
SAMMANFATTNING 
 
Denna studie är en analys av Krisberedskapsmyndighetens forskningsrapporter ifråga om 
deras perspektiv på mottagarna vid kriskommunikation. Studien har två syften, dels att 
undersöka vilken roll forskarna ger mottagarna i de nuvarande studierna, dels att reflektera 
hur forskningen skulle kunna kompletteras i framtiden. Krisberedskapsmyndigheten är den 
myndighet som ansvarar för att vara samordnande myndighet i en krissituation, planera inför 
kommande kriser och att samla in kunskap om kriser.  
 
Denna studie använder sig av mottagarperspektivet encoding/decoding för att undersöka 
Krisberedskapsmyndighetens forskningsrapporter. Encoding/decoding perspektivet ser på 
mottagarna som aktiva och komplexa i tolkningen av meddelanden. Perspektivet menar att 
olika mottagare kan tolka information på olika sätt beroende på vilken bakgrund mottagaren 
har. Jag har även tagit upp grundbegreppen för kriskommunikation, vad samhällsvetenskaplig 
forskning innebär och kriterier för Krisberedskapsmyndighetens forskningsfinansiering för att 
få en ökad förståelse för rapporterna. För att komma fram till studiens resultat har jag använt 
mig av metoden sekundäranalys och har valt ut sju rapporter från Krisberedskapsmyndigheten 
och Styrelsen för psykologiskt försvar. 
 
Studiens resultat visar att flera av forskningsrapporterna förenklar mottagarnas roll då 
kriskommunikation undersöks. Detta får konsekvensen att flera av rapporterna är 
sändarinriktade. Jag har reflekterat i hur Krisberedskapsmyndigheten kan utveckla 
forskningen kring kriskommunikation och mottagarna, och det handlar främst om att göra fler 
mottagarstudier och att ge mottagarna en mer komplex roll. Min studie visar på att det finns 
fyra forskningsområden som kan undersökas ytterligare; mottagarnas tolkning av sändarens 
kommunikation, mottagarnas kommunikation med varandra, mottagarnas kommunikation 
med myndigheter och medier och medierna som något mer än en informationskanal. 
 
Genom denna studie har jag visat på att det finns outforskade områden som är relevanta för 
kriskommunikationen. Jag ifrågasätter främst Krisberedskapsmyndigheten för frånvaron av 
dessa outforskade områden.  
 
Uppdraget hos myndigheten är mycket sändarinriktad och jag reflekterar omkring att det kan 
vara en orsak till att de flesta av forskningsrapporterna har inriktning på sändarna. Jag antyder 
att Krisberedskapsmyndighetens rapporter har drag av processkolan som ser på 
kommunikation som en styrd överföring av budskap från sändare till mottagare. Fokus i 
rapporterna ligger nämligen någon annanstans än på mottagarna och deras komplexitet vilket 
jag ser som ett problem.  
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1. INLEDNING 
 
I samhället sker ibland kriser och det är av stor betydelse att samhället är så bra förberett som 
möjligt. Det är därför myndigheten Krisberedskapsmyndighetens grundades 2002 med 
uppgiften att samordna arbetet med utveckling av krisberedskap i det svenska samhället. 
Myndigheten har publicerat majoriteten av forskningsrapporter inom kriskommunikation 
tillsammans med Styrelsen för psykologiskt försvar. Genom Krisberedskapsmyndighetens 
forskning ska samhället kunna lära sig av gamla kriser och vara bättre förberedd på kriser i 
framtiden. Så här inleds nästintill alla Krisberedskapsmyndighetens forskningsrapporter kring 
kriskommunikation: 
 

Krisberedskapsmyndigheten arbetar för att det ska finnas god beredskap och förmåga att 
kommunicera vid kriser. I Krisberedskapsmyndighetens instruktion står det att 
myndigheten skall utveckla metoder för kriskommunikation och krishantering. Ett viktigt 
sätt att inhämta kunskap är att lära av olika händelser. 1 

 
Kriskommunikation är en viktig del för att klara av en kris på ett bra sätt. Utan effektiv 
kriskommunikation förlorar mottagarna sitt förtroende för myndigheten vilket leder till oro i 
samhället vilket i sin tur gör att aktionerna från myndigheterna blir verkningslösa. Det är 
därför av största betydelse att studera hur mottagarna tar emot information och kommunicerar 
under en kris. Genom att förstå mottagarnas kommunikation kan kriskommunikation bli 
bättre och därmed får vi bättre krisberedskap och stabilitet i samhället.  
 
Jag vill i denna studie se hur man i Krisberedskapsmyndighetens forskningsrapporter 
redovisar hur man undersöker och förhåller sig till mottagarna och mottagarnas 
kommunikation vid en kris. Jag kommer följaktligen även att reflektera kring om och hur 
forskningen inom detta område kan kompletteras och utvecklas.   

                                                 
1 Larsson (2004) s. 5 
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2. DISPOSITION 
 
Denna studie tar sin början i problemformuleringen som kommer att styra hela studien. I 
problemformuleringen formulerar jag vad studien ska undersöka och analysera. För att ha 
möjlighet att analysera resultaten har studien en teoridel där viktiga aspekter och synsätt tas 
upp. Därefter beskriver jag det valda tillvägagångssättet och dess svagheter. Resultatdelen 
sammanfattar materialet med en kortfattad kommentar utifrån ett teoretiskt perspektiv. I 
analysen applicerar jag de teoretiska synsätten på materialet och diskuterar mina resultat 
utifrån problemformuleringen. I slutdiskussionen sammanfattar jag mina resultat och hur 
dessa kan bidra till forskningen. 
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3. PROBLEMFORMULERING 
 
Mitt syfte med denna studie är att undersöka forskningsrapporter kring kriskommunikation 
från Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar för att kunna 
analysera forskarnas syn på mottagarna i kris. Genom att utgå ifrån att mottagarna är 
komplexa vill jag reflektera kring om det finns alternativa sätt att se på mottagarna och 
därmed ha möjlighet till att problematisera och komplettera den forskning som finns kring 
mottagarna vid kriskommunikation. Det finns därmed två syften med denna studie. Dels att 
se hur forskarna ser på mottagarna idag, dels att reflektera om och hur forskarna skulle kunna 
komplettera forskningen kring mottagarna i framtiden.  
 
Min utgångspunkt i denna studie är att det finns behov att reflektera kring den forskning som 
nu bedrivs. Min uppfattning är att forskningen är relativt likriktad och är mer beskrivande än 
analyserande. Svaret på problemformuleringen kommer att visa på om min utgångspunkt 
stämmer, och om det finns behov att förnya och förändra de forskningsperspektiv som finns i 
forskningsrapporterna.  
 

