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Studien fokuserar på hur räddningstjänstens insatsledare och polisregion Öst presstalesperson 

väljer att kommunicera och hantera media vid en olycksplats. Syftet med uppsatsen är att ge 

en ökad förståelse för hur räddningstjänstens insatsledare och polisens presstalesperson 
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har samlats in genom kvalitativa intervjuer med en semi-strukturerad ansats som sedan 

tolkats genom fenomenologi. Studien är baserad på en teoristyrd analys, där teorierna har 

varit i fokus vid analysen av materialet. För att analysera resultatet av intervjuerna har vi 

använt oss av teorierna pliktetik, kriskommunikation och dagordningsteorin.  

  

Slutsatsen av studien är att räddningstjänstens insatsledare och polisregion Östs 

presstalesperson hanterar kommunikationen med media på ett liknande sätt. I 

kommunikationen med media är det viktigt att de håller sig transparenta och endast förmedlar 

den information som efterfrågas och utan att kränka någons personliga integritet.  
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This essay focuses on the communication between media and the Chief Rescue Officer at the 

Swedish Fire Department and the Media Spokesperson at the Swedish Police at the scene of 

an accident. The purpose of the study is to examine how these persons handle their 

communication with media at the scene of action that has taken place in Jönköping County. 

The data for this study has been collected through interviews that has been interpreted 

through phenomenology. To analyse the result from the interviews we have used crisis 

communication, utilitarianism and agenda-setting as our theories.  

  

The conclusion of this study based on the interviews and theory discussion is that the Chief 

Rescue Officer and the Media Spokesperson handle the communication with media at the 

scene of accident fairly similarly. The most important things in the communication with 

journalists are transparency and that they keep the answers simple. They should only supply 

the journalist with the information that they require, that does not violate the personal 

integrity of the victim.  
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1.   Inledning 

I dagens samhälle ses det inte som något konstigt att media tar sig till en olycksplats så fort 

det rapporteras om att något har hänt. Olyckor och tragedier är något som väcker ett stort 

engagemang hos både medier och den allmänna befolkningen. Samtidigt är journalister den 

enda yrkesgruppen som kommer till olycksplatsen utan att ha målet att rädda ett liv eller ta 

hand om en krissituation (Englund, 2008). Istället kommer de till platsen med sina block, 

pennor och kameror för att så fort som möjligt få tag på en kommentar från någon inblandad i 

insatsen. Detta för att senare kunna skriva en artikel till tidningen om vad som hänt och hur 

många som är drabbade (Insatsledare 1, Personlig Kommunikation, 21 november 2019). Hur 

väljer räddningstjänstens insatsledare att hantera medias närvaro i situationer som dessa och 

hur väljer presstalesperson hos Polisregion Öst att hantera sin kommunikation med media när 

de kommenterar händelsen? 

  

Uppsatsen är tänkt att, med hjälp av intervjuer, ge en inblick i hur insatsledare och 

presstalesperson hos polisregion Öst hanterar kommunikationen med media under en olycka. 

Den är även tänkt att ge en ökad förståelse för hur insatsledare och presstalesperson hanterar 

emotionella och påfrestande olyckor med dödligt utfall samt hur de hanterar 

kriskommunikationen vid olyckor med svåra omständigheter. Intresset för detta finner sig i att 

media i sin rapportering lägger fokus på den drabbade och dess närstående. Insatsledaren samt 

presstalespersonen ska finnas där för att svara på journalisters frågor om vad som har hänt, 

vem den drabbade är och om det finns någon misstanke om brott? Under studiens gång önskar 

vi bringa en klarhet i vad det är som pågår i insatsledarens huvud under den här tiden, om det 

finns det frågor insatsledaren väljer att undvika för att det blir för emotionellt och om 

presstalesperson hos polisen väljer att undvika vissa ord eller kommentarer i sin kontakt med 

media. 
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2.   Bakgrund 

2.1 Räddningstjänsten 

Enligt Nordred (u.å) så innefattar räddningstjänst de medel som kommuner och stater ska 

utfärda vid en olyckshändelse eller vid risk för olyckshändelse. Detta för att minska risken att 

människor, miljö eller egendom ska ta skada. Inom räddningstjänsterna är det viktigt att dessa 

fyra krav uppfylls; behovet av snabbt agerande, fokus på vikten av det hotade intresset och 

utgifterna för insatsen.  Räddningstjänsten delas in i två olika kategorier - kommunal och 

statlig, där den kommunala svarar för sitt geografiska område och en räddningschef finns till 

förfogande. Inom statlig räddningstjänst finns det olika kategorier för att hantera olika typer 

av olyckor, exempelvis sjöräddning, flygräddning, fjällräddning och utredning av försvunna 

personer. Vid en insats som både kommunal och statlig räddningstjänst hanterar ska det alltid 

finnas en insatsledare på plats som ska ha all nödvändig kompetens som krävs för att kunna 

hantera situationen (Nordred, u.å.).  

2.2 Polisens kommunikationsavdelning 

Polisens kommunikationsavdelning är dit journalister och annan media vänder sig i samband 

med att en olycka eller en kris har hänt. Kommunikationsavdelningen hanterar både nationell 

och regional media. Frågor som rör ett specifikt ärende i en specifik region behandlas av 

presstalespersonerna som är ansvariga för den regionen. Frågor som rör nationella ärenden 

hanteras av polisens nationella mediecenter. De regionala områdena är uppdelade i Nord, Syd, 

Mitt, Bergslagen, Stockholm, Väst och Öst (Polisen, 2019).  

  

Enligt polisen (2019) hanterar de regionala presstalespersonerna frågor rörande pågående 

ärenden eller de som nyss inträffat. Det nationella mediecentret hanterar främst de frågor som 

berör ledningen och styrningen av Polismyndigheten och även det som rör rikspolischefen. 

Det är till det nationella centret som privatpersoner kan vända sig till angående policyfrågor, 

internationella frågor och frågor kring polismyndighetens nationella avdelningar (Polisen, 

2019). Enligt polisens kommunikationspolicy (2015) är syftet med deras kommunikation att 

bevara och förstärka det förtroende som finns för polismyndigheten (Polisens 

kommunikationspolicy, 2015).  



4 

 

3.   Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 

Enligt Leivik Knowles (2013) är kommunikationen som sker vid olyckor och dödsfall 

placerat inom området kriskommunikation på organisationsnivå (Leivik Knowles, 2013. s, 4). 

Krisberedskapsmyndigheten (2015) förklarar att det inom kriskommunikation handlar om att 

förmedla information under och efter en kris. Informationen ska förmedlas internt i 

organisationen eller myndigheten och extern till andra organisationer, myndigheter, 

inblandande personer, myndigheter och framförallt till medierna 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2015. s, 3). Enligt krisberedskapsmyndigheten (2019) är 

förtroende viktigt i all den kommunikation som sker under en krishantering oberoende vad för 

kris det rör sig om. För insatsledare och presstalesperson handlar det om att förmedla 

information som anses trovärdig och som ger medier och medborgare förtroende för 

myndigheterna. Självkontroll är även det en viktig faktor som spelar roll i situationer som 

denna. Hur insatsledaren och presstalespersonen hanterar sin självbehärskning i sin 

kommunikation med media för att på samma gång visa empati och medkänsla för de som 

drabbats (Krisberedskapsmyndigheten, 2019. s, 22–23).  

  

Englund (2008) beskriver i sin doktorsavhandling hur media samverkade med 

blåljuspersonalen på plats under diskoteksbranden i Göteborg 1998. Journalistens val av ord i 

sin rapportering av olyckan tillsammans med de kommentarer som lämnas av insatsledare och 

presstalesperson hos polisen skapar det förtroende och tillit som svenska folket har för 

myndigheterna och media (Englund, 2008). Krisberedskapsmyndigheten (2015) menar att 

medborgarna alltid kommer skapa en egen bild och uppfattning om olyckan baserat på den 

information media väljer att publicera kring vad det är som skett. Det är sedan den bilden som 

bygger medborgarnas förtroende och uppfattning om samhället (Krisberedskapsmyndigheten, 

2015. s, 6). Uppsatsens empiri kommer att utgå från intervjuer gjorda med insatsledare från 

räddningstjänsten i Jönköping och polisens presstalespersoner från region Öst som arbetar i 

Jönköpings län.  

  

De insatsledare som det har genomförts intervjuer med för denna uppsats har befunnit sig på 

flertalet olycksplatser under sina karriärer där de allra flesta olyckor drar till sig ett 

medieintresse från främst TV, radio och tidningar. På grund av det kommer studiens fokus 

vara hur kommunikationen sker mellan insatsledare och presstalesperson till dessa tre medier. 

Intresset hos media att rapportera kring olyckorna kan leda till övertramp och brist på respekt 
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från journalisterna när de försöker få tag på de bästa bilderna och intervjuerna från 

olycksplatsen. För insatsledaren kan detta ses som respektlöst både mot dem men även mot de 

drabbade i olyckan (Insatsledare 1, Personlig Kommunikation, 21 november 2019; Leivik 

Knowles 2013. s, 10).  

 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur räddningstjänstens insatsledare i Jönköpings 

län hanterar kommunikationen med medier vid olycksplatser samt hur presstalespersoner hos 

polisregion Öst hanterar kommunikationen med media vid en olycka. Med uppsatsen kan en 

större bild skapas av hur kriskommunikationen mellan myndigheterna och media hanteras och 

hur medias närvaro vid olycksplatser spelar roll i detta. 

3.2 Frågeställningar 

Uppsatsen utgår från två huvudfrågeställningar vars fokus ligger på hur kommunikationen 

med media sker och även två underfrågor som har sitt fokus i studiens tre teorier: 

-       Hur hanterar presstalesperson hos polisregion Öst kommunikationen med 

journalister vid olycka i Jönköpings Län?  

- Hur hanteras kommunikationen mellan presstalesperson och media sett utifrån 

Kriskommunikation, Pliktetik och Dagordningsteorin? 

 

-       Hur hanterar räddningstjänstens insatsledare kommunikationen med journalister 

vid en olycksplats i Jönköpings Län?  

 

-  Hur hanteras kommunikationen mellan insatsledare och media sett utifrån 

Kriskommunikation, Pliktetik och Dagordningsteorin? 
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4.   Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer den valda tidigare forskningen presenteras. Den tidigare 

forskningen kommer bidra till uppsatsen med olika synvinklar för att skapa en grund för 

studien. Den tidigare forskningen visar på forskning som redan finns om ämnet och dessa 

tillsammans med bakgrunden kommer bidra till uppsatsens studie som kommer fylla den 

forskningslucka som ännu existerar kring ämnet.  

4.1 Katastrofens öga – En studie av journalisters arbete på olycksplats 

Liselotte Englund har i sin doktorsavhandling genomfört en studie kring journalisters arbete 

vid en olycksplats. Syftet med Englunds studie är att ge en beskrivning och förklaring på hur 

medias arbete fungerar vid en olycksplats och hur de sedan hanterar eventuella reaktioner på 

situationen. Englund menar att olyckor och tragedier alltid har väckt ett stort engagemang och 

intresse hos både medier och den allmänna befolkningen. När det gäller olyckor eller 

katastrofer blir journalistiken mer skärpt och koncentrerad än vad den kanske annars skulle 

varit. Valet att studera journalister vid olycksplats föll på det faktum att journalister är den 

gruppen som kommer till en olycksplats utan målet att rädda liv eller ta hand om en 

krissituation. All annan personal som är kallad till platsen kommer dit med ett yrke som går ut 

på att rädda liv, släcka bränder eller hantera en hotfull situation. Journalisterna är även den 

gruppen av människor vid en olycksplats inte har kunskaperna och träningen om hur man 

möter andra människor i en situation som kan vara psykiskt påfrestande (Englund, 2008).  

