till 

exempel kan fråga människor vad de oroar sig över eller vill ha svar på från myndigheten. 

Även IP2 på Jönköpingspolisen lyfter fram vikten av att finnas på sociala medier då det är 

där människor finns i dag och på så sätt ha en dialog med dem. Dialogen med medborgarna 

kan ses som ett led i Coombs (2015) strategi om öppenhet (Coombs, 2015), då myndigheten 

visar att de har en vilja att en tvåvägskommunikation. Det är viktigt att myndigheter tar vara 

på denna möjlighet. Andersson (2014) påpekar att myndigheter bör bygga relationer på 

sociala medier redan innan en kris inträffar för att på så sätt främja samarbete mellan 

myndigheten och dess intressenter (Andersson, 2014). Detta är något som kan uppnås 

genom att föra en dialog.  

 

På samma sätt som spridningsmöjligheten hos sociala medier innebär fördelar, har även 

sociala mediers kommentarsmöjlighet en baksida. IP1 vid Polismyndigheten säger: 

 

Vi kan få tiotusen kommentarer och alla är ”jättebra jobbat!”, gillat, delat, älskat och det är 

ingen kris. Men har vi däremot tiotusen kommentarer där det står om hur dålig 

verksamheten är och att vi borde göra saker bättre, då kan det helt plötsligt vara det vi 

kallar för en förtroendekris.  

 

Det är viktigt att vara förberedd om en sådan situation inträffar för att snabbt kunna bemöta 

kommentarer och således begränsa skadan. IP5 på Krisinformation.se uppmärksammar en 

annan problematik som kan uppstå med kommentarer, då Krisinformation.se tycker sig 

notera att de som skriver negativa kommentarer har lärt sig vart gränserna går. De skriver 

därmed kommentarer med elak innebörd, men håller sig inom vad som tillåts enligt den 

policy Krisinformation.se har fastställt. Det kan finnas en otydlig gräns när det gäller vilka 

kommentarer man ska plocka bort, eller om kommentarer ens ska plockas bort. IP3 

informationschef inom Försvarsmakten berättar i intervjun att det kan vara bättre att bemöta 

och ha kvar kommentaren för att visa ett exempel, då hon menar att det kan se ut som att 

man som myndighet bara tar bort sådant som är jobbigt istället för att hantera det.  
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IP2, kommunikatör vid Jönköpingspolisen, berättar om ett exempel på ett tillfälle då 

kommentarsmöjligheten ledde till stora problem. Startskottet för händelsen var ett 

våldtäktsförsök på Gotland som blev mycket uppmärksammat i så väl traditionella medier 

som på sociala medier. Gotlandspolisens Facebooksida, som det i normalfall inte händer 

särskilt mycket på, anstormades av en stor mängd olämpliga kommentarer från två falanger, 

vilket innebar att sidan var på väg att krascha. Detta var inte något man var beredd på och 

det ledde till att personal från den centrala kommunikationsavdelningen fick sättas in för att 

moderera, radera och besvara dessa kommentarer. Ytterligare ett problem som uppstod i 

samband med denna händelse var att det saknades inloggningar till Gotlandspolisens 

Facebooksida och det tog därför flera dagar innan de extrainsatta kommunikatörerna kunde 

gå in och hjälpa till. En positiv följd av detta är dock att Jönköpingspolisen såg till att skaffa 

övergrIP1nde inloggningar för att inte riskera att samma sak återupprepas för dem.     

 

Även IP1, nationell kommunikationsstrateg, berättar att det finns en begränsning för polisen 

att använda sociala medier fullt ut, till exempel gällande bildpublicering. Det finns 

restriktioner för hur och vilka bilder som får publiceras och det är viktigt att ha i åtanke att 

bilden fortsatt kan finns kvar på sociala medier även om originalbilden tas bort.  