1. Hur ser forskarna på mottagarna vid kriskommunikation i forskningsrapporterna?  
2. Hur definieras och vilken roll tillskrivs mottagarna vid kriskommunikation i 

forskningsrapporterna? 
3. Vilka konsekvenser kan detta ha för forskningsrapporterna? 
4. Vilka alternativa sätt att se på mottagarna skulle kunna appliceras på forskningen? 
5. Hur kan forskningen problematiseras och kompletteras? 
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4. TEORI 
 
I denna del av studien tar jag upp olika perspektiv för att förstå mina resultat. Jag kommer 
först att gå igenom vad samhällsvetenskaplig forskning innebär. Därefter kommer jag att gå 
igenom vad grundläggande kommunikation innebär. Jag kommer sedan att ta upp fyra olika 
synsätt på mottagare vid kommunikation. Därefter kommer jag kort redogöra för 
kriskommunikationens grunder. Jag kommer avslutningsvis att gå igenom 
kriskommunikation som forskningsområde och Krisberedskapsmyndighetens kriterier för 
forskningsrapporterna.  

4.1 Vad är samhällsvetenskaplig forskning?  
Syftet med att bedriva forskning är att ta fram nya kunskaper och bidra till ett ökat vetande. 2 
Det finns givetvis olika discipliner inom forskning och jag kommer att utgå ifrån 
samhällsvetenskaplig forskning. Med forskning försöker forskaren att förstå världen genom 
att ifrågasätta och problematisera. Forskning kan liknas ett pågående samtal i ett visst ämne 
där forskaren med sin egen forskning lägger sitt strå till stacken till den tidigare forskningen. 
Genom att hitta nya sätt att tala om ett ämne kan forskningen utvecklas. 3  
 
Olika forskare bidrar med olika perspektiv på hur samhället kan förstås och förklaras. Det 
finns därmed ingen absolut sanning i samhällsvetenskaplig forskning. 4 Forskaren ger snarare 
förslag på hur världen kan ses, en aspekt av världen.5 Om en forskare menar att dennes 
forskningsresultat är sanna innebär det att forskaren ignorerar andra sätt att se på samhället 
och fastnar därmed i ett sätt att tänka.6  
 
Forskning måste utgå ifrån att något är problematiskt. Det är först när man har en fråga som 
kräver ett svar som man kan börja forska. Det blir sedan problemet som hela tiden styr teori, 
empiri och analys.7 Empirin och teorin är ömsesidigt beroende av varandra. Empirin ska 
fungera som ett utsnitt ur verkligheten och teorin fungerar som något som förklarar och 
systematiserar verkligheten utifrån ett perspektiv.8 Empirin är värdelös utan något som kan 
förklara den och teorin kan inte säga något om verkligheten utan empirin.9 Genom att forma 
en problemställning genom sitt teoretiska perspektiv och sedan testa den på empirin får man 
ett vetenskapligt problem.10 
 
Det är viktigt för forskningen att forskaren beskriver hur han eller hon har gått tillväga för att 
komma fram till sina resultat. Forskaren ska redogöra för valet av metod, metodens brister 
och förtjänster och metodens påverkan av resultatet.11 Det är också viktigt att det finns en 
diskussion om validitet, att forskaren verkligen undersöker det han eller hon menar att 
undersöka, och reliabilitet, hur bra forskaren är rent tekniskt och systematiskt då hon eller han 
undersöker. På det sättet kan en utomstående bedöma hur forskningen har gått till.  

                                                 
2 Nationalencyklopedin 6 (1991) s. 522 
3 Bjereld (2002) s. 12  
4 Dannefjord (1999) s. 15 
5 Asplund (1970) s. 29 
6 Bjereld (2002) s. 29 
7 Dannefjord (1999) s. 9 
8 Dannefjord (1999) s. 18 
9  Bjereld (2002) s. 22 
10 Bjereld (2002) s. 23   
11 Bjereld (2002) s. 104  
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Forskning ska vara allmängiltig och tillämplig på mer än det specifika fallet. Forskning blir 
inte intressant om det inte går att generalisera forskningsresultaten. Resultaten och teorins 
användbarhet i en specifik studie måste kunna vara användbart på andra liknande 
situationer.12 I vissa kvalitativa studier är det tydligt att forskning inte är statistisk 
generaliserbar. Då får forskaren se på empirin som exempel eller ett argument på teorins 
giltighet. Som forskare måste man kunna säga mer än det specifika man forskar om.13 

4.2 Vad är kommunikation? 
Kommunikation kommer ifrån grekiskans communicare som betyder gemensam. 
Kommunikationsprocessen14 består av olika delar och kan enkelt beskrivas såhär: 
 
      
     Sändare        Meddelande i  Mottagare 
     Källa        medium   Tolkning 
     Avsikt        Sammanhang, kod  Effekt 
        konvention 

 
Det finns olika skolor som ser på kommunikation på olika sätt. Processkolan ser på 
kommunikation som styrd överföring av budskap från sändare till mottagare. 
Kommunikationen anses lyckad om mottagaren tar sig till sändarens meddelande. Det är en 
envägsprocess där sändarna och mediet har makten över kommunikationsprocessen. 
Kulturskolan fokuserar på relationen mellan mottagaren, meddelandet och sammanhanget. 
Meddelanden ses som öppna texter och mottagarna har möjligt att tolka texten på många 
olika sätt. Det som avgör tolkningen är sociala, kulturella och individuella orsaker. 
Meddelanden består av koder och det är mottagare som skapar mening i dessa koder.  
 
Process- och kulturskolan visar på olika sätt att se på och analysera kommunikation. Denna 
indelning ska inte ses som absolut utan det finns en grå zon mellan dessa skolor.15 

4.3 Teoretiska perspektiv på mottagaren 
Det finns olika sätt att se på mottagare i kommunikationssammanhang. McQuail har delat 
upp forskningen kring mottagarna i tre olika forskningstraditioner i boken Audience Analysis; 
den strukturella, den behavioristiska och den kulturella. Den strukturella traditionen grundade 
sig i forskning kring hur publiken ser ut demografiskt och storleksmässigt vilket efterfrågades 
av den kommersiella medieindustrin. Jag ska gå igenom de två andra traditionerna där 
injektionsteorin, tvåstegshypotesen och uses and gratification hör till den behavioristiska 
traditionen och encoding/decoding teorin hör till den kulturella traditionen.16  

4.3.1 Injektionsteorin 
Under 1920-talet var kunskapen om massmedier relativt ny och forskningen handlade till stor 
del om vad medierna hade för effekter. Forskarna ansåg att mottagarna var passiva och inte 
deltog när de tog emot budskap från medierna. Det budskap som medierna skickade tog 
mottagarna emot likt robotar. Synsättet kallas injektionsteorin och innebär att kulturell och 
social bakgrund inte har någon betydelse för hur mottagaren tolkar budskapet.  Medierna är 
                                                 
12 Bjereld (2002) s.79  
13 Dannefjord (1999) s. 23 
14 Falkheimer (2002) s. 35 
15 Falkheimer (2001) s. 46 
16 McQuail (1997) s. 16 
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så pass mäktiga att individer inte kan stå emot mediernas budskap.17 Idag visar sig teorin när 
personer blir oroliga att barn ska inspireras av våldsamt medieinnehåll och kopiera våldet ute 
på gatan. Dessa personer ser på barn som passiva och oförmögna att reflektera kring 
meddelandet utifrån det sammanhang det skickades.  