Englunds forskning bidrar med en inblick från den journalistiska synpunkten och hur de 

samverkar med blåljuspersonal vid en olycksplats. Denna tidigare forskning ger tillsammans 

med kriskommunikationsteorin en bild av hur journalistiken beskriver krissituationer och hur 

denna beskrivning sedan ger medborgarna en möjlighet att bilda sin egen uppfattning.  

4.2 Samverkan under räddningsinsatser – Ett komplext möte mellan olika 

aktörer 

Samverkan under räddningsinsatser är en slutrapport från ett forskningsprojekt skriven av 

Erna Danielsson, Roine Johansson och Linda Kvarnlöf. Rapporten utgår från tre 

huvudområden, där den första berör samverkan mellan frivilliga individer som rapporterar in 

eller agerar vid olycka och den myndighet som tar emot larmet (SOS Alarm). Den andra 
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frågeställningen berör hur offentliga aktörer och enskilda frivilliga agerar i en olycka och den 

tredje berör samverkan mellan frivilligorganisationer och de offentliga 

räddningsorganisationerna. Under deras analys av samverkan mellan blåljusorganisationerna 

kom författarna fram till att den samverkan som sker mellan räddningstjänst och 

ambulanssjukvård är det närmsta samarbetet på skadeplats. Detta då deras bild är att polisen 

arbetar mer utanför olyckan än vad räddningstjänsten och ambulanssjukvården gör. Däremot 

är det inte alltid vid mindre olyckor det sker en direkt samverkan mellan de olika 

blåljusorganisationerna, utan där arbetar de istället parallellt med varandra (Danielsson, 

Johansson & Kvarnlöf, 2013) 

Danielsson, Johansson och Kvarnlöfs (2013) studie har ett fokus på samverkan mellan de 

olika blåljusmyndigheterna, vem det är som sköter vad på platsen och likaså vilka det är som 

sköter den huvudsakliga kommunikationen med journalister. Studien ökar förståelsen för hur 

blåljuspersonal arbetar på en olycksplats, vilket kommer vara till stöd i till den här uppsatsens 

analys och diskussion kring hur arbetet och kommunikation sköttes under olika olyckor som 

skett i Jönköpings län (Danielsson, et al., 2013). 

4.3 Allt tyder på ett terrordåd – Stockholmsattentatet 2017 i medier och opinion 

Boken ”Allt tyder på ett terrordåd”: Stockholmsattentatet 2017 i medier och opinion skriven 

2018 av Peter Esaiasson, Marina Ghersetti, Lars Nord, Tomas Odén, Jacob Sohlberg, Orla 

Vigsö, Emil Östlund, Bengt Johansson (Red.) och Lars Truedson (Red.) ger en diskussion 

kring hur terrordådet i Stockholm 2017 presenterades och visades i medier och opinion. 

Boken berättar om hur felaktiga uppgifter om en skottlossning i samband med terrordådet 

minskade allmänhetens förtroende för medierna (Esaiasson et al., 2018).  

Ghersetti och Johansson (2018) har författat kapitlet Behöver vi verkligen veta allt? – 

Krisjournalistik och etik i samband med Stockholmsattentatet. De fokuserar på hur 

journalisterna presenterar nyheter och hur publiken sedan tar upp det. Ghersetti och Johansson 

(2018) menar att när vi som konsumenter av media tar del av journalistik från tv, radio, 

tidningar eller annan mediekanal räknar vi med att den informationen vi tar del av är 

sanningsenlig. Ghersetti och Johansson beskriver hur besluten hos redaktionerna under en kris 

tas under tidspress och med situationen i åtanke vilket kan resultera i att de etiska 

bedömningarna skyndas på och inte gås igenom lika noggrant. Ghersetti och Johansson 

förklarar att den här formen av beslutsfattande inte var speciell just för terrorattentatet utan 
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det sker även vid andra krissituationer. Det grundar sig i att det finns en konkurrens och viljan 

att vilja vara först med att publicera nyheter kring händelsen (Esaiasson et al., 2018, s. 60–

77).  

Att all publicering inte alltid är bra publicering är något som Ghersetti och Johansson tar upp i 

sitt kapitel. Det finns en baksida och situationer där viss publicering kan innebära fara och 

skada för den som påverkas av situationen. De menar att journalister alltid bör överväga om 

det är essentiellt att ha med namn och bild i rapporteringen av ett brott eller en olycksplats. 

Olycksplatser och krissituationer skiljer sig åt beroende på händelse och vid en situation som 

terrordådet i Stockholm 2017 höjs kraven på en effektiv nyhetsrapportering för att få ut 

information till allmänheten så snabbt som möjligt. Det som media rapporterar från en 

olycksplats måste vara i jämvikt med det allmänintresse som finns, rapporteringen finns inte 

där för att behaga nyfikenheten hos allmänheten (Esaiasson et al., 2018, s. 60–77).  

Ghersetti och Johanssons kapitel från boken bidrar med en inblick i hur media har hanterat 

större samhällskriser och ger en bild av vad det faktiskt är som spelar roll för de större 

medieföretagen. Hos allmänheten finns en tillit för att den information medier sprider kring en 

händelse är sann. Studien ökar förståelsen för hur media arbetar kring rapporteringen av en 

olycka och skapar en förståelse för varför de gör sitt främsta för att få tag i den första 

intervjun eller de bästa bilderna av vad som hänt. Detta kommer tillsammans med resultaten 

från intervjun kunna skapa en diskussion kring hur framförallt insatsledare uppfattar media på 

olycksplatsen. 

4.4 Forskningslucka 

Som tidigare nämnt under tidigare forskning har Englund (2008) konstruerat en 

doktorsavhandling som rör samverkan mellan journalister och räddningstjänst på plats vid en 

olycksplats. Det finns även annan forskning, såsom Samverkan under räddningsinsatser 

(2013), som ser på samverkan mellan de olika blåljusaktörerna vid en olycksplats. Denna 

uppsats vill fylla en forskningslucka som vi anser finns kring hur insatsledare och 

presstalespersoner hos polisen ser på sin kommunikation med media vid olycksplatser.  
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5.  Teori 

5.1 Kriskommunikation 

Enligt Krisberedskapsmyndigheten (2015) grundar sig effektiv kommunikation i att sköta 

kommunikationen på ett bra sätt både före, under och efter en kris. En skicklig 

kommunikationsförmåga handlar om att kunna anpassa sin kommunikation till olika 

målgrupper. Under en kris är det viktigt att relationen mellan medborgare och myndigheter 

fungerar. Det är också viktigt att myndigheter utvecklar sin förmåga att kommunicera före 

och under en kris; samt hur det sedan ska kommunicera med medier på olika sätt. 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2015. s. 3–5).  

  

Larsson (2008) förklarar att kriskommunikation kan vara allt från en internkris hos 

organisationer till mer allvarliga händelser såsom bränder eller olyckor som medför stora 

personskador, som till exempel trafikolyckor. Det kan även beröra sådant som klassas som 

större kriser, exempelvis större bränder eller mindre olyckor som en brand i ett datorskåp. I 

dag finns det många olika sorters kriser som har en stor påverkan på samhället där många 

medborgare berörs (Larsson, 2008, s.285–286).  

  

Eriksson (2014) menar att kraven och förväntningar på kommunikation oftast ökar vid en kris 

och olycka, där medborgarna snabbt vill få trovärdig information från myndigheterna. I fall att 

det finns en brist i förtroendet mellan medborgare och myndigheter kan det skapa ytterligare 

en kris eller försvåra den krishantering som pågår. Förtroendet är en viktig ståndpunkt för att 

demokratin ska fungera i både vår vardag och vid kriser. Medborgarnas förtroende grundar 

sig främst i varje individuell persons personliga kontakt med myndigheter men också i hur 

myndigheterna porträtteras i medier. (Eriksson, 2014) 

5.1.1. Massmedier och katastrofer 

Larsson (2008) förklarar att medias bevakning av diverse kriser oftast får en stor 

nyhetsbevakning och snabb nyhetsförmedling. Larsson anser även att medias bevakning 

underlättar räddningsarbetet samt att journalister oftast förmedlar rätt bild av den pågående 

krisen. Medier får även fler infallsvinklar som är ur allmänhetens syn och medborgarnas 

reaktioner, skulle medierna däremot publicera fel information eller iaktta fel från 

myndigheterna kan det leda till konsekvenser där kritik riktas mot både myndigheter och 
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media (Larsson, 2008, s. 295). Enligt Larsson finns det motsättningar mellan medier och 

myndigheter som kan innefatta att myndigheter vill skapa en helhetsbild av det som hänt 

innan de kommunicerar med media medan medier vill producera nyheter så fort som möjligt. 

Det finns en trovärdighetskonflikt där den första informationen som släpps kan vara bristande 

och den informationen kan i sin tur skapa en misstro för medierna som därefter får kritik av 

myndigheterna (Larsson, 2008, s. 296). 

 

5.2 Pliktetik 

Karlsson och Strömbäck (2015) skriver i sin bok om Immanuel Kant som utformade 

pliktetiken. En etik vars utgångspunkt är praktiskt förnuft, där förnuftet och principer bör vara 

lika för alla människor. Det är omöjligt att uppnå sanning och/eller objektivitet sett från en 

metafysisk mening, då det metafysiska är det vi inte har möjlighet att uppnå med de 

mänskliga sinnena. Den metafysiska meningen syftar till det som existerar bortanför det 

uppenbara. Det sociala ansvaret är ett förnuft som i alla situationer är rätt och inte påverkas av 

konsekvenserna. Socialt ansvar är bättre uttryckt något som svarar på vart allmänheten och 

professionen vill dra den moraliska gränsen. Kritiken från pliktetiken till detta är att det inte 

går att bestämma om en handling är rätt eller fel utifrån subjektiva behov eller bedömningar. 

Vilka handlingar som är moraliskt rätt eller fel är förutbestämt och universellt (Karlsson & 

Strömbäck, 2015, s. 99–104). 

 

5.3 Dagordningsteorin 

Maxwell McCombs och Donald Shaw (1993) släppte 1972 sin första studie kring 

dagordningsteorin och sedan dess har utvecklingen gått framåt. Dagordningsteorin har främst 

sitt fokus kring vilka sakfrågor som dominerar i mediernas nyhetsbevakning. McCombs och 

Shaws teori har under de senaste 25 åren utvecklats och i dag ligger störst fokus på vem som 

fastställer medias dagordning (McCombs & Shaw, 1993). 