8.3.3. Internets sårbarhet   

Det finns alltid en risk för att bli utsatta för en hackerattack eller att hemsidor blir 

överbelastade.  Till exempel under skogsbranden i 2014 Västmanland blev Länsstyrelsens 

hemsida överbelastad, vilket ledde till att Krisinformation.se istället fick ta över hanteringen 

för att nå ut med deras information (se bild nedan): 

 

Figur X:  Facebookinlägg från Krisinformation.se som informerar om att Länsstyrelsens hemsida överbelastats  

 

Dessa exempel påvisar den sårbarhet som föreligger hos internet. Detta är något man bör ta i 

beaktande vid användande av kommunikationskanaler som är beroende av internet, så som 

sociala medier. Vid en eventuell hackerattack under en kris föreligger en risk att man som 

myndighet inte kan nå ut med viktig information till allmänheten och andra intressenter. 
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IP5, webbredaktör vid Krisinformation.se, anser därför att det i dag fortfarande är 

nödvändigt att komplettera sociala medier och hemsida med andra mer traditionella 

kommunikationskanaler som radio och tv.  

 

8.3.4. Öppenhet  

En annan problematik man ställs inför som myndighet är frågan om sekretess. En del 

information kan vara känslig och därför skyddad av till exempel förundersökningssekretess, 

vilket innebär att uppgifter inte får lämnas ut till allmänheten. IP2 vid Jönköpingspolisen 

menar dock att man som kommunikatör ofta ser det ur en annan synvinkel än vad en 

brottsutredare gör. IP2 säger därför att kommunikatören bör bidra med sin kunskap och att i 

samråd med utredarna komma fram till vad som är lämpligt att lämna ut. IP1, nationell 

kommunikationsstrateg vid Polismyndigheten, berättar att det i händelse av en kris är 

kommenderingschefen som är ensam ansvarig för hur kommunikationen skall ske och 

därmed  också beslutar huruvida sociala medier ska användas eller inte.   

En annan viktig aspekt gällande frågan om sekretess är att vara tydlig med när och varför en 

del uppgifter är belagda med sekretess. Om man som myndighet väljer att inte besvara dessa 

frågor alls kan det istället framstå som att de försöker dölja information och de bryter då mot 

Coombs (2015) kriterium om öppenhet. Flodin (1993) påtalar konflikter som kan uppstå 

mellan myndigheter och medier i en krissituation  (Flodin, 1993). Ett sätt att undvika detta är 

att som myndighet vara öppen kring de uppgifter som är möjliga att lämna ut och gällande 

sekretessbelagda uppgifter förklara varför det råder sekretess.   
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9. Diskussion   

I följande kapitel diskuteras de resultat som studien mynnat ut i. Inledningsvis utvärderas 

varje myndighets användande av Facebook som kriskommunikationskanal vid de 

studerade kriserna. Det diskuteras även huruvida det finns likheter eller skillnader i 

resultatet från innehållsanalysen och intervjuerna.  Därefter genomförs en reflektion kring 

resultatet. Avslutningsvis i detta avsnitt presenteras några förslag till fortsatt forskning.  

9.1. Facebook som kriskommunikationskanal  

9.1.1. Försvarsmakten  

Utifrån de studerade kriserna framstår det som om Försvarsmakten om möjligt vill hålla 

kriser internt, snarare än att gå ut i medierna om vad som skett direkt. Detta innebär att om 

medierna uppmärksammar en intern kris och gör den offentlig, framstår det som att 

Försvarsmakten har försökt undanhålla allmänheten information och mörkar händelsen. IP3 

vid Försvarsmakten bekräftar detta, då hon vid intervjun säger att vissa kriser är sådant man 

vill hålla internt. Ett tydligt exempel på detta är den misstänka gruppvåldtäkten på F21, då 

medierna fick reda på vad som hänt först flera månader efter den faktiska våldtäkten ägt rum 

och då publicerar artiklar om detta. Fram till dess att medierna uppdagat händelsen var det 

endast en intern kris för Försvarsmakten då anställda inom myndigheten utsatt en annan 

anställd för sexuella övergrepp.  

 

I fallet med den misstänkta gruppvåldtäkten på F21 anskaffade sig Försvarsmakten 

information genom att diskutera vad som hänt med både förövarna och den utsatta kvinnan. 