4.3.2 Tvåstegshypotesen 
Flera forskare blev kritiska till ovanstående mottagarperspektiv där medierna sågs som alltför 
mäktiga. Ett nytt perspektiv vidareutvecklades där forskarna Lazarsfeld, Berelson och Gaudet 
spelade en central roll. De genomförde en undersökning av den amerikanska valkampanjen 
1940 och deras resultat visade att det snarare var en tvåstegsprocess när människor tog emot 
mediers budskap. 18 
 
Teorin grundar sig i att information når människor indirekt genom opinonsledare. Dessa 
människor har högre användning av massmedier, är aktiva i diskussioner och deltar i flera 
olika nätverk. Opinonsledare fungerar som experter för andra människor. Opinonsledarna tar 
emot mediernas budskap och filtrerar detta budskap, med egna tankar och idéer, och för dem 
vidare till andra människor. Tvåstegshypotesen sammanförde masskommunikation med 
interpersonell kommunikation. Modellen visar på att människor kommunicerar med och 
påverkar varandra och är aktiva i många olika sammanhang.19 

Det finns två typer av opinonsledare. Dels en aktiv person som försöker påverka andra, dels 
en passiv person som blir uppsökt av andra för hjälp med frågor. På liknande sätt kan man se 
på dem som påverkas av opinonsledare, vissa är aktiva och andra är passiva. Senare forskning 
har också visat på att opinonsledare inte endast får information från medierna utan även 
genom diskussion med andra opinonsledare. Forskningen har visat på att opinonsledarna inte 
är isolerade ifrån varandra. Det är främst genom att opinonsledarna ingår i flertalet politiska 
organisationer som gör att de får inflytande på andra människor. Den så kallade 
flerstegshypotesen innebär alltså att opinonsledarna ingår i ett flertal nätverk där man 
diskuterar ämnen i samhället. Därefter sprider opinonsledare ämnet vidare till andra 
människor.20 

En annan modell som spinner vidare på samma spår är innovationsdiffussion. Denna modell 
förklarar hur en idé sprids i ett samhälle. Rogers menade att det finns olika steg som en 
person går igenom för att ta till sig idén; kunskap, övertalning, beslut, genomförande och 
bekräftelse. Rogers kategoriserade människor beroende på när de tog till sig idén. En idé går 
från innovatörer, människor som vågar ta risker, till respekterade opinonsledare, till 
majoriteten som följer efter andra, till dem som är traditionella och ogärna ändrar sitt 
beteende.21  

4.3.3 Uses and gratification 
På 1940-talet gjordes forskning om varför radions såpoperor var populära och resultatet 
visade att det bland annat berodde på att såpoperorna gav stöd och trygghet. Dessa 
forskningsresultat togs åter igen upp runt 1960-talet, i samband med att TV:n kom. Forskare 
började observera att människor gör egna val i hur de konsumerar medier. Den tidigare 
forskningen hade varit fokuserad på hur medierna påverkar människor. Nu började forskarna 
                                                 
17 McQuail (1997) s. 17 
18 Gripsrud (2002) s. 74 
19 Windahl (1992) kap. 6 
20 Windahl (1992) kap. 6 
21 Windahl (1992) kap. 6  
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istället fokusera på varför människor använder medierna, och ställde sig frågan Vad gör 
människorna med medierna?.22  
 
Blumler och Katz utvecklade teorin Uses and gratification som visade att människors 
psykologiska och sociala behov påverkar hur de använder ett medium.23 De ställde upp teorin 
på följande sätt:  
 

1) de sociala och psykologiska upphoven till 2) olika behov, som skapar 3) förväntningar 
på 4) massmedierna eller andra källor, vilket leder till 5) skilda mönster för 
massmedieexponering (eller engagemang i andra aktiviteter) och även resulterar i 6) 
behovstillfredsställelse och får 7) andra konsekvenser.24  

 
Medierna fyller olika funktioner för mottagare och kan delas in i fyra olika grupper.  
 
Den första gruppen representerar behovet av information där mottagaren använder medierna 
för att hitta intressanta händelser i den närmaste omgivningen, samhället och omvärlden, ta 
del av andra människors åsikter och beslut, tillfredställa sin nyfikenhet och för att få ny 
kunskap.  
 
Den andra gruppen representerar behovet av identifikation där mottagaren använder medierna 
för att få sina värderingar och beteenden bekräftade, identifiera sig med andra och få insikt 
om sig själv.  
 
Den tredje gruppen representerar behovet av sociala relationer (samhörighet) där mottagaren 
använder medierna för att känna empati, för att kunna identifiera sig med andra och för att 
känna en känsla av tillhörighet. Människor använder även medierna för att få hjälp med sin 
kommunikation och sina sociala relationer. Medierna kan ersätta sociala roller i det riktiga 
livet eller hjälpa en person att leva ut en ny social roll. 
 
Den fjärde gruppen representerar behovet av underhållning där mottagaren använder medier 
som en flykt från verkligheten och dess problem, som något avslappnande, som något 
glädjegivande, som något som dödar tid eller som något känslomässigt utlösande och sexuellt 
upphetsande.25 

4.3.4 Encoding/Decoding 
På 1980-talet började inriktningen kulturskolan att påverka forskningen kring mottagarna. 
Denna forskningsskola ansåg att kulturen starkt påverkar meddelandets utformande samtidigt 
som mottagarna är aktiva i sin tolkning. Stuart Hall var framstående inom denna tradition och 
utvecklade en modell som kallas encoding/decoding.26  
 
Teorin encoding/decoding (inkodning/avkodning) börjar med att sändaren skickar ett 
meddelande med en viss kod utifrån sändarens referensram och världsbild. Meddelandet 
formas, medvetet eller omedvetet, efter den dominerande ideologin i samhället. Det här kallas 
också hegemoni och kan sägas vara det för givet tagna synsättet i samhället.27 
 
                                                 
22 McQuail (2000) s. 424 
23 Gripsrud (2002) s. 76  
24 McQuail (1984) s. 156 
25 McQuail (2000) s. 425 
26 Falkheimer (2001) s. 178 
27 Abercrombie och Longhurst (1998) s. 13 
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Meddelandet förmedlas sedan genom medierna som är påverkade av vanor, arbetssätt och 
hegemonin då de paketerar meddelandet till mottagarna. Medierna avspeglar inte 
verkligheten utan snarare definierar vad som ska kallas verklighet.28 
 
Mottagarna får rollen att antingen acceptera eller inte acceptera meddelandet, det vill säga 
världsbilden eller hegemoni. Stuart Hall menade att det sker en förhandling i mottagaren och 
att det finns tre möjliga vägar för mottagarna att ta. Vid den dominanta tolkningen av texten 
godtar mottagaren hela meddelandet, vid den förhandlande tolkningen av texten godtar 
mottagaren delvis meddelandet, och vid den oppositionella tolkningen av texten godtar 
mottagaren inte alls meddelandet.29 
 
Det som avgör tolkningen är mottagarnas kulturella bakgrund och det sammanhang 
mottagaren befann sig i då han eller hon tog emot meddelandet. Morley forskade vidare på 
Halls encoding/decoding modell och visade exempel på att olika socioekonomiska grupper 
tolkade meddelanden på olika vis.  Morley undersökte hur 29 olika grupper tolkade budskap 
och diskuterade kring BBC:s nyhetsprogram Nationwide. Morley delade upp grupperna i 
dominant, förhandlande och oppositionell tolkning av programmets frågor. Studien 
bekräftade till stor del att Stuart Hall’s encoding/decoding teori stämde. Abercrombie och 
Longhurst sammanfattar i boken Audiences Morleys studie: 
 

Morley’s path-breaking study tries to show how complex responses to the media can be. 
[..] It is a function of social-economic position but a complex one produced by the 
intersection of a variety of social, cultural and discursive positions including class, 
ethnicity, age and gender.30 

 
Enligt encoding/decoding modellen är mottagaren aktiv och komplex där tolkningen av olika 
meddelanden beror på mottagarens bakgrund och sammanhang. 