Karlsson och Strömbäck (2015) skriver i sin bok om dagordningsteorin och menar att det är 

inom medieforskningen en av de mest inrättade teorierna. Inom dagordningsteorin finns det 

tre olika dagordningar, den politiska dagordningen, medborgarnas dagordning och mediernas 

dagordning. Vad dagordningarna innehåller influeras bland annat av kommunikationen som 
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sker mellan politiker, journalister och medborgare. (Karlsson & Strömbäck, 2015. s. 354–

358). Enligt Strömbäck (2004) publicerar medierna det som de anser vara det viktigaste som 

samhället och dess medborgare bör få ta del av. Mediernas makt är större än vad den framstår 

vara och medierna har möjligheten att påverka de två andra dagordningarna samtidigt som de 

styr sin egen dagordning. Media kan ta beslut att göra nyhetsvärde av något som rör en viss 

aktör men där aktören i fråga väljer att ta avstånd från diskussionen utan lämnar den till media 

och berörda politiker (Strömbäck, 2004. s, 35–39). Enligt Strömbäck och Karlsson (2015) 

baseras den främsta frågan inom dagordningsteorin och dess forskning på hur pass mycket 

uppmärksamhet olika frågor får inom politiken. Mediers dagordningar och studierna kring 

dessa grundar sig i en forskning vars fokus ligger på journalisters arbete, processer på 

redaktionen och politiska aktörers jobb för att influera uppmärksamheten medier ger diverse 

sakfrågor (Karlsson & Strömbäck, 2015. s, 354–358).  
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6.   Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metodval, kvalitativ forskningsintervju med en semi-

strukturerad ansats, samt tolkningsmetoden fenomenologi, material, analysgenomförande, 

urvalet som gjorts samt en metoddiskussion. 

6.1 Fenomenologi 

Den vetenskapsteoretiska inriktning denna uppsats utgår från grundar sig i tolkningsmetoden 

fenomenologi. Enligt Denscombe (2016) utgår metoden från att beskriva, tolka och att vara 

subjektiv, vilket också ses som ett alternativ för positivism. En stor vikt för denna metod läggs 

vid personliga erfarenheter och uppfattningar. Det är även en humanistisk forskningsstil där 

en stor infallsvinkel är att det finns infogad respekt för olika individer (Denscombe, 2016, s. 

143–154). Eftersom uppsatsen ämnar ge en inblick i hur insatsledare och polisens 

presstalesperson väljer att kommunicera med medier vid en olycka kommer denna 

tolkningsmetod ligga till grund för denna studie. Detta då fenomenologi, enligt Denscombe, 

har ett stort fokus på människors erfarenheter och uppfattningar. Uppsatsens material kommer 

att samlas in genom kvalitativa intervjuer som baseras på insatsledare och presstalepersoners 

egna erfarenheter när de har varit i kontakt med journalister vid och efter en olycka 

(Denscombe, 2016).  

6.2 Kvalitativ forskningsintervju med en semi-strukturerad ansats 

Bryman (2011) skriver i sin bok om kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer, som 

genomförs inom kvalitativ forskning, har sitt fokus på att intervjufrågorna ska vara så 

generellt ställda som möjligt för att få intervjupersonens egna uppfattningar och syn på ämnet. 

Det finns även ett intresse i att få intervjun att gå i olika riktningar för få fram den information 

som intervjupersonen anser vara relevant och av intresse. Kvalitativa intervjuer kommer 

också med förmåner, möjligheten att anpassa intervjun allt eftersom samt att kvalitativa 

intervjuer ger en inblick, ett djup och en bredare diskussion kring det valda ämnet (Bryman, 

2011. s, 300; Ahrne & Svensson, 2017. s, 37–38). 

 

Ryen (2004) menar att kvalitativa intervjuer är ett samtal som ger möjlighet till reflektion, 

spontanitet och en fördjupning kring frågorna som ställs. Intervjuaren styr samtalet åt ett visst 

håll men där möjligheten ges för att vika av och ta in ett annat perspektiv via en följdfråga 
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som intervjuaren väljer att ställa (Ryen, 2004. s, 11–12). Bell (2005) antyder att när en 

kvalitativ intervju genomförs behövs ett intervjuschema vilket kan vara strukturerat, semi-

strukturerat eller ostrukturerat. Denscombe (2016) förklarar att när en strukturerad intervju 

genomförs har intervjuaren inflytelserik kontroll över intervjun och hur svaren på frågorna 

kommer formuleras. En strukturerad intervju kan också liknas vid ett strukturerat 

frågeformulär men istället för att frågorna besvaras skriftligt ges svaren muntligt. En semi-

strukturerad intervju är lik den strukturerade på så sätt att frågor är förberedda sedan innan 

men det finns en större flexibilitet hos intervjuaren. Frågorna kan i en semi-strukturerad ändra 

ordning beroende på svaren som intervjupersonen ges. Intervjupersonen får chansen att 

utveckla sina svar och svaren kan i sig skapa nya frågor intervjuaren inte tänkt på innan när 

intervjufrågorna konstruerades. En semi-strukturerad intervju kan generera mer information 

än vad forskaren räknat med och kan ge svar på frågor som intervjuaren inte ägnat en tanke på 

innan. Bryman (2011) syftar i sin bok till att en kvalitativ intervju är gjord med ett intresse för 

vad den intervjuade personen tycker och tänker kring ämnet. Han menar också på att den 

semi-strukturerade ansatsen i intervjuer inbjuder forskaren till mer frihet i ordningen frågorna 

ställs (Bell, 2005. s, 159–163; Denscombe, 2016. s, 266; Bryman, 2011. s, 300–301).  

Ahrne & Svensson (2017) menar att när en kvalitativ intervju genomförs är målet att skaffa 

fram den information som inte går att införskaffa via enkätundersökningar. Samtidigt måste 

man ta i akt att trots ett lägre medverkarantal i en kvalitativ studie är det sällsynt att det räcker 

med att genomföra intervjuer med enbart en eller två personer. Det handlar om att uppnå en 

mättnad inom representativiteten i en kvalitativ intervju. Om den kan uppnås genom att enbart 

intervjua en eller två personer är det bra men oftast krävs intervjuer med tre eller fler personer 

för att uppnå den mättnad studien kräver (Ahrne & Svensson). Ahrne och Svensson syftar 

även till att intervjuer är ett sätt att under en kort tid få fram så mycket information som 

möjligt och se saker ur en annan persons perspektiv. Intervjuer ger möjlighet att uppfatta en 

persons känslor och språkbruk. Möjligheten finns att pendla fram och tillbaka mellan intervju 

och analys och genomföra fler intervjuer om behovet av det finns. Kraften i intervjun ligger i 

att den går snabbt att genomföra. Genom att genomföra transkriberingen kort efter intervjun 

är genomförd går det att med en analys av materialet komma fram till om fler intervjuer är 

nödvändigt för att kunna genomföra en precis analys eller om det redan insamlade materialet 

räcker till (Ahrne & Svensson, 2017. s, 53–54).  

Metodvalet för denna uppsats är baserat på att intervjuer ger mycket och informationsrikt 

material kring det valda ämnet. Intervjuer kommer genomföras med insatsledare från 



14 

 

Jönköpings räddningstjänst och presstalespersoner hos polisregion Öst. Det kommer 

genomföras intervjuer med en semi-strukturerad ansats. Detta för att få fram så rikligt med 

information som möjligt och ge alla intervjupersoner samma förutsättningar. Samtidigt ger 

semi-strukturen möjlighet till följdfrågor baserade på svaren som ges på de förutbestämda 

frågorna. 

6.2.1 Intervjuformer 

I denna uppsats har tre olika tillvägagångssätt använts för att genomföra våra intervjuer. Då 

studien har sitt fokus på en grupp människor vars arbete är oförutsägbart har det inte varit 

möjligt att genomföra en fysisk intervju med alla intervjupersoner. På grund av detta har 

fysiska-, telefon- och mailintervjuer gjorts. I det bästa scenariot hade alla intervjuer varit 

fysiska för att få ett så rättvist resultat som möjligt. Då detta inte varit möjligt har intervjuerna 

med polisens presstalespersoner gjorts via mail och telefon.  

Ryen (2004) förklarar att en mailintervju oftast kommer med fler utmaningar än vad den 

traditionella fysiska intervjun gör. En skriftlig intervju ger inte samma möjlighet att uppfatta 

kroppsspråk, tonfall, missnöje eller glädje i svaren. Ryen menar dock att en fördel med 

mailintervjuer är det faktum att det går att bifoga bilagor, bilder och ljud och intervjupersonen 

får en möjlighet att tänka och reflektera över sina svar innan de ges (Ryen, 2004. s, 196–197). 

Ryen betonar även att det för forskaren kan vara svårt att få till en planerad intervju med vissa 

personer, vilket visat sig i denna studie. I sådana situationer och tillfällen är det mer passande 

med en mailintervju då det inte behövs någon planerad avsatt tid för att svara på frågorna. 

Personen som blir intervjuad kan själv välja när hen vill svara på frågorna. Däremot 

försvinner möjligheten att med en gång kunna ställa följdfrågor på ett svar, det krävs då ett 

nytt mejl till intervjupersonen som sedan måste ta sig ny tid att svara (Ryen, 2004. s, 198). 

Bryman (2011) skriver i sin bok om telefonintervjuer, en tidseffektiv form av intervjuer som 

även är lätthanterlig och inte bidrar till någon påverkan av intervjupersonen. En nackdel med 

telefonintervjuer likt mailintervjuer är det faktum att det inte går att urskilja något 

kroppsspråk hos intervjupersonen som kan bidra till att analysera svaret (Bryman, 2011). 

6.2.2 Urval 

För att uppsatsen och dess resultat ska bli så precist som möjligt har valet gjorts att enbart 

fokusera på den kommunikation som sker mellan insatsledare och presstalespersoner och 

media inom Jönköpings län. Valet att göra denna avgränsning baseras på att det föll naturligt 
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att fokusera på det område där vi bor och även för att kunna genomföra så många fysiska 

intervjuer som möjligt. Valet att inte göra en avgränsning till en viss tid eller period baseras 

på att vi vill få en mer generell överblick kring hur insatsledare och presstalespersoner hos 

polisen hanterar sin kommunikation med media. En tidsavgränsning hade inte genererat lika 

breda svar på intervjufrågorna. Intervjupersoner till uppsatsen valdes utefter de som fanns att 

tillgå inom Jönköpings län och då avgränsningen gjorts till Jönköping med omnejd fanns 

inget intresse av att tala med någon utanför länet. Valet att genomföra intervjuer för att samla 

ihop data baseras på att det är den metod där så mycket information som möjligt går att samla 

ihop på så kort tid som möjligt. Hade en enkätundersökning genomförts hade informationen 

inte varit lika välutvecklad och innehållsrik som den blir under en intervju.  

  

Snöbollsurval är en teknik som förklaras genom att en redan befintlig informationskälla 

hjälper till att införskaffa fler informationskällor. Den här sortens urval kan ibland vara det 

enda alternativet om det ens ska kunna bli en undersökning i slutändan. Risken med ett 

snöbollsurval är dock att det kan generera informationskällor från en och samma delmängd 

och inte en blandning av olika typer av informationskällor (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012. s, 189–190). Urvalet av vilka insatsledare som har blivit intervjuade i 

denna studie har skett genom snöbollsurval, då den första intervjun som genomfördes med en 

insatsledare generade kontaktuppgifter till de två andra insatsledare intervjuer genomfördes 

med. 

  

Uppsatsen kommer inte involvera journalistens perspektiv kring ämnet då den delen av 

forskningen redan existerar, vilket presenteras under kapitlet tidigare forskning. Istället 

kommer studien enbart fokusera på hur insatsledare och presstalespersoner ser på relationen 

med media vid och efter olyckor.  

 

6.2.3 Material och tillvägagångssätt 

Materialet denna studie baseras på är de svar som de genomförda intervjuerna genererade. 

Nedan ges en beskrivning hur intervjuerna genomfördes och hur dessa sedan gav oss vårt 

material.  