Detsamma gäller självmordsattacken i Mali, då det var försvarsmaktspersonal som var på 

plats och det var de som därmed hade kunskapen om vad som skedde. IP3 säger att hon tar 

hjälp av personer inom verksamheten som har kunskap innan hon svarar på frågor och hon 

betonar att det är viktigt att som kommunikatör vara nära verksamheten för att kunna uttala 

sig korrekt. Detta stämmer överens med att Fearn-Banks (2011) menar att det är viktigt att 

skaffa sig kunskap om krisen vid publicering av information på sociala medier (Fearn-Banks, 

2011). 

 

Som tidigare beskrivits i resultatkapitlet uppstod ett informationstomrum på 

Försvarsmaktens Facebooksida efter självmordsattacken i Mali, då det dröjde innan de 

publicerade någon information om händelsen. Samtidigt publicerade ett flertal medier 

artiklar om händelsen. Detta hade kunnat leda till att anhöriga till soldater i Mali läst i 

tidningen att en självmordsattack ägt rum och i och med detta sökt information på 
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Försvarsmaktens Facebooksida utan att finna någon. Om den anhörige i sin tur delat vidare 

mediernas information om händelsen på sin privata Facebookprofil eller kommenterat på 

Försvarsmaktens Facebooksida hade en informationskris för Försvarsmakten kunnat uppstå 

eftersom det framstår som de inte informerar om händelsen, alternativt försöker mörka den. 

 

Dagen efter publicerades ett längre inlägg där den svenska FN-styrkan i Mali kommenterar 

händelsen. Detta inlägg publiceras på Försvarsmaktens hemsida och länkas även till från 

Facebooksidan. I och med att det dröjer innan någon information om attacken publiceras på 

Facebooksidan skapas där ett informationstomrum, som enligt Coombs (2015) leder till en 

risk att spekulationer sprids (Coombs, 2015).  Hade Försvarsmakten valt att publicera det 

första inlägget även på Facebook hade detta kunnat undvikas.  

Som ovan beskrivet publicerade Försvarsmakten ett kort inlägg om självmordsattacken i Mali 

på sin hemsida i under-fasen (se bild ovan), vilket de valde att inte göra på sin Facebook. 

Detta innebär att det efterföljande inlägget där den svenska FN-styrkan kommenterar 

händelsen ses som uppföljning på hemsidan. Coombs (2015) menar att det är viktigt att vara 

konsekvent i sina uttalanden under en kris, för att inte riskera att förtroendet för 

organisationen minskar på grund otydlig information (Coombs, 2015). Eftersom 

Försvarsmakten gör olika inlägg på sin hemsida jämfört med sin Facebook är de inte 

konsekventa med den information som lämnas ut om krisen. Något som kan dels leda till 

ryktesspridning och dels framstå som de inte informerar om händelsen, vilket kan komma att 

skada allmänhetens förtroende för myndigheten.    

Försvarsmakten lyckas gällande båda kriserna med att ha ett tydligt och lättförståeligt språk 

när de informerar om händelserna. Till exempel använder de inte militärt fackspråk i de 

publicerade inläggen. Fearn-Banks (2011) poängterar vikten av att ha ett tydligt språk när 

man publicerar texter för sociala medier, till exempel genom att undvika att använda 

förkortningar eller krångliga fackord för att på så sätt förenkla för läsaren (Fearn-Banks, 

2011) 

 

9.1.2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Studiens resultat visar att Krisinformation.se lyckas bäst med att leva som de lär. De följer 

sina riktlinjer och gör som de sagt i intervjun. IP5 nämner till exempel att dialogen är en av 

de viktigaste delarna för dem med sociala medier, vilket återspeglas i att de besvarar samtliga 

kommentarer inom en rimlig tidsram rörande den studerade krisen. Krisinformation.se och 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger intrycket att de förstått potentialen med 

sociala medier och att det är nödvändigt att aktivt arbeta med denna relativt nya 

kommunikationskanal.  
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Som tidigare nämnt varnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 