4.4 Kriskommunikationens grunder 
Göteborgsbranden, Systembolagets mutskandal och Anna Lindh mordet är alla tre exempel 
på kriser som det svenska samhället har upplevt de senaste åren. Det finns trots det en 
förvirring exakt vad som definieras som en kris. Palm definierar kris som en allvarlig 
störningshändelse och dess följder, för samhället eller organisationen.31 Han poängterar att en 
kris inte behöver vara en fysisk störningshändelse utan ofta uppstår då en organisation 
behandlar en katastrof på ett bristfälligt sätt. En kris kan också uppkomma utan att något 
specifikt har hänt. Krisen kan komma smygande och vara svår att uppräcka, som exempelvis 
anställdas missnöje med sin organisation.32 Jarlbro bekräftar Palms definition av kris och 
vidareutvecklar att en kris är en situation som avviker från det som betraktas som normalt, 
uppstår relativt hastigt, har betydelse för samhället och många människor, kan hota 
grundläggande värden och kräver snabba beslut.33  
 
Kriser brukar delas in i olika faser. Flodin menar att en myndighet först genomgår den 
förebyggande fasen där myndigheten reducerar den långsiktiga risken med föreskrifter. 
Därefter kommer den förberedande fasen där myndigheten utvecklar kapacitet för att klara en 

                                                 
28 Abercrombie och Longhurst (1998) s. 11 
29 Falkheimer (2001) s. 179 
30 Abercrombie och Longhurst (1998) s. 17 
31 Larsson (2002) s. 11  
32 Larsson (2002) s. 11 
33 Jarlbro (1993) s. 7 
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kris med krisplaner. När krisen drabbat myndigheten är myndigheten i den akuta fasen och 
åtgärderna ska rädda liv och förhindra skador. Slutligen kommer återhämtningsfasen där 
myndigheten försöker återgå till de normala förhållandena.34  
 
Den viktiga kommunikation som sker mellan medborgare, media och myndighet under en 
kris kallas kriskommunikation. Genom effektiv kriskommunikation kan myndigheten försöka 
styra krisens utveckling till det bättre hållet, förbättra relationen med sina mottagare och 
behålla mottagarnas förtroende för myndigheten. Detta är av största betydelsen för 
myndighetens framtid. Forskningen kring kriskommunikation utgår till stor del utifrån ett 
myndighet-medier-medborgare perspektiv där dessa tre är huvudaktörerna i 
kommunikationsvägarna.35 Det finns ett flertal kriser där företag och andra typer av 
organisationer är i fokus istället för myndigheter. Utgångspunkten är dock att myndigheterna 
har ansvaret då en större samhällig kris sker.  

4.5 Kriskommunikation som forskningsområde 
Kriskommunikation är ett nytt forskningsämne - på 1980-talet började studier göras och 
området fick sina egna konferenser och tidskrifter. Flodin gjorde 1993 en historisk 
redogörelse över området. Flodin skriver att forskningen från början hade ett mycket 
sändarorienterat perspektiv där analyserna utgick ifrån envägskommunikation. På slutet av 
1980-talet började forskare att utgå ifrån mottagarna då myndigheternas information 
analyserades. Det var inte förrän på 1990-talet som kriskommunikation kom att räknas som 
ett eget forskningsämne. Det producerades fler studier som var mer strukturerade eftersom 
kriskommunikation då kom att ses som ett eget forskningsområde.36 Det är främst 
Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar som har publicerat 
forskningsrapporter inom kriskommunikation.  

4.5.1 Styrelsen för psykologiskt försvar och 
Krisberedskapsmyndigheten  
Styrelsen för psykologiskt försvar skapades efter andra världskrigets slut då regeringen ville 
skapa relationer mellan medier och myndigheter för att motverka motståndares psykologiska 
krigsföring. Styrelsen för psykologiskt försvar har genomgått förändringar och är idag mer 
inriktad på krisberedskap i en bredare bemärkelse.37 Uppdraget är att informera allmänheten 
inom områdena säkerhetspolitik, försvarspolitik, krisberedskap och skydd mot olyckor. 
Styrelsen för Psykologiskt försvar har också ansvar för massmediernas beredskap.38 

Som ett komplement till Styrelsen för psykologiskt försvar grundades 
Krisberedskapsmyndigheten 2002 med uppgiften att samordna arbetet med utveckling av 
krisberedskap i det svenska samhället. I och med skapandet av Krisberedskapsmyndigheten 
tog Krisberedskapsmyndigheten också över ansvaret från Styrelsen för psykologiskt försvar 
för forskningsrapporter rörande kriskommunikation.39  

Krisberedskapsmyndighetens uppdrag går ut på att både planera inför kommande kriser, lära 
sig av gamla kriser och att vara samordnande myndighet då en kris drabbar samhället. 

                                                 
34 Flodin (1999) s. 12 
35 Nohrstedt (2000) s. 124-125 
36 Flodin (1993) s. 60 
37 Tubin (2003) kap. 1 
38 Styrelsen för psykologiskt försvars hemsida, 970806, http://www.psycdef.se/templates/Page____185.aspx 
39 http://www.krisberedskapsmyndigheten.se  
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Myndigheten samlar kunskap på flera olika sätt och håller föreläsningar, övningar och ger 
bidrag till forskningsrapporter.40 

Vid en kris är Krisberedskapsmyndigheten ansvarig för att samla information om krisen och 
ge en lägesrapport om krisen till Regeringskansliet. Det öppnas en lägescentral där 
Krisberedskapsmyndighetens personal arbetar och tar emot information från olika 
myndigheter. Krisberedskapsmyndigheten ska sedan stödja myndigheter-, landsting- och 
kommuners hantering av drabbade och journalister.41  

Forskning kring kriskommunikation har vissa begränsningar som skiljer sig från andra 
forskningsområden. Eftersom kriser sker sällan måste forskarna agera snabbt då en kris sker. 
Upplevelsen av krisen försvinner ofta fort från berörda. Både kvalitativa intervjuer och 
kvantitativa undersökningar måste därför göras så snabbt som möjligt.  

4.5.2 Områden inom kriskommunikation 
Genom en av mig tidigare gjord forskningsöversikt42 på området har jag kunnat urskilja olika 
områden inom kriskommunikation. I forskningen undersöks dels medierna, dels sändarna och 
dels mottagarna. Ett tema som är genomgående i de ovanstående områdena är hur förtroendet 
för en myndighet påverkas under en kris. 
 
Mediernas roll under krisen undersöks genom forskning om hur medierna rapporterar om 
kriser, vilken (eller vems) bild medierna ger av krisen och varför medierna rapporterar på det 
sättet och hur medierna agerar under krisen. 
 