 

De intervjuer som har genomförts har varit mellan 20 och 40 minuter långa och har 

genomförts under loppet av två veckor. Båda uppsatsförfattarna, Joanna och Felicia, har 
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medverkat vid alla fyra intervjuer som genomförts antingen hos räddningstjänsten eller via 

telefon. En intervju var tvungen att tas via mail, då presstalesperson 1 inte hade möjlighet att 

medverka via telefon eller ett fysiskt möte. Samtliga intervjupersoner fick tillgång till 

intervjufrågorna innan intervjuerna genomfördes. Detta för att de skulle kunna vara så 

förberedda som möjligt och ge oss välutvecklade svar. Innan intervjuerna startade förklarade 

vi syftet med studien och hur materialet kommer att användas. Vi meddelade även att 

informationen som kommer publiceras i uppsatsen är konfidentiellt, det vill säga inga namn 

kommer nämnas på vare sig intervjupersonerna eller eventuella namn de nämner under 

intervjuerna.  

 

Intervjuerna baserades på nio respektive tio intervjufrågor, beroende på om intervjun skedde 

med presstalesperson eller insatsledare. Frågorna var huvudsakligen formulerade likadant, 

med undantag för vissa ändringar som baserades på skillnaderna i deras yrken. Då 

insatsledare arbetar på plats vid olyckan, medan presstalesperson främst arbetar på sitt kontor 

var vi tvungna att skilja frågorna åt för att få en större helhetsbild utifrån deras yrkesgrupp. 

Exempelvis var frågorna till presstalespersonerna mer fokuserade på den generella 

kommunikationen med media i samband med olycka, medan frågorna till insatsledare berörde 

kommunikationen med media på plats vid en olycksplats.  

 

Fyra av fem intervjuer spelades in med hjälp av en ljudinspelningsfunktion på en 

mobiltelefon. Samtidigt togs även korta skriftliga anteckningar för att kunna påbörja 

transkriberingen av materialet så snabbt som möjligt.  

 

6.2.3.1 Intervjufrågor  

Intervjufrågorna konstruerades på ett sådant sätt att frågorna tillsammans skulle resultera i 

generella svar till våra frågeställningar. Vi valde därför att ställa breda frågor för att få ut så 

mycket generell information som möjligt. Vi konstruerade nio respektive tio intervjufrågor 

som lyder:  
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Intervjufrågor till presstalesperson; 

1. Finns presstalesperson på plats vid en olycka eller hur får ni information berättat för er? 

2. Hur sker kommunikationen med journalister efter en drunkningsolycka som haft ett 

dödligt utfall? 

3. Hur väljer att du att kommunicera med journalister?  

4. Finns det riktlinjer ni måste förhålla er till när ni genomför intervjuer med journalister? 

5. Finns det situationer under din karriär där du känt att media försvårat ert arbete? 

6. Finns det situationer under din karriär där du känt att media har hjälpt ert arbete?  

7. Har du någon gång undanhållit information för att skydda någon ect? 

8. Tycker du det är svårt att svara på frågor kring en olycka där du inte befunnit dig på plats?  

9. Tycker du det är svårare att svara på frågor relaterade till en drunkningsolycka när det 

varit barn inblandade?  

Intervjufrågor till insatsledare; 

1. Hur ser du på medias närvaro vid olycksplatser?  

2. Hur ser du på medias närvaro vid drunkningsolyckor? 

3. Hur väljer att du att kommunicera med journalister?  

4. Hanterar du kommunikationen med journalister annorlunda vid en olycka som haft ett 

dödligt utfall? 

5. Finns det riktlinjer ni måste förhålla er till när ni genomför intervjuer vid olycksplats? 

6. Finns det situationer under din karriär där du känt att media försvårat ert arbete på 

olycksplatsen? 

7. Finns det situationer under din karriär där du känt att media har hjälpt ert arbete?  

8. Har du någon gång undanhållit information för att skydda någon ect? 

9. Vid vilka olycksplatser uppskattar du media?  

10. Har du medverkat vid en drunkningsolycka då du önskat du att media inte var 

närvarande? 

Då våra frågeställningar fokuserar på hur kommunikationen sker med media vid olyckor ville 

vi få en övergripande blick kring eventuella riktlinjer, om det finns situationer där media har 

försvårat arbetet och om kommunikationen sker annorlunda beroende på vad för olycka det 

handlar om. Ovanstående frågor kommer bidra till att få fram denna information och ge ett 

svar på våra frågeställningar. 

6.2.3.2 Analysgenomförande  

Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) förklarar att det inom den kvalitativa forskningen 

saknas tydliga och självklara regler för hur en kvalitativ forskningsanalys ska genomföras. För 

forskaren som genomför studien kan det innebära en utmaning att frambringa en distinkt 

resultatbild. Författarna syftar dock till att det finns grundläggande principer kring hur 
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analysen ska genomföras. En viktig del i skapandet av analysen inom kvalitativ forskning är 

att det finns ett fokus på ett antal motiv eller frågeområden. Det ska vara möjligt att dra en 

koppling mellan dessa och studiens frågeställningar och syfte (Larsson, et al., 2005. s, 107).  

 

För att genomföra analysen för denna studie gjorde vi valet att göra en teoristyrd analys. 

Langemar (2008) menar att en teoristyrd analys där forskaren har teorin eller teorierna som 

sin utgångspunkt när analysen av materialet genomförs. I studier baserade på intervjuer 

formuleras intervjuguiden på så sätt att den är anpassad efter intervjupersonen och intervjuns 

fokus (Langemar, 2008. s, 130). I genomförandet av vår analys valde vi att fokusera på de 

viktigaste delarna i våra tre teorier, kriskommunikation, pliktetik och dagordningsteorin, för 

att ha dessa som våra motiv. Inom kriskommunikation framgår det att det främsta fokus berör 

effektiv kommunikation och förtroende mellan myndighet, media och medborgare i samband 

med kriser (Krisberedskapsmyndigheten, 2015). Pliktetiken har sitt fokus kring det praktiska 

förnuftet och vare sig en situation är moraliskt rätt eller fel (Karlsson & Strömbäck, 2015). 

Grunden i dagordningsteorin berör mediernas makt och vad medierna anser ha ett nyhetsvärde 

och det är även detta som är teorins främsta fokus (Karlsson & Strömbäck, 2015). Dessa 

motiv kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar då uppsatsen syftar till att ge en ökad 

förståelse för hur insatsledare och presstalespersoner hanterar kommunikationen med media 

vid olyckor.  

 

Motiven applicerade vi sedan vid analyserna av de transkriberade intervjuerna. Alla fem 

intervjuer sattes i perspektiv till motiven var för sig. Intervjuerna analyserades för att kunna 

dra kopplingar mellan materialet och de viktigaste delarna ur de valda teorierna. Sedan 

konstruerades sammanfattningar utifrån analysen kring hur insatsledare respektive 

presstalespersoner hanterar sin kommunikation utifrån de tre olika teorierna och dess fokus.  

6.2.3 Transkribering 

Intervjuerna som genomförs kommer att spelas in med hjälp av en mobiltelefon för att få med 

all information som sägs av intervjupersonen. Efter att intervjuerna har skett kommer dessa 

inspelningar behöva transkriberas, vilket gör att det senare blir enklare att jämföra data med 

varandra och göra mer detaljerade sökningar. Enligt Denscombe (2016) är transkriberingen av 

materialet tidskrävande och något som kräver mycket arbete, där den exakta tiden är beroende 

av hur tydligt materialet är under inspelningen. Det som däremot kan komma att vara ett 

problem vid utskriften av empirin är att det kan vara svårt att höra vad som sägs under 
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inspelningen. Det är inte alltid att personerna avslutar sina meningar vilket är en process som 

kan komma att ta längre tid för forskaren, då det kräver att man fixar till 

meningsuppbyggnaderna så det blir förståeligt för andra personer att läsa. Trots att 

transkriberingen av materialet tar lång tid att genomföra kommer det senare vara värt tiden då 

man som forskare kommer i nära kontakt med empirin och kan tydligt analysera och jämföra 

resultatet (Denscombe, 2016. s.384–386).  

6.2.3.1 GDPR - The General Data Protection Regulation 

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en stadgad lag i EU vars syfte är att skydda 

personuppgifter och se till att det skyddet är på en likvärdig och enhetlig nivå. All personlig 

information såsom namn, adress och kortnummer är sådant som lagen omfattar. I fall då andra 

ska hantera personlig information har personen i fråga har rätten att veta vem, vad och varför. 

Svar ska kunna ges på vem det är som kommer behandla uppgifterna, vad syftet är med 

användningen av uppgifterna och vem som kommer ta del av uppgifterna (Datainspektionen, 

u.å.). Informationen insamlad från de genomförda intervjuerna till uppsatsen kommer hanteras 

konfidentiellt och inga namn kommer nämnas. Intervjupersonerna kommer refereras till som 

insatsledare 1, insatsledare 2, insatsledare 3, presstalesperson 1 och presstalesperson 2. Detta 

för att försäkra de valda intervjupersonerna om att de förblir konfidentiella genom hela 

arbetet. Syftet och användningen av uppsatsen kommer förklaras innan intervjun börjar så 

intervjupersonerna är fullt medvetna om vem som kommer hantera informationen, vad 

informationen kommer användas till och hur informationen kommer användas i uppsatsen. 

Efter att uppsatsen är färdigställd kommer kopior skickas till intervjupersonerna så de får ta 

del av hur den information de gett oss har blivit använd.  

6.3 Metoddiskussion 

6.3.1 För- och nackdelar 

Bell (2005) antyder att det finns styrkor och svagheter i allt, och intervjuer är inget undantag. 

En stor fördel är flexibiliteten som kommer med valet av att genomföra intervjuer. Om 

intervjuaren är skicklig nog finns möjligheten att få fram information som är baserad på motiv 

och känslor, något som kan vara i princip omöjligt att få fram genom enkäter eller liknande 

insamlingsmetod. Faktorer såsom tonfall, ordval, pauser kan generera infotrmation som inte 

går att producera skriftligt (Bell, 2005. s, 158). Denscombe (2016) förklarar att andra fördelar 

med intervjumetoden innefattar djupet i den information intervjuaren tar med sig efteråt, det 
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krävs sällan mer än en ljudinspelare, dator och uppkoppling till internet för att kunna 

genomföra en intervju och det finns från början en validitet i svaren som ges. 

Intervjupersonen kan på plats vid intervjun kontrollera validiteten och möjligheten finns att gå 

tillbaka i inspelningen för att återkoppla till det som sades (Denscombe, 2016. s, 287–288). 

Med styrkor kommer svagheter och intervjumetoden har sina svagheter. Enligt Ahrne och 

Svensson (2017) är en svaghet det faktum att intervjun är gjord på en viss plats vid en viss tid. 

Även om intervjupersonen svarar ärligt på frågorna som ställs så kan meningen bakom dem 

vara annat än det som intervjupersonen egentligen menar (Ahrne & Svensson, 2017. s, 53–

54). Denscombe (2016) antyder att trots att validiteten i informationen är en fördel kan det 

även ses som en nackdel. Den data som samlas in via intervjuer är baserade på vad människor 

uttrycker med ord och inte deras handlingar. Intervjupersonen kan även påverkas av vem 

intervjuaren är och detta kan leda till att informationen som ges inte är helt trovärdig. 