Krisinformation.se innan skogsbranden bröt ut att det var extremt torrt i marken och blåste 

kraftigt, vilket innebar att det rådde hög brandrisk i flera län. Detta innebär att man 

rimligtvis borde ha kunnat förutspå att denna typ av kris skulle kunna inträffa. Man borde 

också med tanke på den rådande väderleken ha kunnat spekulera i att branden potentiellt 

skulle kunna uppnå en så stor spridning som den faktiskt gjorde. Om man hade varit 

förberedd på att skogsbranden skulle bryta ut så skulle det inte ha tagit så lång tid att få igång 

hanteringen av kommunikationen kring händelsen.  Det föreligger en möjlighet att MSB var 

förberedda, dock är det inte något som framgår eftersom deras första inlägg om branden 

publiceras först fem dygn efter det att larmet om en brand inkommit.  

Den genomförda innehållsanalysen visar att Krisinformation.se uppfyller samtliga Coombs 

(2015) kriterier för effektiv kriskommunikation (Coombs, 2015), som tidigare beskrivits i 

teorikapitlet. Detta eftersom de är snabba med att informera om att det brinner och att de 

uppdaterar kontinuerligt om krisens händelseförlopp. De öppnar upp för dialog och värnar 

om denna genom att svara på samtliga frågor som ställs och att de är också konsekventa i 

sina uttalanden. Detta gäller för deras kommunikation på såväl Facebooksida som hemsida. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lyckas också väl med att uppfylla Coombs 

(2015) kriterier, dock brister de något i snabbheten då det dröjde fem dygn från brandens 

början till att de publicerade det första inlägget, jämfört med Krisinformation.se som 

publicerade sitt första inlägg efter två dygn.  

IP4 och IP5 berättar vid intervju att en viktig funktion de ser med sociala medier är 

omvärldsbevakning. Mitroff (2004) menar att man som organisation måste ha rutiner för att 

upptäcka varningssignaler som alltid föreligger en kris (Mitroff, 2004). Mitroff (2004) 

påtalar att innan en kris inträffar så är det möjligt att urskilja varningssignaler, detta är giltigt 

för alla typer av kriser (Mitroff, 2004). 

 

Både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Krisinformation.se tar hjälp av 

experter inom berörda områden för att kunna besvara frågor som inkommit samt för att 

säkerhetsställa att korrekt information sprids till allmänheten. Fearn-Banks (2011) menar att 

det är viktigt att ha kunskap inom ämnet och ta hjälp av experter om man inte själv besitter 

denna kunskap (Fearn-Banks, 2011). 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Krisinformation.se lyckas med detta då 

de vid ett flertal tillfällen på sina respektive Facebooksidor informerar och länkar vidare till 

chattar med ämnesexperter på bland annat Dagens Nyheter, Aftonbladet och Sveriges 

Television. Falkheimer, Heide och Larsson (2014) menar att det är önskvärt att man som 
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organisation erbjuder någon form av chattforum där det ges möjlighet att diskutera krisen, 

för så väl medborgare som organisation (Falkheimer, Heide & Larsson, 2014). 

Sammanfattningsvis har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 

Krisinformation.se en tydlig funktion i att underlätta för samtliga intressenter rörande 

krisen. Denna funktion uppfyller de väl på flera sätt under den studerade skogsbranden. De 

hjälper de drabbade att kunna ta del av information, de hjälper organisationer att sprida sin 

information och de sammanställer och kompletterar den aktiva organisationens 

kommunikation, till exempel från Räddningstjänsten för att de istället ska kunna fokusera på 

sitt huvudsakliga arbete, det vill säga att få branden under kontroll och släcka den.  

Enligt Coombs (2015) föreligger det en risk att spekulationer och ryktesspridning uppstår om 

organisationen inte uttalar sig tillräckligt snabbt, vilket kan leda till att intressenternas 

förtroende minskar (Coombs, 2015). MSB löpte risk för detta eftersom det fanns en 

informationsbrist från deras sida under flera dygn. De hade kunnat fylla detta tomrum 

genom att tidigare, likt Krisinformation.se, dela SOS Alarms inlägg om skogsbranden i 

Västmanland.  