Sändarnas roll under krisen undersöks genom forskning om hur myndigheten lyckas med att 
sända ut sitt meddelande och samarbeta med parter omkring. Forskningen tar upp om 
myndigheten har en kommunikationsplan, hur kommunikationen har fungerat mellan olika 
myndigheter, relationer med medier och vilka kanaler som används för att sända ut 
krismeddelanden till mottagarna. 
 
Mottagarnas roll under krisen undersöks genom forskning om hur mottagarna uppfattar och 
tolkar sändarnas information. Eftersom min studie fokuserar på mottagarna kommer jag gå 
igenom de senaste femton årens forskning inom det här området. Jarlbro gjorde 1993 
forskningsöversikten Krisinformation ur ett medborgarperspektiv som var en av de första 
publikationerna som gav översikt på området. Vid Estoniakatastrofen gjordes en 
undersökning om mottagarnas medieanvändning. Hallandsåsens förgiftning drabbar Sverige 
1998 och då publiceras två rapporter utifrån mottagarnas perspektiv. Något år efter krisen 
kring Hallandsåsens förgiftning publiceras instruktioner till myndigheter om hur myndigheter 
kan ta emot drabbade människor. Efter Göteborgsbranden gjordes en delstudie av 
mottagarna. Då Anna Lindh-mordet och Tsunamikatastrofen skedde gjordes studier som 
undersökte mottagarnas åsikter om krisen. 2005 gjordes en ny variant på en forskningsrapport 
då forskarna undersökte människors reaktioner under en krisövning.  

                                                 
40 Samhällets krisberedskap bygger på samarbete (2004) s. 7 
41 Samhällets krisberedskap bygger på samarbete (2004) s. 7 
42 På kursen Samtida medieforskning MKP531 på Växjö universitet gjordes jag en forskningsöversikt där jag 
undersökte forskningsområdet Kriskommunikation. 
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4.6 Kriterier för Krisberedskapsmyndighetens 
forskningsfinansiering  
Krisberedskapsmyndigheten finansierar totalt forskning för ungefär 60 miljoner kronor per 
år. Forskningen bedrivs främst vid universitet, högskolor, forskningsinstitut och 
myndigheter.43 Syftet med forskningen är att ge kunskap om hur samhället bättre kan stärka 
samhällets krisberedskap och minska sårbarheten. Forskningen syftar även till att vara till 
nytta för beslutsfattare på olika nivåer i samhället i såväl förebyggande, förberedande, akut 
avhjälpande, avvecklande, återuppbyggande i samband med krishantering.44 
 
Processen att ta fram en ny forskning börjar med att Krisberedskapsmyndigheten sätter ett 
tema som till exempel kriskommunikation. Därefter skickar forskare in ansökningar med en 
vinkel på temat, vad de tänkt forska om, varför detta är viktigt och hur de har tänkt lägga upp 
arbetet.45 
 
Ansökningarna bedöms utefter två kriterier; vetenskaplig kvalité och relevans för samhällets 
krisberedskap. Den vetenskapliga kvalitén bedöms av Krisberedskapsmyndighetens 
Vetenskapliga råd där rådet undersöker frågeställning, genomförbarhet, kvalitetssäkring och 
spridning av resultat. Relevans för samhällets krisberedskap bedöms av 
Krisberedskapsmyndighetens referensgrupp för inriktning av forskning för krisberedskap och 
av Krisberedskapsmyndighetens interna beredningsgrupp för forskningsfrågor.46 
 
Referensgruppen granskar projektansökningarnas relevans för samhällets krisberedskap 
genom att värdera i vilken grad projektet tillför kunskap som är värdefull för den fortsatta 
utvecklingen av krisberedskapen eller hur projektet i övrigt kan bidra till att fylla ett viktigt 
kompetensbehov i krishanteringssystemet. Beredningsgruppen granskar 
projektansökningarna relevans för Krisberedskapsmyndighetens verksamhet vilket innebär att 
kunskapen ska vara tillämpbar för flera sektorer inom samhällets krishantering.47  
 
När beslut är taget tecknas en överenskommelse med forskaren med en projektbeskrivning 
som anger vad projektet syftar till, hur det ska genomföras, vad det förväntas leda till för 
resultat och en kommunikationsplan.48 

                                                 
43 Krisberedskapsmyndighetens handbok för forskare s. 3 
44 Krisberedskapsmyndighetens handbok för forskare s. 3 
45 Mail från Krisberedskapsmyndigheten 
46 Krisberedskapsmyndighetens handbok för forskare s. 6 
47 Krisberedskapsmyndighetens handbok för forskare s. 6 
48 Krisberedskapsmyndighetens handbok för forskare s. 7  
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5. METOD 
 
I denna del av studien kommer jag att beskriva de metoder jag använder - sekundäranalys, 
material- och urvalsmetod och analysmetod. Jag kommer att argumentera för och motivera 
mina val. Jag kommer även att diskutera studiens svårigheter, urvalsproblematiken och om 
man kan säga att en viss typ av forskning är bättre än annan forskning. 

5.1 Sekundäranalys som metod 
För att undersöka mitt problem har jag valt att använda mig av metoden sekundäranalys. Det 
innebär att forskaren bedriver sin forskning på redan insamlat och analyserat datamaterial. 
Forskaren vill visa på att den tidigare forskningen kan tolkas på ett annorlunda sätt, eller sätta 
resultaten i ett nytt sammanhang. Kriskommunikation är ett av de områden som benämns 
lämpligt för sekundäranalys enligt Ekström och Larsson.49 
 
Fördelen med sekundäranalysen är att det är en resurssparande metod eftersom materialet 
redan är insamlat – forskaren behöver bara utföra själva analysen. En annan fördel är att 
forskaren kan se på materialet med nya ögon och se saker som originalrapportens författare 
inte såg. Det finns även några nackdelar med sekundäranalysen. En av de viktigare är att 
originalrapporterna måste vara tillgängliga och att forskarna måste ha stor kunskap om 
originalrapporterna för att kunna se andra sätt att tolka forskningsresultaten. Ett ytterligare 
problem med sekundäranalysen är att det inte går att redovisa hela originalrapporten som 
analysen baseras på. Detta gör att läsaren av sekundärrapporten inte får möjlighet att dra 
alternativa slutsatser.50  
 
Det är viktigt att forskaren ställer ett par kritiska frågor till det urval av material forskaren 
använder för att se om materialet verkligen är gångbart. Det är viktigt att redovisa 
originalrapporten med dess syfte, teoretiska perspektiv och begrepp, material och 
begräsningar. Om det finns brister i de teoretiska perspektiven får man exempelvis vara 
försiktig med de analyser forskarna kommit fram till. Genom att vara medveten om dess 
brister och tillgångar kan man göra en rättvisare analys.51  
 
Rosengren skriver i boken Sociologisk metodik att inom sekundäranalys finns en särskild 
inriktning som kan kallas metaanalys. Denna metod innebär att forskaren tar resultat från ett 
antal undersökningar inom samma område och drar slutsatser om de samlade 
undersökningarna. Denna undersökningsmetod ger summering och överblick och minskar 
sannolikheten för ett slumpmässigt resultat. Genom att använda sig av denna analys kan man 
även se hur något har förändrats över tid och rum. Det är denna variant av sekundäranalysen 
jag kommer använda i den här studien.52 
 
Jag bestämde mig för att använda mig av metoden sekundäranalys, och inriktningen 
metaanalys, av två anledningar. Den främsta anledningen var att jag tycker att det är den 
bästa metoden att undersöka kriskommunikation utifrån det perspektiv jag var intresserad av. 
Den andra anledningen var att genom att analysera ett flertal rapporter har jag bättre 

                                                 
49 Ekström och Larsson (2000) s. 302 
50 Ekström och Larsson (2000) s. 302 
51 Ekström och Larsson (2000) s. 300 
52 Rosengren (2002) s. 378 



 14

generaliseringsmöjligheter jämfört med andra metoder. Jag får på det här sättet ett 
helhetsperspektiv och kan dra mer trovärdiga slutsatser.   