Tidskrävande är ett ord som går att förklara intervjumetoden med och något som också kan 

vara en nackdel. Den data som samlas in under en intervju finns i ett öppet format och det 

krävs tid för att analysera och komma fram till resultat (Denscombe, 2016. s, 289).  

Ytterligare en nackdel med intervjuer är det faktum att en träff med alla personer relevanta för 

ämnet kan vara svårt att få till. Detta skedde under insamlingen av materialet till denna 

uppsats då presstalespersonerna hos polisregion Öst inte hade någon möjlighet att ställa upp 

på en fysisk intervju. Däremot tog de sig tiden att svara på frågorna via mail och via telefon 

och det är de svaren som kommer användas i vår analys och diskussion. På grund av detta är 

svaren från dem mer koncisa än de från insatsledare. Risken finns även att det enbart finns ett 

fåtal personer relevanta för ämnet att genomföra en intervju med, vilket även det är något som 

skett i sökandet efter intervjupersoner till denna uppsats. Inom Jönköpings län finns ett 

begränsat antal presstalespersoner och insatsledare vilket inneburit att vi inte haft möjligheten 

att genomföra fler än fem intervjuer.  

För att få en bredare överblick och en ännu större förståelse för den samverkan som sker 

mellan insatsledare och media vid olycksplats hade det varit till fördel att även inkludera 

journalisters synvinkel på ämnet. Däremot gjorde vi valet att enbart fokusera på insatsledare 

och presstalespersoner då vi ansåg detta vara intressant och det är inget vi tidigare läst en 

studie om. En svaghet som vi kan se i vår studie är det faktum att vi inte lyckades få fysiska 

intervjuer med alla våra intervjupersoner. Två av våra intervjuer var tvungna att genomföras 

per mail och telefon och detta beror på att presstalespersoner i polisregion Öst befinner sig i 
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Linköping och oftast arbetar själva på deras kontor. I och med detta har de ingen möjlighet att 

ta sig någon annanstans för en fysisk intervju. På grund av att de sitter själva fanns det inte 

heller någon möjlighet att genomföra en intervju på kontoret i Linköping. Hade alla intervjuer 

varit ett personligt möte hade det eventuellt resulterat i djupare svar och flertalet följdfrågor.  

6.3.2 Reliabilitet, validitet och tillförlitlighet 

Enligt Bryman och Bell (2017) handlar reliabilitet och validitet om hur en studie mäts och hur 

trovärdig dessa beräkningar blir. Reliabilitet och validitet är något som främst används inom 

kvantitativa studier, då resultatet av en kvalitativ studie inte har samma mätningsvaliditet som 

en kvantitativ. Av den anledning är det är svårt att mäta validiteten i en kvalitativ forskning 

vilket resulterar i att den här studiens validitet och reliabilitet är nästan obefintlig, då studien 

bygger på djupintervjuer.  Istället går det att mäta hur tillförlitlig studien är. Denscombe 

(2016) menar att för en kontroll av tillförlitlighet i studien är det viktigt att det finns en tydlig 

redogörelse för metoder, analys och beslutfattande som är detaljerande. Detta för att kunna 

granska forskningsprocessen. (Denscombe, 2016, s.412)  
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7.  Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av intervjuerna presenteras. Resultatkapitlet bygger på 

studiens underfrågor och analyserar hur räddningstjänstens insatsledare respektive polisens 

presstalespersoner hanterar sin kommunikation med media utifrån studiens teoretiska 

ramverk. 

7.1 Presstalesperson hos polisregion Öst  

I intervjuerna gjorda med polisens presstalespersoner hos polisregion Öst går det att se hur 

polisen och deras presstalespersoner jobbar transparent när det kommer till den 

kommunikation de har med media. Det framgår i transkriberingarna av intervjuerna som 

genomförts att presstalespersonerna till allra största del ger liknande svar på de frågor som 

ställdes under intervjun. De betonar vikten av att visa hänsyn och respekt för den personliga 

integriteten hos de drabbade. Det gäller både vid olyckor som har dödligt utfall och de 

olyckor som inte har det. Det handlar hela tiden om att ha respekt för den drabbade och dess 

anhöriga. Presstalesperson 2 gav ett exempel på detta under intervjun då han svarade på 

frågan Finns det några specifika riktlinjer som ni måste förhålla er till när ni har intervjuer 

med journalister?: 

 

“Men det beror också på att det är väldigt svårt att ha generella riktlinjer om hur man kommunicerar i viss typ 

av ärende, eftersom förutsättningar och omständigheter alltid skiljer sig åt. Sen är det klart att man en vanlig 

trafikolycka hanterar vi typ oftast alla på samma sätt, men det kan ju finnas omständigheter även där som gör 

att man vill, ja det finns en detalj som man vill gå ut med men inte någon annan och så vidare. Så det är svårt att 

säga generellt faktiskt. Förutom då det är jag sa tidigare att en generell riktlinje är att man inte ska kränka den 

personliga integriteten” (Personlig Kommunikation, Presstalesperson 2, 2019-12-06). 

 

Media underlättar presstalespersonens arbete i situationer där polisen efterlyser antingen tips 

och vittnesmål till ett brott eller i händelser som rör sig om en försvunnen person. I fall som 

dessa kan media gå ut med signalement eller be allmänheten ta kontakt med polisen om det 

skulle vara så att de vet något om vad som skett. Det finns även situationer där media kan 

försvåra deras arbete, exempelvis när media rapporterar om pågående insatser som ökar 

arbetsbördan för presstalespersonen:  

 

“Nä jag skulle inte säga att de försvårar mitt arbete sen så kan det ju, sen påverkas mitt arbete såklart av 

medias rapportering så är det ju och det kan ju vara att någon media kommer med uppgifter som de har fått 

enligt våra uppgifter, våra källor som skriver då så är det så här och det innebär ju att jag kommer få frågor om 
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det där. Och det kanske inte är någonting som jag vill kommentera eller gå ut med så att ja den typen av 

följdeffekter kan det ju få” (Personlig Kommunikation, Presstalesperson 2, 2019-12-06) 

 

7.2 Räddningstjänstens insatsledare i Jönköpings Län 

I intervjuerna gjorda med räddningstjänstens insatsledare går det att se hur även de till största 

del ger liknande svar på frågorna och de håller alla med om att media i de allra flesta 

situationer respekterar deras arbete vid en olycksplats. Det finns dock enskilda fall där medias 

behov av en specifik bild till en artikel om händelsen medför att respekten försvinner. I fall 

som dessa utsätter journalisterna inte bara sig själva utan även andra närvarande vid insatsen 

för fara, till exempel vid olyckshändelser som involverar farliga kemikalier och gaser.  

 

De insatsledare vi talat med har alla påpekat att de främst uppskattar media vid större olyckor 

där det krävs att information om händelsen sprids till allmänheten så fort som möjligt, 

exempelvis efter en trafikolycka orsakad av halka. Vidare går det även att se en likhet i svaren 

när det kommer till hur de hanterar kommunikationen med media vid en olycksplats. De 

väljer alla att enbart yttra sig om händelsen utifrån deras yrkesområde, inte säga något som 

kan avslöja den drabbade och de håller sig så kortfattade som möjligt för att inte ge indikation 

till att de börjat spekulera kring vad som hänt: 

 

”Generellt har jag som regel för mig själv, eller det tror jag många har, det är ju liksom att man inte, man ska ju 

inte sväva ut för mycket utan man ska verkligen svara precis på den frågan, eh det finns ju vissa såna där regler 

som man ändå ska tänka, man ska ju bara berätta ren fakta, det jag vet och det jag ser. Sen ska man ju aldrig 

spekulera eller, jag ska ju aldrig prata utifrån något annat område än det jag kan och det jag är bra på, och det 

är ju liksom räddningsbiten och räddningsarbetet” (Personlig Kommunikation, Insatsledare 1, 2019-11-21). 

 

”Jag kan inte tala om riktlinjerna men man ska aldrig ljuga, alltid tala sanning, ge den bild vi vågar ge, så att 

säga inte halka iväg utan men det viktigaste är att aldrig ljuga, då gör man bort sig om man står och ljuger 

någon journalist rätt upp i ansiktet o sen när sanningen kommer fram så, det förhållandet vill vi inte sabba” 

(Personlig Kommunikation, Insatsledare 2, 2019-12-03). 

 

Insatsledare 1 berättar i sin intervju om hur de aldrig på plats vid olyckan får meddela media 

om en person har avlidit, hur uppenbart det än kan vara. Det är enbart polisen som får 

meddela media om någon avlidit, vilket enbart sker efter att anhöriga har blivit personligt 

underrättade av polis. I samband med mer livshotande olyckor hanteras inte kommunikation 

med media på ett annorlunda sätt, utan principerna är fortfarande detsamma. Insatsledaren 
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svarar enbart på journalisternas frågor utifrån deras yrkesområde däremot är olyckor med ett 

dödligt utfall en mer känslig insats som kan komma att påverka alla inblandade: 

 

“Jag behandlar inte olika, det är ju mer att det är känsligt när personen omkommit för det är ju jobbigt för alla 

som varit där och det är ju ändå en person som kan ha familj så det blir ju mer, stämningen kanske inte är så 

rolig. Man får ju, man är ju professionell och ändå liksom svara på frågorna så gott man kan. Just det här med 

dödsfall, det är ju också en sån sak som, det ska ju inte jag uttala mig om, utan det är liksom vidare att det måste 

komma ut en läkare egentligen som dödförklara en person, ingen annan får göra det.” (Personlig 

Kommunikation, Insatsledare 1, 2019-11-21) 

 

7.3   Resultatanalys 

Nedan kommer uppsatsens resultatanalys redogöras där den insamlade empirin kopplade till 

uppsatsens teoretiska ramverk analyseras för att ge svar på de två underfrågor studien har. I 

analysen kommer svaren från insatsledare och presstalespersoner sättas i perspektiv till 

teorierna och ge en starkare förklaring till hur dessa arbetsgrupper hanterar sin 

kommunikation med media vid olyckshändelser.  

7.3.1 Kriskommunikation 

7.3.1.1 Polisens presstalesperson 

  

Presstalespersoner hos polisen hanterar i första hand sin kommunikation med media via deras 

hemsida, där de publicerar sina pressmeddelanden när en olycka skett. Dessa meddelanden är 

baserade på information som presstalespersonen får via kommunikation med den polispatrull 

som finns vid olycksplatsen. Enligt Eriksson (2014) ökar oftast kraven och förväntningar på 

kommunikation vid kriser och olyckor, där medborgarna snabbt vill få trovärdig information 

från myndigheter (Eriksson, 2014). Eftersom kommunikationen mellan presstalespersonen 

och polispatrullen på plats sker löpande under hela händelsen resulterar det i att medborgarna 

och media hela tiden kan hålla sig uppdaterade via pressmeddelanden på polisens hemsida. 

Presstalesperson 2 förklarade i intervjun som genomfördes att de i deras arbete måste hålla sig 

transparenta och berätta så mycket som möjligt om vad som skett utan att kränka den 

personliga integriteten hos de drabbade eller förstöra en pågående förundersökning. Detta för 

att i slutändan skapa en tydlighet för allmänheten och på så sätt skapa ett förtroende hos 

medborgarna för den polisiära myndigheten. 
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Larsson (2008) menar att, om medierna publicerar fel information eller gör felaktiga 

iakttagelser av myndigheterna så kan detta leda till kritik mot det sistnämnda (Larsson, 2008, 

s. 295). För att undvika missförstånd och eventuell felaktigt publicerad information i media 

hänvisar polisen i de allra flesta fall till sina pressmeddelanden där media kan få all relevant 

information kring händelsen. Kommunikation med media sker även via telefon där 

presstalespersonen svarar på journalisternas frågor. Vid större olyckor befinner sig däremot 

presstalespersonen ofta på plats för att direkt kunna svara på medias frågor för att undvika 

eventuella missförstånd i kommunikationen.  