 

9.1.3. Polismyndigheten 

IP1, nationell kommunikationsstrateg vid Polismyndigheten, menar att det alltid pågår en 

kris någonstans i enheten. En kris är något som kräver åtgärder, men IP1 upplever det svårt 

att heltäckande definiera vad en kris är. IP1 delar in kriser i fysiska kriser, till exempel 

naturkatastrofer och terrordåd och informations- eller förtroendekris, som till exempel kan 

uppstå av att en mängd negativa kommentarer skrivs på deras Facebooksida. IP1:s 

beskrivning av att det alltid pågår en kris någonstans påvisar ett behov av kunskap föreligger 

kring hur man hanterar och kommunicerar i händelse av en kris.    

Vid den studerade krisen Husbyupploppen 2013, lyckas Järvapolisen bra med sin 

kriskommunikation via Facebook. De uppfyller samtliga tre kriterier som Coombs (2015) 

poängterar som nödvändiga för att uppnå en god kriskommunikation. Dessa kriterier har 

beskrivits närmare i teorikapitlet. Järvapolisen lyckas särskilt bra med öppenheten i sina 

inlägg som publicerats före, under och efter krisperioden. Detta visar på ett genuint intresse 

för att skapa relationer med de boende i området och att informera om polisens verksamhet. 

Att ha en god relation med allmänheten är nödvändigt för att skapa en positiv inställning 

gentemot polisen, som i sin tur också kan gynna dem. Om människor känner välvilja inför 

polisen är sannolikheten större att de väljer att stötta snarare än att försvåra polisens arbete.   
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Innehållsanalysen visar att Järvapolisen använder Facebook som ett verktyg för att efterfråga 

hjälp, till exempel få in tips vid brott, från allmänheten. De är även öppna med information 

och uppmuntrar till dialog mellan polis och medborgare. Denna öppenhet ligger helt i linje 

med vad Coombs (2015) poängterar är viktigt gällande kriskommunikation. Det finns tre 

aspekter av öppenhet; tillgänglighet för medier, vilja att delge information och ärlighet 

(Coombs, 2015). Vid upploppen i Husby lyckas Järvapolisen uppfylla samtliga av dessa 

kriterier genom att deras Facebooksida är publik innebär detta att informationen blir 

lättillgänglig för så väl medier som för allmänheten. Järvapolisens Facebooksida 

uppdaterades kontinuerligt med vad som skedde under upploppet i Husby, vilket visar att de 

hade en stark vilja att dela med sig av den information de hade. De publicerade inläggen 

uppfattas vara ärliga då de var detaljrika.  

 

Fearn-Banks (2011) betonar vikten av att mottagaranpassa texten och ha ett tydligt budskap 

när man skriver texter för sociala medier. Hon menar att det är viktigt att ha kunskap om 

ämnet (Fearn-Banks, 2011). Järvapolisen har all befintlig information om händelserna i 

Husby, då de är den myndighet som hanterar krisen. Detta innebär att den information som 

de publicerar på sin Facebooksida bör vara korrekt. Järvapolisen valde att gå ut med rikligt 

med information under krisperioden, vilket uppfyller Coombs (2015) kriterium för öppenhet.  

 

Järvapolisen lyckades inte fullt ut rörande snabbheten i sina uttalanden, då det fanns ett 

glapp från upploppets början till det att första inlägget publicerades på deras Facebooksida. 

Enligt Coombs (2015) hade detta kunnat leda till spekulationer och ryktesspridning i det 

informationstomrum som uppstod. Vid ett snabbt uttalande skapas ett intryck av kontroll 

och ansvarstagande över situationen (Coombs, 2015). 

 

9.1.4. Slutsatser 

De utvalda kriserna för Försvarsmakten är huvudsakligen interna i förhållande till de kriser 

som studerats för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten. 