5.2 Material- och urvalsmetod 
Forskningsrapporter inom området kriskommunikation är, som jag skrivit tidigare i 
teoridelen, utgivna av antingen Krisberedskapsmyndigheten eller Styrelsen för psykologiskt 
försvar. När jag diskuterar rapporterna kommer jag först och främst att nämna 
Krisberedskapsmyndigheten. Det beror på att de har tagit över Styrelsen för psykologiskt 
försvars kriskommunikationsrapporter och det blir tydligare och läsvänligare om man bara 
pratar om en myndighet.  
 
Mitt material samlades till största del in genom databasen Libris. Jag använde mig av sökord 
som Kriskommunikation, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. 
På detta sätt fick jag strax under hundra träffar där nästintill alla forskningsrapporterna var 
utgivna Krisberedskapsmyndigheten eller Styrelsen för psykologiskt försvar. Jag gick in på 
Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvars hemsidor för att fördjupa 
min litteratursökning. Jag använde mig även av sökverktyget Google för att söka på ord som 
forskning inom kriskommunikation och kriskommunikation.  
 
Jag kom på det sättet in på olika forskares hemsidor och uppsatser som refererade till 
ytterligare litteratur. I min materialsökning fanns även ett fåtal antologier och 
forskningsöversikter på området. Jag har emellertid valt att endast fokusera på svenska 
forskningsrapporter. Anledningen till att jag valt endast svenska rapporter beror på att jag är 
intresserad av kriskommunikationen i Sverige. Uteslutningen av antologier och 
forskningsöversikter beror på att dessa oftast refererar till forskningsrapporterna. 
 
Efter denna avgränsning tittade jag på rapporterna översiktligt för att få en generell 
uppfattning av rapporterna och för att kunna utesluta de rapporter som inte är aktuella för det 
specifika jag ville titta vidare på. Jag valde därefter ut de rapporter som hade en 
mottagarundersökning i sin forskningsrapport, men valde även att inkludera ett fåtal sådana 
rapporter som inte hade någon specifik mottagarundersökning. Detta för att se hur forskarna 
hanterar mottagarna även då de inte har en specifik undersökning om dem. Både den direkta 
och indirekta synen på mottagarna är viktig eftersom det visar helhetsbilden av hur 
forskningsrapporterna ser på mottagarna. Jag försökte även få en spridning på rapporterna i 
typ av kris, tidpunkt och metod (kvalitativt eller kvantitativt).  
 
Med mottagare menar jag den eller de personer som tar emot information som en sändare har 
skickat vid kriskommunikation. Följaktligen inkluderar en mottagarstudie allt som 
undersöker kommunikation utifrån mottagarens perspektiv, exempelvis mottagarnas 
medieanvändning, mottagarens tolkning av sändarens kommunikation och mottagarens 
åsikter om krisen. Jag har valt att fokusera på mottagarstudier som fokuserar på mottagarens 
beteenden och åsikter om kommunikationen. Det finns ett fåtal studier som undersöker 
mottagares åsikter om krisen i allmänhet. Kommunikationen är inte central i dessa studier 
utan fokus ligger istället på mottagarens åsikter om hela krisen. Jag är främst intresserad av 
mottagarnas åsikter kring kriskommunikationen och därför väljer jag bort studier som 
undersöker mottagares åsikter om hela krisen. 
 
Anledningen till att jag inte tagit med fler mottagarstudier från de senaste åren beror på att det 
helt enkelt inte finns studier från denna tid som motsvarar mina kriterier. Dels produceras det 
få mottagarstudier och dels vill jag få en spridning på olika typer av mottagarstudier.  
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De sju rapporter jag slutligen valt att ta upp i denna studie representerar resten av 
Krisberedskapsmyndighetens forskningsrapporter. Fem av dessa är rena mottagarstudier och 
resterande två har fokus på annat än mottagarna. Jag kommer att referera till andra rapporter 
under uppsatsens gång. Anledningen till att jag inte återberättar alla rapporter är för studiens 
läsvänlighet. Under referenser är alla mottagarstudier och övriga studier jag läst listade för att 
läsaren ska förstå vilket sammanhang de fem mottagarrapporter jag valt kommer ifrån.  

5.3 Analysmetod 
Jag läste först forskningsrapporterna översiktligt för att få en uppfattning om vad de olika 
rapporterna tog upp. Därefter började arbetet med att hitta relevant teori för att förstå 
rapporterna. Jag fick delvis tips från min handledare, men använde mig även att sökverktygen 
Libris och Google för att få ytterligare tips på relevant teori. Jag använde sökord som 
Audiences, Research audiences och Publikforskning. Genom att läsa in mig på olika 
teoretiska perspektiv (injektionsmodellen, tvåstegshypotesen, uses and gratification och 
encoding/decoding) som tar upp olika sätt att se på mottagarna fick jag nya infallsvinklar hur 
man kan se på forskningsrapporterna.  
 
Jag läste även på vad som definieras som samhällsvetenskaplig forskning och tog kontakt 
med Krisberedskapsmyndigheten för att få reda på vad för finansieringskriterier det finns för 
att en forskare ska få bidrag till att skriva en forskningsrapport.  
 
Jag började leta teman i forskningsrapporterna genom att titta på sammanfattning och slutsats 
för att se inriktning på forskningen. Därefter kunde jag dela in rapporterna utefter de olika 
mottagarperspektiven. Efter jag delat in forskningsrapporterna läste jag återigen igenom 
rapporterna för att se om min indelning bekräftade de tidigare teman jag sett. Jag började se 
inriktningar i forskningsrapporterna med vad som var rapporternas styrkor och svagheter. Jag 
utvecklade till slut ett antal teman som baserades på mottagarperspektiven. Mitt eget synsätt 
på kommunikation och mottagare sammanfaller med kulturskolan och med perspektivet 
encoding/decoding. Det är det som förklarar varför det blev just dessa teman. 

5.4 Metoddiskussion 

5.4.1 Bra och dålig forskning? 
Min studie sätter fokus på problematiken kring huruvida en forskare kan säga att en viss 
forskning är bättre eller mer rätt än annan forskning. Jag vill genom denna studie belysa den 
forskning som bedrivs idag samtidigt som jag vill ge förslag på hur man kan komplettera 
forskningen i framtiden.  
 