  

Presstalespersonerna som intervjuerna har genomförts med, hanterar kommunikationen med 

media liknande vid alla olyckor men drunkningsolyckor och olyckor med dödligt utfall kan 

vara känsligare än exempelvis trafikolyckor. Detta på grund av att den drabbade kan vara i en 

mer utsatt situation. Av den anledningen kan kommunikationen med media vara mer 

reserverad vid de större olyckshändelserna. Reservationen i kommunikationen består trots att 

det skulle vara uppenbart att den drabbade har avlidit då presstalepersonen inte får informera 

media om någon avlidit förrän anhöriga är personligt underrättade.  

 

7.3.1.2 Räddningstjänstens insatsledare 

  

Sett ur ett kriskommunikativt perspektiv hanterar insatsledare media på ett sätt där de gör sitt 

yttersta för att öka trovärdigheten hos medborgarna. Enligt Eriksson (2014) vill medborgarna 

få trovärdig information från de myndigheter som finns närvarande vid en större händelse. Ett 

exempel på hur insatsledare ökar trovärdigheten i sin kontakt med media är att de vid en 

större olycksplats pratar ihop sig med polis och sjukvårdare på plats för att klargöra vilken 

information som ska meddelas till media. Detta för att alla ska ge media samma information 

och svara liknande på alla frågor.  Utifrån intervjuerna som gjorts kan man dra slutsatsen att 

insatsledare inte berättar något för media innan de fått sig en klar uppfattning om vad det är 

som pågår och hur deras arbete kommer fortgå.  

  

Larsson (2008) menar att det kan finnas motsättningar mellan medier och myndigheter där 

myndigheterna först vill skaffa sig en helhetsbild av det som hänt medan media är ute efter att 

producera nyheter så snabbt som möjligt (Larsson, 2008. s. 296). Detta är något som går att 

applicera på hur insatsledare väljer att hantera kommunikationen med media vid en 
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olycksplats. De väljer att aldrig prata med journalister under en pågående insats innan de 

skaffat sig en helhetsbild av händelsen. Intervjuerna genomförs när de har så mycket 

information som de känner behövs för att kunna ge journalisterna så konkreta och raka svar 

som möjligt. Att media vill producera nyheter kring en händelse omgående visas i situationer 

där journalister kontaktar insatsledare via telefon för att få tag på en kommentar om vad som 

hänt innan räddningstjänsten hunnit till olycksplatsen. Skulle insatsledare välja att uttala sig 

innan de fått en helhetsbild av situationen kan det resultera i att media får bristande 

information. Väljer sedan media att släppa den bristande information de fått kan detta 

resultera i en trovärdighetskonflikt som kan leda till misstro för medierna.  

  

De insatsledare vi talat med lyfter det faktum att de uppskattar media främst för att det 

genererar möjligheten att få ut viktig information till allmänheten. Det kan röra sig om VMA-

meddelanden (Viktigt Meddelande till Allmänheten) i samband med en större brand eller 

information kring större trafikolyckor. Enligt krisberedskapsmyndigheten (2015) är det viktigt 

att relationen mellan medborgare och myndigheter fungerar (Krisberedskapsmyndigheten, 

2015. s. 3–5). Då media kan ses som medborgarnas förlängda arm mellan dem och 

myndigheterna är det viktigt att kommunikationen sker på rätt sätt vid en olycksplats.  

  

Förhållandet mellan insatsledare och media kan dock försämras i de situationer där 

journalister blir alldeles för närgångna och väljer att kliva rakt in under pågående insats. I fall 

som dessa får insatsledare ta sitt fokus från händelsen för att fokusera på journalister och 

deras säkerhet. I och med detta kan samverkan med media bli lidande och då riskerar även 

nödvändig information att inte bli lika utförlig som den annars hade varit. Insatsledare talar 

alltid med media vid en olycksplats men har irritation uppstått kan det resultera i att svaren 

blir mer kortfattade. Det finns även situationer där de insatsledare intervjuerna gjorts med, 

uppskattar media mindre än vid andra situationer. Exempel på sådana situationer är mindre 

trafikolyckor där det helst inte ska tas några fotografier på de inblandade bilarna och inte 

heller vid drunkningsolyckor uppskattas media lika mycket då den informationen inte behöver 

tas ut till media lika mycket som information kring en brand eller en större trafikolycka.  

  

Kommunikationen insatsledare har med media vid olycksplatser hanteras i de allra flesta fall 

på liknande sätt, däremot kan den förändras beroende på omständigheterna. Detta gäller 

specifikt vid drunkningsolyckor då detta kan vara en känsligare insats för alla inblandade. I 

händelse av ett dödsfall i samband med drunkning eller annan olycka får insatsledare inte 
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meddela media att någon avlidit hur uppenbart det än är. Anhöriga ska bli underrättade om det 

som hänt innan någon information om den avlidne når media.  

 

7.3.2 Pliktetik 

7.3.2.1 Polisens presstalesperson 

  

Svaren från intervjuerna som genomfördes med presstalespersoner hos polisen i region Öst 

visar på att de lägger stor vikt vid respekten för den personliga integriteten i deras 

kommunikation som sker med media. Karlsson och Strömbäck (2015) nämner Immanuel 

Kant och pliktetiken i sin bok och enligt Kant är pliktetiken en etik som starkt berör det 

praktiska förnuftet och vilka handlingar som är moraliskt rätt eller fel (Karlsson & Strömbäck, 

2015, s. 99–104). I de svar som presstalespersonerna givit i intervjuerna kan vi tydligt se att 

de genom att bland annat aldrig nämna den exakta åldern hos den drabbade, utan istället 

avrundar till närmaste fem- eller tiotal, använder sitt förnuft för att ta hänsyn till den 

personliga integriteten. I situationer som involverar barn väljer presstalespersonerna att ta 

ännu större hänsyn till den personliga integriteten, både för barnets skull och för de anhöriga. 

Det gör de genom att inte berätta lika mycket detaljer kring händelsen som de hade gjort om 

olyckan hade involverat endast äldre personer. De presstalespersoner vi genomfört intervjuer 

med menar att det är på grund av att situationer som involverar barn på olika sätt oftast är 

extra känsliga för alla inblandade. 

  

Sedan finns det händelser där det från journalisternas sida kan bli moraliskt fel, då de kan 

missuppfatta den information som de får från presstalepersonen. Exempel på ett moraliskt fel 

kan vara att journalister skriver ut hur olyckan skedde på felaktigt sätt eller skriver ut en ålder 

som sedan visar sig vara fel. I det stora hela lägger inte presstalespersonen någon större vikt i 

vad media väljer att publicera, så länge de ger en korrekt bild av händelsen och att alla citat 

givna av polisen blir korrekt skrivna. Sett ur ett pliktetiskt perspektiv kan situationer där 

media missuppfattar och inte använder sitt förnuft generera eventuella missar i publiceringen. 

Dessa kan sedan leda till kritik mot polisen och deras arbete kring hur de hanterat situationen 

och de som varit inblandade. Detta kan i sin tur leda till eventuell förtroendebrist hos 

medborgarna för den polisiära myndigheten.  
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7.3.2.2 Räddningstjänstens insatsledare 

 

Intervjuerna som genomförts med tre av räddningstjänstens insatsledare visar på att de i sin 

kommunikation med media starkt värderar vad som vad är rätt och fel. Där handlar det om att 

endast ge ut nödvändig information, som inte bryter mot den personliga integriteten och inte 

ge ut felaktig information kring händelsen. Detta kan kopplas till pliktetiken, som enligt 

Karlsson & Strömbäck (2015), bland annat innefattar det sociala ansvaret där sunt förnuft ska 

tas till hänsyn i varje situation (Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 99–104). Insatsledarna 

använder sitt sunda förnuft i alla intervjuer som görs med journalister och där deras svar till 

media är genomtänkta. Det ges i de allra flesta fall aldrig ut någon information som kan skada 

den drabbade eller dess anhöriga. Vid större olyckor finns det en stark kommunikation mellan 

de olika blåljusmyndigheterna där beslut tas om vad som ska sägas och vad media inte får ta 

del av. Detta för att skapa en trovärdighet och samtidigt inte sprida felaktig information kring 

händelsen och de drabbade.  

  

Intervjuer som sker med journalister vid olycksplatser följer de rekommenderade riktlinjer 

insatsledare har som att alltid tala sanning och enbart yttra den fakta som berör deras 

expertisområde. Räddningstjänstens insatsledare väljer att aldrig yttra kommentarer som kan 

innebära lidande för den drabbade eller dess anhöriga. Enligt Karlsson & Strömbäck är det 

sociala ansvaret ett förnuft som i alla situationer är rätt (Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 99–

104). Detta kan sättas i relation till hur insatsledare väljer att hantera kommunikationen med 

media vid olycksplatser. De ska aldrig någonsin ljuga eller spekulera kring en händelse eller 

ett offer när de kommunicerar med media. Det sociala ansvaret hos insatsledare är då att 

hantera situationen på ett respektfullt och sanningsenligt sätt. Den information som lämnas ut 

ska vara så givande som möjligt samtidigt som den inte sätter den drabbade eller anhöriga i 

risk.  

  

Däremot hamnar ibland insatsledare i situationer som gör kommunikationen med media 

svårare, specifikt under sena kvällar eller när det är en stressigare olycka där det kan vara fler 

bilar i en trafikolycka inblandade eller en större brand. I sådana situationerna insatsledarna i 

all välmening uttala sig för mycket om olyckan till journalister vilket kan leda till att media 

publicerar information de egentligen inte skulle ha tillgång till. Dessa situationer kan leda till 

att insatsledare kan råka spekulera mer om olyckan än vad som är menat och säga mer än de 
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annars hade gjort. Ovan till trots så kan ibland sådana situationer leda till att den moraliska 

bedömningen och det praktiska förnuftet bli lidande. 

 

7.3.3 Dagordningsteorin 

7.3.3.1 Polisens presstalesperson 

  

I samband med en större olycka väljer presstalespersonen att åka ut till olycksplatsen, detta 

för att enkelt kunna besvara medias frågor på plats. En större olycka innebär i de flesta fall 

större närvaro från media och även ett större nyhetsvärde. Enligt Strömbäck och Karlsson 

(2015) innefattar dagordningsteorin det som media anser har ett stort nyhetsvärde och som är 

viktigt att låta allmänheten ta del av (Karlsson & Strömbäck, 2015. s, 354–358). Rör det sig 

om en mindre olycka stannar presstalespersonen på sitt kontor och sköter kontakten med 

media via telefon och pressmeddelanden. Vid varje olycka får presstalespersonen sätta sig in i 

bredden på olyckan och förbereda sig för vilket nyhetsvärde media kan anse att olyckan har.  