Detta eftersom Försvarsmaktens funktion i samhälleliga funktion är att skydda Sverige i 

händelse av krig. Om krig hade utbrutit hade det inneburit en kris för Försvarsmakten som 

påverkat inte bara den egna myndigheten utan hela samhället. Det är rimligt att anta att de i 

ett sådant fall agerat och kommunicerat på ett annorlunda sätt än vad de gjorde under de 

studerade kriserna, eftersom en krigssituation är ett tillfälle då det är av största vikt att 

medborgarna blev informerade. Studiens resultat påvisar en ovana men en vilja att använda 

sociala medier som kriskommunikationskanal, något som framgår i såväl innehållsanalys 

som intervju.  Detta skulle kunna innebära ett problem om Försvarsmakten ställs inför en 
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extern kris med ett stort informationsbehov, då de har inte rutiner för att använda sociala 

medier som kriskommunikationskanal.  

 

Det finns en markant skillnad i antal inlägg till exempel mellan Krisinformation.se gällande 

skogsbranden och från Försvarsmakten gällande självmordsattacken i Mali. 

Krisinformation.se publicerade 72 Facebookinlägg och 28 inlägg på sin hemsida under 

krisperioden, medan Försvarsmakten endast publicerade ett respektive två inlägg på 

Facebook och hemsida. Detta bekräftar att olika typer av kriser kräver olika typer av 

kommunikation, till exempel gällande informationstäthet. En omfattande skogsbrand berör 

och kan innebära omedelbar fara för ett stort antal människor, vilket gör det oerhört viktigt 

att korrekt information når ut till de som behöver den.   

 

9.2. Reflektion 

Flodin (1993) beskriver arenan för kriskommunikation på följande vis:   

 

Det är i denna informationsmiljö som myndigheterna skall nå ut med sin information. 

Konkurrensen om mottagarnas uppmärksamhet har sannolikt aldrig varit hårdare. 

Samtidigt har myndigheternas verksamhet blivit både mer differentierad och 

specialiserad. Samverkansformerna mellan myndigheter, organisationer, grupper och 

enskilda har, minst sagt blivit mångskiftande.   

 

Trots att denna beskrivning gavs för över 10 år sedan är den lika, om inte än mer, aktuell 

även i dag. Sedan dess har internet, sociala medier och smarttelefoner blivit en naturlig del av 

vardagen. Digitaliseringen har gjort kriskommunikation till ett mer komplext ämne. Sociala 

medier är en relativt ny kommunikationskanal som myndigheter måste anpassa sig efter och 

utveckla strategier för. Denna studie påvisar att det ännu finns utrymme för förbättringar 

från myndigheternas sida när det gäller att använda Facebook som 

kriskommunikationskanal.   

 

En återkommande trend som går att urskilja med hjälp av de genomförda intervjuerna är att 

samtliga av de tre studerade myndigheterna anser att sociala medier har blivit eller är på väg 

att bli en viktig del av kriskommunikationen. Detta överensstämmer med vad forskning inom 

området säger. Paradoxalt nog påvisar denna studie åtgärder för potentiell förbättring i 

myndigheternas användande av sociala medier som kriskommunikationskanal.  

 

Utöver dessa förbättringsmöjligheter urskiljs även exempel på sådant som är bra. Att 

Polismyndigheten i den uppdaterade versionen av sina riktlinjer för kriskommunikation 
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planerar att inkludera sociala medier påvisar att de insett vikten av att anpassa sig efter 

denna kommunikationskanal. Såväl Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som 

Krisinformation.se utnyttjar i dagsläget sociala mediers potential, till exempel för 

omvärldsbevakning och tvåvägskommunikation.  

 

De genomförda intervjuerna visar att kommunikatörer överlag har en positiv inställning till 

sociala medier. De tenderar att se möjligheterna med sociala medier, medan de upplever att 

personer med andra roller inom myndigheten kan vara mer bakåtsträvande och se sociala 

medier som en belastning som kräver nya rutiner.  Dessa personer har dock en annan typ av 

kunskap, till exempel utredarna vid ett brott, som också måste tas i beaktande. Det är därför 

av stor vikt att kommunikatörer och anställda med andra roller inom myndigheten 

samarbetar och lyssnar på varandra.  