Det kan lätt uppfattas som att jag anser att den forskning som bedrivs idag inte är bra eller 
gjord på rätt sätt. Så är inte fallet utan jag anser att den forskning som bedrivs idag är viktig 
och bra gjord. Samtidigt vill jag genom denna studie lyfta fram hur man kan göra annan typ 
av forskning och argumentera varför denna typ av forskning är viktig.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att jag vill lyfta fram en aspekt i hur 
Krisberedskapsmyndigheten skulle kunna forska utan att säga att dagens forskning är dålig. 
 



 16

5.4.2 Urvalsproblematik 
Urvalet av forskningsrapporter är mycket centralt i denna studie. Det är viktigt att urvalet är 
tillräckligt brett och representerar de övriga forskningsrapporterna. Det är viktigt att mina 
resultat kan säga något utöver urvalet.  
 
En svårighet under studiens gång har varit att jag velat återge fler forskningsrapporter i mina 
resultat. Detta för att ge en tydligare bild att mina resultat är gällande utöver mitt urval. 
Studien blir tillförlitligare desto större material man har. Att återge fler rapporter skulle dock 
ha försämrat studiens läsvänlighet vilket är en viktig del i studien. Studiens resultat kan ändå 
generaliseras eftersom jag har läst ett mycket stort material. 
 
En annan problematik har varit att återge rapporterna på ett rättvist sätt. Att kort återge en 
rapport på två hundra sidor är mycket svårt och det gäller att fokusera på det allra viktigaste. 
 
Alla studier jag använt och läst finns att beställa eller ladda ner från 
Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvars hemsidor. Det gör att 
läsaren kan bilda sin egen uppfattning om läsaren tvivlar på att urvalet är representativt eller 
att jag inte återgett rapporterna på ett rättvist sätt.  
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6. RESULTAT 
I denna del av studien kommer jag att summera och kort kommentera de forskningsrapporter 
jag valt ut att analysera. De fem första rapporterna har en tydlig inriktning på att undersöka 
mottagarna. De två sista rapporterna har perspektiv på annat än mottagarna. Jag har i 
nedanstående beskrivningar fokuserat på det som är relevant för min studie, det vill säga 
kommunikationsfrågor, även om rapporterna ofta tagit upp annat. 

6.1 Miljöhot och medborgaroro – en rapport från Hallandsåsen 
hösten 1997, Helena Sandberg och Åsa Thelander (1998)  
Rapportens syfte är att undersöka hur människor kan resonera och reagera i en krissituation. 
Författarna undersöker det som hände under giftutsläppet i samband med tunnelbygget 
genom Hallandsåsen. De har valt en kvalitativ metod där de intervjuar sexton Bjärebor. 
Sandberg och Thelander definierar orden kris och katastrof, beskriver krisens olika faser och 
uppmärksammar den liksidiga aktörstriangeln mellan myndigheter, massmedier och 
medborgare. Det är dessa begrepp som används för att förklara deras resultat.  
 
Resultaten visar på att reaktionerna skiljer sig åt främst beroende på om man har varit 
drabbad eller icke drabbad (närheten till hotet har varit avgörande för hur händelser, aktörer 
och information har tolkats/upplevts) av händelsen. Sandberg och Thelander tar upp 
begreppet oro och hur detta påverkar människor. Det finns olika slags typer av oro som kan 
täckas in av fyra olika medborgartyper – de som är drabbade och oroade, de som är drabbade 
och inte oroade, de som är icke drabbade och oroade och de som är icke drabbade och inte 
oroade.  
 
Dessa typer i sin tur påverkar informationsbehovet. De drabbade som är oroliga har behov av 
hur-information, den som är drabbad och inte är orolig har behov av information som syftar 
till en realistisk riskuppfattning, den som är icke drabbad och orolig har behov av planerade 
informationsinsatser på grund av sin överdrivna oro och den som är icke drabbad och inte är 
orolig är inte den primära målgruppen men bör informeras om vad som hänt och dess 
konsekvenser. 
 
Rent generellt kan man säga att de drabbade är i större utsträckning mer oroade än de icke 
drabbade och har ett större informationsbehov. De som är icke drabbade och reagerat starkt 
på händelsen är ofta sådana som brinner för miljö- och naturfrågor eller som har haft en 
negativ inställning till projektet med tunnelbygget innan giftutsläppet.  
 
Kritiken mot aktörernas informationshantering var större från de drabbade än de icke 
drabbade. De båda grupperna var dock starkt kritiska mot informationen som ansågs vara 
otillräcklig, opålitlig och motstridig. Något som tros påverka kritiken är att alla 
intervjupersonerna redan innan giftutsläppet var misstänksamma mot aktören Båstad 
kommun på grund av tidigare politiska affärer. Mottagarna såg dock på medierna som en 
aktör som stod på mottagarnas sida och de vågade lita på mediernas rapportering.  
 
En av rapportens slutsatser är att det finns ett stort behov av en oberoende källa som 
medborgarna kan lita på. Det är även viktigt att det finns ett förtroende för dem som skickar 
ut information. Det är också viktigt att det hela tiden finns en dialog mellan myndigheter och 
medborgare och att man informerar om vad som händer, både gällande fram- och motgångar. 
Medierna fick en roll som stöttande funktion. 
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Min kommentar: Forskningsrapporten visar att mottagarnas reaktioner beror främst på om 
mottagaren var drabbad eller icke drabbad. Forskningsrapporten drar slutsatser att mottagare 
tolkar informationen olika beroende på vilket förtroende mottagaren har för myndigheten. De 
mottagare som var kritiska mot myndigheterna från början litade inte på myndigheternas 
information under krisen. Slutsatsen är att det behövs en oberoende källa för information. På 
det sättet kan missförstånd och rykten förhindras. Rapporten visar att relationen mellan 
mottagare och myndighet respektive medier är viktig för hur informationen ska tolkas. 
Rapporten inser att sammanhanget påverkar tolkningen vilket visar på att forskarna utgår 
ifrån ett decoding/encoding perspektiv.  

6.2 Åsjäveln biter tillbaka – lokalbefolkningens upplevelser av 
händelserna vid tunnelbygget genom Hallandsåsen, Peter Arvidson 
(1998) 
Rapportens syfte är att beskriva och analysera lokalbefolkningens känslor, värderingar och 
beteenden och påverkan av förgiftningen av Hallandsåsen. Tillvägagångssättet har utgått från 
en kvantitativ metod där 366 personer boende i Båstad kommun har svarat på en 
enkätundersökning.  
 
Nästan alla i lokalbefolkningen säger att medierna var en tidig informationskälla för 
förgiftningen vid Hallandsåsen. En fjärdedel sökte mer information efter att fått reda från 
medierna om vad som hade hänt. Reaktionerna på nyheten var starka och kan delas in i 
känslor och empati för oss, de drabbade, och maktlöshet och inkompetens för dem, de 
ansvariga för förgiftningen.  
 
Mottagarna behandlade krisen genom att samla mer information från berörda och 
myndigheter, samtala om det som hänt med andra berörda och förändra sin inställning 
gällande vatten och livsmedel och ställa upp i demonstrationer. Mottagare som var närmare 
bygget och därmed drabbades i högre grad var mer aktiva i behandlingen av krisen. En 
tredjedel av de tillfrågade kände sig påverkade av förgiftningen vid Hallandsåsen. Det gäller 
påverkan på hälsan, ekonomi, hantering av vatten och livsmedel, men även misstro mot 
myndigheter och oro för naturen.  
 