  

Beroende på olyckans storlek resulterar det i större arbetsbörda för presstalespersonen hos 

polisregion Öst. Ju större nyhetsvärde media anser att en olycka har desto fler samtal kommer 

in till presstalespersonerna från media som söker kommentarer. Vid en större olycka är det 

inte enbart lokala medier som hör av sig till presstalespersonerna utan även nationella medier 

såsom Aftonbladet eller Expressen kontaktar presstalespersonen och vill ha kommentarer 

kring olyckan och dess omfattning. Det finns även situationer där media hör av sig till 

presstalespersonerna för en kommentar först efter andra medier rapporterat om en olycka som 

skett. Det kan räcka med att en mediekanal bedömer att en olycka har ett nyhetsvärde för att 

fler kanaler senare ska göra samma bedömning och vara ute efter information.  

7.3.3.2 Räddningstjänstens insatsledare 

  

Enligt Strömbäck och Karlsson (2015) är dagordningsteorin den som beskriver hur media 

väljer vad som har ett nyhetsvärde, är viktigt att publicera och låta allmänheten ta del av 

(Karlsson & Strömbäck, 2015. s, 354–358). Det finns olika sätt för media att rapportera om en 

olycka som skett, det går antingen att befinna sig vid olycksplatsen, ta del av polisens 

pressmeddelande samt kontakta insatsledare eller inre befäl. Media väljer att rapportera om 

det som de anser vara viktigast något insatsledare 2 gav exempel på under intervjun. Det 

handlade om en drunkningsolycka som skedde i juli sommaren 2019 där en liten pojke 
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drunknade i Åsasjön. Efter denna händelse uppmärksammade media starkt vad medborgarna 

tyckte och tänkte kring att det inte finns några dykare tillgängliga i Jönköpings län. De dykare 

som fanns på plats under olyckan kom från Borås (Jönköpings-Posten, 12 juli 2019).  

Enligt Larsson (2008) finns en variation kring vad som bör uppmärksammas i media och hos 

myndigheter och medier finns det olika åsikter kring detta. Enligt intervjuperson 2 valde 

räddningstjänsten att inte lägga sig i den diskussion som media skapat kring att 

räddningstjänsten i Jönköpings län inte hade tillgång till egna dykare då de ansåg att det är en 

känslig fråga och det finns inget intresse i att diskutera detta då det är en politisk fråga. Enligt 

Strömbäck och Karlsson (2015) influeras dagordningarnas innehåll av kommunikationen som 

sker mellan politiker, journalister och medborgare (Karlsson & Strömbäck, 2015. s, 354–358). 

Diskussionen om dykare i Jönköping är ett exempel på hur kommunikation sker mellan 

medier och politiker men där myndigheten, i det här fallet räddningstjänst, valt att stå utanför. 

Enligt Strömbäck (2004) är det medierna som bestämmer vad som är viktigt för allmänheten 

att veta om och de bestämmer på samma gång vad det är som har ett nyhetsvärde (Strömbäck, 

2004. s, 35–39). Som tidigare nämnt väljer media att åka ut till olycksplatsen om det är en 

större händelse och är det en mindre olycka sker kontakten via telefon. Är det en större olycka 

där media åker ut till platsen krävs det att insatsledaren på plats förbereder sig för att kontakt 

med media kommer ske och även att direktsända intervjuer kommer kunna ske vid 

olycksplatsen. Insatsledare 1 & 2 nämnde i sina intervjuer att innan de genomför en intervju 

med media vill de få chans att förbereda sig och tänka igenom vilken information de ska dela 

med sig av till media. Detta gäller framförallt när det är direktsända intervjuer som görs främst 

med radio, då det är enkelt att försäga sig och går inte att ändra om senare. 
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8.   Diskussion 

 
I denna del kommer en diskussion kring resultatet och analysen av studiens material och 

teoretiska ramverk presenteras.  

 

Resultatet av analysen utifrån ett kriskommunikativt perspektiv visar på att polisens 

presstalespersoner hos region Öst i de allra flesta fall hanterar kommunikationen med media 

via telefonsamtal. Kommunikationen ska vara transparant och skapa en tydlighet för 

allmänheten för att på så sätt skapa ett förtroende hos merborgarna för den polisiära 

myndigheten. Liknande resultat går att se vid kommunikationen som sker mellan insatsledare 

och media. Däremot hanterar insatsledare sin kommunikation på plats vid olyckan och 

intervjuer sker aldrig under en pågående insats, detta för att insatsledare vill skapa sig en 

helhetsbild innan intervjuer med journalister sker. Vi anser utifrån detta resultat att både 

räddningstjänsten och polisen i sin kommunikation med media har medborgarnas förtroende 

för myndigheterna i bakhuvudet. Detta för att skapa en trygghet i samhället och för att 

medborgarna ska känna att de får den information de behöver kring vad som har hänt. Sett 

utifrån oss själva som medborgare anser vi att sättet insatsledare och presstalespersoner 

hanterar sin kommunikation med media i dag är effektivt och genererar tydlig information 

kring situationen.  

 

Analysen gjord utifrån ett pliktetiskt perspektiv visar på att den personliga integriteten är en 

viktig del i både insatsledare och presstalespersonernas arbete. Detta genom deras generella 

riktlinjer de utgår från, vilket är att alltid tala sanning, men aldrig berätta vilka de drabbade är. 

Det finns ingen tydlig koppling till kommunikation inom den pliktetiska teorin utan den 

grundar sig i praktiskt förnuft och vad som är moraliskt rätt och fel i en situation. Denna teori 

går alltså att ifrågasätta i denna studie då förnuft kan vara svårt att definiera konkret. Den 

pliktetiska analysen grundar sig i intervjusvaren där vi anser att både presstalespersoner och 

insatsledare använder sitt förnuft i sin kommunikation med media. Sättet de bevarar den 

personliga integriteten hos de drabbade på anser vi vara ett bevis på att de använder sitt 

förnuft kring vad som är rätt och fel att göra i en pressad situation. Därmed bedömer vi att 

pliktetiken är en passande teori för denna studie då den ger en tydligare bild av hur 

kommunikationen sker med media.  

 



32 

 

Utifrån det resultat studien givit och analysen som gjorts kan vi se en likhet av hur vi antog att 

kommunikationen med media hanterades av insatsledare och presstalespersoner. De två 

underfrågor vi valde att ställa gav en konkret bild av hur våra tre teorier kunde kopplas till 

vårt material, då det fanns tydliga kopplingar mellan fokuset i teorierna och svaren som gavs 

intervjufrågorna. Inom kriskommunikation och pliktetik var det enkelt att dra kopplingar till 

materialet medan dagordningsteorin krävde en djupare analys för att kunna dra en synlig 

koppling. Detta då dagordningsteorin främst har ett fokus på det journalistiska arbetet, medan 

kriskommunikationen och pliktetik har ett större fokus på handlingar. Vi valde däremot att 

behålla dagordningsteorin, då vi ansåg att det fanns en koppling främst mellan svaren vi fick 

från intervjuerna med presstalespersonerna och dagordningsteorins fokus på nyhetsvärde.  

 

Vi är väl medvetna om att valet att ha med dagordningsteorin har sina brister, då vår studie 

inte har ett fokus på det journalistiska arbetet och därmed kan det ses som långsökta 

kopplingar mellan material och teori. Däremot har vi efter en genomförd analys konstaterat att 

det existerar kopplingar mellan dagordningsteorin och hur främst presstalespersoner hanterar 

sin kommunikation med media. Detta framkommer under resultatanalys där vi belyser att 

presstalespersoner vid större olyckor väljer att ta sig ut till olycksplatsen, detta då det oftast 

finns ett stort mediauppbåd på plats för att journalister anser att olyckan har ett stort 

nyhetsvärde. Utifrån detta har vi valt att se på teorin med ett annat perspektiv där fokus ligger 

på samhällsaktörernas synvinkel där de integrerar med media istället för att se det utifrån 

medias synvinkel.  

 

Något som hade kunnat ge en djupare analys i vår studie hade varit att även inkludera 

journalisternas perspektiv kring kommunikationen med insatsledare och presstalesperson. 

Detta för att kunna sätta två perspektiv mot varandra och skapa en helhet i hur 

kommunikation vid olyckor sker. Däremot valde vi att endast fokusera på myndigheterna då 

detta, sett ur vår tidigare forskning, inte studerats tidigare. För att kunna dra så konkreta och 

djupgående slutsatser som möjligt under den tidsram som vi vigt åt studien valde vi att endast 

fokusera på myndigheterna. Hade journalisternas synvinkel inkluderats hade studien 

eventuellt genererat en djupare analys, men sett till studiens helhet finns risken att detta hade 

lett till mer vaga slutsatser som inte hade varit lika djupgående eller konkreta.  

 

Studiens fokus är baserad utifrån den tidigare forskning och bakgrund som finns kring ämnet. 

Som tidigare nämnt har det publicerats studier kring journalisternas arbete vid olycksplatser, 
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samverkan under räddningsinsatser och hur media hanterar kriser såsom terrorattentatet i 

Stockholm 2017. Vi anser att vår studie med grund i den tidigare forskningen har gett ett nytt 

perspektiv kring ämnet kommunikation vid olycksplatser. Detta då det tidigare inte gjorts 

studier vars fokus enbart ligger på blåljuspersonalens kommunikation med media. 

Kriskommunikation ses inte som en teori utan som ett forskningsfält inom medie- och 

kommunikationsvetenskap. Vi har dock valt att analysera vår empiri med kriskommunikation 

som en teori då vi anser att kriskommunikation i denna studie gick att applicera som ett 

teoretiskt ramverk. Studien har ett fokus på kommunikation vid kriser och av den anledningen 

valde vi att ha med kriskommunikation som en teori då vi ansåg att begreppen inom 

kriskommunikation kunder appliceras på vår empiri.  

 

Analysen som är gjord av det insamlade materialet visar på att insatsledare och polisens 

presstalespersoner generellt sett hanterar sin kommunikation med media relativt lika. Båda 

myndigheter har liknande generella riktlinjer kring deras hantering av media och allt grundar 

sig i en ömsesidig respekt. Oavsett storlek på olyckan, om den haft ett dödligt utfall eller inte 

sker kommunikation med media på samma sätt. Detta var något vi reagerade på då vi innan 

intervjuerna och analysen av materialet hade tankar om att kommunikationen vid olyckor med 

ett dödligt utfall hanterades på ett helt annat sätt. Vi har fram tills denna studie genomfördes 

haft uppfattningen om att olyckor som haft ett dödligt utfall har skapat större rubriker i media 

och fått mer uppmärksamhet. I och med detta antog vi därför att insatsledare och 

presstalespersoners kommunikationen med media skedde annorlunda och att intervjuerna var 

mer begränsade. Efter att ha genomfört intervjuerna och fått en större förståelse för hur 

insatsledare och presstalespersoner hanterar sin kommunikation med media förstår vi varför 

det inte är någon skillnad i kommunikationen oberoende olycka. Vi antar att om de båda 

myndigheterna skulle ha olika arbetssätt beroende på vad det är för olycka och vilket utfall 

den haft kan det eventuellt skada förtroendet som medborgarna har för myndigheterna. Vi tror 

att det även skulle skapa en förvirring hos insatsledare och presstalespersoner då de skulle 

behöva tänka ännu mer på hur de uttalar sig i intervjuer med media.  
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9. Slutsats  

Utifrån det som tidigare nämnts i uppsatsen och de intervjuer som har genomförts har vi 

kommit fram till att presstalespersoner hos polisen och räddningstjänstens insatsledare 

hanterar sin kommunikation med media på ett liknande sätt. Detta genom att endast svara på 

det journalisterna frågar om och ge kortfattade svar som samtidigt är informationsrika. Båda 

parter är måna om att den drabbades personliga integritet ska respekteras och den drabbade 

ska inte utsättas för onödiga risker som skulle kunna uppstå i samband med att media 

rapporterar kring den drabbades personliga integritet. Det finns inga konkret nedskrivna 

riktlinjer för hur kommunikationen med media ska hanteras hos någon av myndigheterna, 

istället är det sunt förnuft, allmän hänsyn och respekt för alla inblandade som ska styra hur de 

kommunicerar med journalister. Det finns dock en liten skillnad i hur kommunikationen med 

media hanteras mellan de olika myndigheterna, då presstalespersonerna har möjlighet att 

uttala sig om mer till media än vad insatsledarna har. Detta då insatsledarna enbart ska svara 

på frågor utifrån deras arbetsområde medan presstalespersonen får prata mer allmänt kring 

vad som hänt och vad som kommer ske härnäst.  