 

I dagsläget kan sociala medier snarare ses som ett komplement än en ersättning för de 

traditionella medierna som kriskommunikationskanal. På grund av sårbarheten som internet 

lider av, som diskuterats tidigare, går det inte att förlita sig på sociala medier som enda 

kriskommunikationskanal att använda sig av för att nå ut med information. Samtidigt 

innebär sociala medier en unik möjlighet att uppnå snabb spridning till ett stort antal 

människor, som i sin tur enkelt kan sprida informationen vidare och på så sätt uppnå 

ytterligare spridning. Det går dock att spekulera i hur framtiden kommer att se ut, kanske 

kommer internet att bli säkrare och i och med det kunna ersätta till exempel radions roll som 

huvudsaklig kanal vid en krissituation.  

 

9.3. Förslag till fortsatt forskning  

Ett förslag till vidare forskning är att studera myndigheters samarbete med olika aktörer vid 

en krissituation. Till exempel genom att gå vidare med att studera den motsättning och de 

konflikter som kan uppstå mellan medier och myndigheter vid en kris, en problematik som 

beskrivits under rubriken tidigare forskning. Det hade varit intressant att studera varför 

dessa konflikter uppstår och om det är möjligt att undvika dem. Det hade också varit möjligt 

att studera på vilket sätt medierna vinklar den information som myndigheterna lämnar ut, 

samt hur detta påverkar allmänhetens perception av den inträffade krisen.  
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Bilaga 1 – Analysschema för innehållsanalys 

 Hur pass öppna är de med information? 

o Lämnas mycket detaljer ut om det inträffade? 

 Hur snabba är de med information?  

o Hur lång tid tar det innan första inlägget görs? 

 Är de konsekventa i sina uttalanden?  

o Ändrar de något tidigare uttalande? 

o Finns det motsägande uppgifter? 

 I vilken utsträckning besvarar de kommentarer? 

o Hur besvarar de kommenterar? Ton? 

 Har de kunskap om ämnet? 

o Hur anskaffar de sig den? 

o Tar de in experthjälp om kunskapen inte finns inom myndighete n? 

 Använder de sociala medier till omvärldsbevakning? 

o Verkar de känna sin publik?  

o Mottagaranpassas informationen?  

 Är det riktig information som lämnas ut? 

o Motsäger uppgifter varandra? 

o Är de transparenta i sina uttalanden?  

 Vilken ton skrivs inläggen i? 

o Är de personliga? Formella? 

 Finns det ett tydligt budskap?  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 Vad anser du vara en kris?  

 

 Vad anser ni är det huvudsakliga syftet med ert användande av sociala medier? T.ex. 

marknadsföring, nå ut med viktig information eller annat.  

 

 Har ni fastställda strategier för sociala medier? I så fall vilka?  

o Vad för styrningsdokument har ni för användandet av sociala medier? 

o Hur och vem har mandat att välja vad som ska publiceras i respektive kanal?  

 

 Besvarande av kommentarer på sociala medier 

o Tidsram, hur snabbt siktar ni på att besvara?  

o Agerar ni, och i så fall hur, om någon skriver olämpliga kommentarer? 

o Om det är olämpliga kommentarer, raderas dessa? 

o Blockerar ni olämpliga följare? 

 

 Har ni någon som jobbar enbart med sociala medier? 

 

 Vilka för- och nackdelar ser ni med sociala medier?  

 

o Påverkas ni av några juridiska aspekter vid användandet av sociala medier?  

 

 Använder ni sociala medier som kriskommunikationskanal? Varför/varför inte? 

o Har ni några strategier för att använda sociala medier som 

kriskommunikationskanal? 

 I så fall; vad för strategier?  

 

 Har du något exempel på en kris då ni använt sociala medier på ett 

framgångsrikt/mindre framgångsrikt sätt?  
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