  

Syftet med denna studie var att generera en ökad förståelse kring hur räddningstjänstens 

insatsledare och presstalespersoner på polisregion Öst hanterar kommunikationen med medier 

vid olycksplatser. För att kunna ge en ökad förståelse valde vi att intervjua tre insatsledare och 

två presstalespersoner. Det fanns en önskan att genomföra fler än fem intervjuer men med 

tanke på vilken arbetsgrupp vi valt att lägga vårt fokus på fick vi förhålla oss till hur deras 

scheman såg ut och acceptera att alla inte hade möjlighet att ställa upp. Även med tanke på att 

vi har valt att avgränsa oss till Jönköpings Län ansåg vi att det räckte med tre insatsledare för 

att få en generell överblick kring hur kommunikationen sker, då det finns ett begränsat antal 

insatsledare i Jönköpings Län. Likaså med presstalespersoner i polisregion Öst, där det endast 

finns fem presstalespersoner, gjorde vi bedömningen att två intervjuer med presstalespersoner 

räckte för denna studie.  
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9.1 Hur hanterar presstalesperson hos polisregionen Öst kommunikationen med 

journalister vid olycka? 

  

Den främsta kommunikationen med media sker via de pressmeddelanden som 

presstalespersonerna publicerar på polisens hemsida och via telefonsamtal med media. I 

sällsynta fall vid en större olycka kan presstalespersonen välja att ta sig ut till olycksplatsen 

för att direkt kunna hantera kommunikationen med media och deras frågor. Detta för att 

minska arbetsbördan och kunna ta följdfrågor direkt på plats. I många fall väljer media att ta 

information direkt från pressmeddelandet och publicera i en artikel. Det är därför viktigt att 

presstalespersonen är kort och koncist i sin rapportering för att inte skada en eventuell 

förundersökning och öppna upp för spekulation kring vad som hänt. Vid olyckor som 

innefattar ett dödsfall hanterar presstalesperson sin kommunikation med media på ett mer 

varsamt sätt för att inte media ska hinna publicera något om den avlidne innan anhöriga fått 

information kring vad som hänt.  

 

Utifrån de intervjuer som gjorts och den diskussion vi fört utifrån uppsatsens valda teorier 

visar resultatet och analysen på att presstalespersoner hos polisen hanterar sin kommunikation 

med media på ett kortfattat men informationsrikt sätt. Intervjuerna med presstalespersoner hos 

region Öst visade på hur de i sitt arbete jobbar transparent för att skapa en känsla av trygghet i 

samhället. Samtidigt arbetar de starkt för att bevara den personliga integriteten hos den 

drabbade och dess anhöriga. I samband med olyckor som involverar människor under 18 år 

finns en ännu större vikt vid att bevara den personliga integriteten, detta för att underlätta 

förundersökningsarbetet och minska eventuellt lidande för anhöriga. Det finns en stor vikt vid 

att aldrig berätta för mycket eller berätta om sådant som kan sätta personer i risk. 

Presstalespersoner har en oskriven regel att aldrig spekulera kring en händelse eller en olycka 

utan kommunicerar alltid rakt och ärligt med media för att inte skapa missförstånd.  

9.1.1 Hur hanteras kommunikationen mellan presstalesperson och media sett utifrån 

Kriskommunikation, Pliktetik och Dagordningsteori? 

Utifrån den analys som gjorts går det att se att utifrån ett kriskommunikativt perspektiv 

arbetar polisens presstalespersoner hos region Öst på ett sätt som genererar en effektiv 

kommunikation. Den främsta kommunikationen sker via polisens hemsida och de 

pressmeddelanden som publiceras där i samband med en olycka. Dessa pressmeddelanden 

uppdateras kontinuerligt och på så sätt har medborgarna alltid tillgång till aktuell information 
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kring va som hänt. Utifrån den pliktetiska teorin går det att avläsa hur de främst använder sitt 

förnuft för att bevara den personliga integriteten hos de drabbade. Deras generella riktlinjer 

syftar bland annat till att de kommentarer som ges inte ska ge svar på exakt hur gammal den 

drabbade är och det är ett exempel på hur de använder sitt förnuft för att göra en situation 

moraliskt rätt. Avslutningsvis går det att utifrån dagordningsteorin se hur medias definition av 

nyhetsvärde påverkar presstalespersonens kommunikation med media. Anser flertalet medier 

att olyckan har ett stort nyhetsvärde innebär detta i de allra flesta fall att polisens 

presstalesperson väljer att ta sig till platsen. Detta för att kunna hantera medias frågor på plats 

och på så sätt minska deras arbetsbörda. Anser media att det inte finns ett så stort nyhetsvärde 

hanterar presstalespersonen kommunikationen med journalister via telefon eller polisens 

hemsida med hjälp av pressmeddelanden.  

9.2 Hur hanterar räddningstjänstens insatsledare kommunikationen med 

journalister vid en olycksplats? 

Kommunikationen mellan räddningstjänstens insatsledare och journalister sker antingen via 

telefon eller på plats vid en olycka, beroende på olyckans storlek och om media anser att den 

har nyhetsvärde. Handlar det om en olycka av det större slaget som innefattar både 

räddningstjänst, polis och sjukvård pratar de olika myndigheterna ihop sig om vad som ska 

och inte ska meddelas till media. Detta för att media ska få samma information från alla 

inblandade och för att den personliga integriteten hos den drabbade ska bevaras så gott det 

går. Vid en olycka ska en insatsledare aldrig meddela om en person har avlidit utan den 

uppgiften meddelas senare efter att läkare har varit på platsen och dödförklarat personen och 

anhöriga har blivit underrättade. Insatsledare ska istället bara meddela att det varit en allvarlig 

olycka och att personen i fråga har blivit förd till sjukhus för vidare vård.  

Likt polisens presstalespersoner genomför insatsledare sin kommunikation med media vid 

olycksplatser på liknande sätt. Detta genom att vara kortfattade samtidigt som de ger så 

mycket information till media som är möjligt. Däremot kan omständigheterna påverka hur 

insatsledare kommunicerar med media, en dödlig olycka innebär oftast att de hanterar sin 

kommunikation mer reserverat för att anhöriga ska hinna bli underrättade innan media går ut 

med någon information kring vad som hänt. Insatsledare berättar endast det de vet utifrån 

deras eget arbetsområde när de hanterar sin kommunikation till media för att inte spekulera 

kring vad som har hänt. Som vi även nämnde tidigare under första frågeställningen berättar 
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insatsledare aldrig information som kan skada eller avslöja den drabbade eller dess anhöriga, 

då den personliga integriteten är en viktig del när de kommunicerar med media.  

9.2.1 Hur hanteras kommunikationen mellan insatsledare och media sett utifrån 

Kriskommunikation, Pliktetik och Dagordningsteorin? 

Utifrån kriskommunikationen hanteras kommunikation med media på det sätt att insatsledare 

gör sitt yttersta för att öka trovärdigheten och förtroendet hos medborgarna. Detta genom att 

prata ihop sig med polisen och ambulanssjukvårdare vid större olyckor för att de tre 

myndigheterna ska kunna ge liknande svar till media. Även att aldrig prata med journalister 

under en pågående insats, utan genomföra intervju med media efter att de har fått en 

helhetsbild över olyckan och vad som har skett. Baserat på den pliktetiska teorin går det att se 

att insatsledaren hanterar sin kommunikation med media genom att ha respekt för alla 

inblandade. En viktig ståndpunkt i deras arbete är att aldrig bryta mot den personliga 

integriteten, som exempelvis inte berätta vad den drabbade heter eller den exakta åldern på 

personen. Även att aldrig ge ut felaktig information om vad som har hänt och endast berätta 

exakt vad det är som har hänt är en viktig del i deras arbete. Utifrån dagordningsteorin går det 

att se beroende på storleken på olyckan väljer media att åka ut till olyckshändelsen där 

insatsledaren får vara förberedd på en intervju under direktsändning eller via rörligt material. 

Desto större olycka det är, desto mer media vill ha kommentarer. Där är det viktigt för 

insatsledaren att komma väl förberedd för att inte försäga sig om för mycket, då det inte går 

att ta tillbaka senare.   
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10.   Vidare forskning 

Då denna uppsats enbart berör perspektivet från insatsledare och presstalesperson i Jönköping 

och deras samverkan med media kan det vara intressant att genomföra en studie där även 

medias perspektiv inkluderas. Det hade varit intressant att även genomföra en liknande studie 

som även inkluderar en analys kring hur journalister skriver sina artiklar som berör 

olycksplatser. Det hade även varit intressant att se på processen från att intervjun genomförs 

på plats till att artikeln publiceras. Är det så att något brister, försvinner eller tillkommer 

under den tidsperioden? 
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Bilagor 
 

1. Intervjuguide polisens presstalesperson; 

1. Finns presstalesperson på plats vid en olycka eller hur får ni information berättat för 

er? 

2. Hur sker kommunikationen med journalister efter en drunkningsolycka som haft ett 

dödligt utfall? 

3. Hur väljer att du att kommunicera med journalister?  

4. Finns det riktlinjer ni måste förhålla er till när ni genomför intervjuer med 

journalister? 

5. Finns det situationer under din karriär där du känt att media försvårat ert arbete? 

6. Finns det situationer under din karriär där du känt att media har hjälpt ert arbete?  

7. Har du någon gång undanhållit information för att skydda någon ect? 

8. Tycker du det är svårt att svara på frågor kring en olycka där du inte befunnit dig på 

plats?  

9. Tycker du det är svårare att svara på frågor relaterade till en drunkningsolycka när det 

varit barn inblandade?  

2. Intervjuguide räddningstjänstens insatsledare; 

1. Hur ser du på medias närvaro vid olycksplatser?  

2. Hur ser du på medias närvaro vid drunkningsolyckor? 

3. Hur väljer att du att kommunicera med journalister?  

4. Hanterar du kommunikationen med journalister annorlunda vid en olycka som haft ett 

dödligt utfall? 

5. Finns det riktlinjer ni måste förhålla er till när ni genomför intervjuer vid olycksplats? 

6. Finns det situationer under din karriär där du känt att media försvårat ert arbete på 

olycksplatsen? 

7. Finns det situationer under din karriär där du känt att media har hjälpt ert arbete?  

8. Har du någon gång undanhållit information för att skydda någon ect? 

9. Vid vilka olycksplatser uppskattar du media?  

10. Har du medverkat vid en drunkningsolycka då du önskat du att media inte var 

närvarande? 
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