Informationen som gavs under händelsen var oftast i negativ ton. De drabbade var mer nöjda 
med informationshanteringen än de icke drabbade. Detta kan bero på att de drabbade måste 
ha korrekt information och blir tvungna att lita på informationen eftersom det inte finns 
någon annan att få information ifrån. 
 
Min kommentar: Forskningsrapporten uppmärksammar att människor tolkar information 
på olika sätt men tittar inte närmare på varför och vad som utmärker grupperna som tolkar 
informationen på ett visst sätt. Genom att se på vad som utmärker grupperna kan man få fram 
olika typgrupper som tolkar information på ett visst sätt. Det gör att man kan förstå vad olika 
mottagargrupper behöver i en kris. Rapporten väljer istället att fokusera på hur krisen har 
påverkat upplevd risk och hur stor påverkan händelsen har haft på området. Rapporten 
påpekar dock att det finns skillnader mellan drabbade och icke drabbade i hur de tolkar 
krisinformationen. Det innebär att forskningsrapporten berör decoding/encoding perspektivet 
men går inte djupare in på det.  
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6.3 Estonia – Estoniakatastrofen, massmedierna och allmänheten, 
Peter Hillve och Lennart Weibull (1996)   
Rapporten undersöker hur allmänhetens massmediekonsumtion såg ut under 
Estoniakatastrofen. Rapporten är indelad i två delar, den tar upp både nyhetens spridning, 
människors uppfattning av nyhetsbevakningen i medierna, men också hur allmänheten ser på 
säkerheten hos olika transportsätt efter Estoniakatastrofen. Hillve och Weibull lät göra 1010 
telefonintervjuer (slumpmässigt urval) med personer i hela landet två veckor efter händelsen. 
Forskarna gör jämförelser med Palmemordet för att observera likheter och skillnader.  
 
Resultaten visar på att de flesta mottagare fick reda på nyheten hemma genom radion då de 
vaknade. Det finns vissa skillnader på mottagare gällande plats, tidpunkt och första 
informationskälla. Hillve och Weibull skriver att skillnaderna beror på levnadsvanor som i 
sin tur är påverkade av ålder och sysselsättning. TV:n var det centrala mediet för allmänheten 
för att följa upp vad som hade hänt. Det kan bero på att en katastrof som Estoniakatastrofen 
är TV-mässig med dramatiska bilder. Undersökningen visar att många mottagare tittade på 
olika kanaler, speciellt de som haft personlig beröring. Yngre tittar oftare på TV4 medan 
Kanal 1 och TV2 drar äldre tittare.   
 
Resultaten visar att mediekonsumtionen ökar markant vid en sådan katastrof som Estonia. 
Även om de flesta får reda på nyheten genom radion är radion inte det starkaste mediet då det 
gäller uppföljning. De mottagare som lyssnar på radion under katastrofen är kanaltrogna till 
P1 och P4. De privata radiokanalerna har en mycket liten roll som nyhetsförmedlare. Hillve 
och Weibull visar också på att dagstidningarna följer ett gammalt mönster där 
lokaltidningarna har de flesta läsarna och rikstidningarna läses av människor med högre 
utbildning. Morgontidningarna verkar ha haft funktionen som kompletterande medierna och 
som gav bakgrund och fördjupning. 
 
Vad gäller etik i medierna visar rapporten att mottagarna anser att främst kvällspressen går 
för långt med privatliv och osäkra uppgifter. Det gäller dock främst enskilda övertramp. 
Bland icke drabbade anser de flesta att nyhetsbilden har varit rimlig. 
 
Min kommentar: Forskarna undersöker svenska folkets medieanvändning; var mottagarna 
befann sig, när mottagarna fick höra nyheten, vilket medium användes och vad skillnaderna i 
användningen berodde på. Det är viktigt att undersöka hur befolkningen fick reda på nyheten 
för att förstå hur väl medierna fungerar i en kriskommunikation. Det är dock minst lika 
viktigt att förstå varför människor vill eller inte vill läsa om en nyhet vid kriskommunikation. 
Det är speciellt viktigt att undersöka det under en krissituation då betydelsen av medierna 
förändras. Genom att applicera en uses and gratification problematik skulle forskarna kunnat 
ha undersökt detta ytterligare. Då skulle forskarna ha kunnat se om mottagare använde sig av 
medier för exempelvis samhörighetsskäl. 

6.4 Göteborgsbranden 1998 – en studie om kommunikation, rykten 
och förtroenden, Del: Ungdomarna, Ulrika Olausson (2000) 
Denna rapport tar upp kommunikationsinsatserna från flera olika håll, dels myndigheternas 
informationsarbete, dels ungdomarnas upplevelser, dels journalisternas arbete. Rapporten tar 
också upp hur förtroende för samhället har påverkats. Delen om ungdomarna är en 
mottagarstudie med syftet att nå kunskap om hur medborgare med olika kulturell, etnisk, 
religiös och språklig bakgrund reagerade i samband med Göteborgsbranden.  
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Olausson använde sig av en kvalitativ metod där hon intervjuade 34 ungdomar som varit 
föremål för informationsarbetet i samband med branden. Hon valde dock bort att intervjua 
dem som varit inne i festlokalen. De intervjuade var ett urval av både svenska ungdomar och 
ungdomar av olika typer av invandrarbakgrund. Intervjuerna skedde antingen individuellt 
eller i grupp om högst tre personer.  
 
För att förstå sina resultat tar Olausson upp begreppen etnicitet, identitetsskapande och rasism 
genom tidigare forskning och med hjälp av kommentarer från ungdomarna. Olausson går 
sedan vidare med ungdomarnas reaktioner på informationsarbetet, förtroendet för 
myndigheternas verksamhet och information, massmediernas rapportering och etik. 
 
Resultaten i rapporten visar att rykten kring brandens uppkomst spreds snabbt mellan 
ungdomarna. Ungdomarna tog kontakt med varandra snabbt och diskuterade branden och den 
information de fick. Det fanns en tydlig skillnad i hur svenskar och invandrare beskriver 
brandens orsaker. Invandrargruppen trodde mer på de rykten att rasister hade startat branden 
och att myndigheter försökte mörklägga detta. Denna tolkning bottnar till stor del i 
invandrarungdomarnas tidigare erfarenhet av rasism och främlingsfientlighet. Det finns inga 
tydliga skillnader i hur man ser på branden och dess orsaker beroende på vilket land man 
kommer ifrån. Däremot är det skillnad på hur invandrargruppen och gruppen med svenskar 
förhåller sig till ryktena. Svenskarna är mer försiktiga med att tro på ryktena och litar mer på 
myndigheterna. 
 
Det verkar som att ungdomarna främst identifierar sig med en ungdomskategori. Olaussons 
resultat visar att det finns ett dilemma hos invandrarungdomarna - de känner att de vill 
tillhöra den svenska gemenskapen samtidigt som de identifierar sig med den 
invandringsfientliga utsattheten. Slutresultatet i studien är att det är oerhört viktigt att skapa 
ett förtroende för myndigheterna innan en kris som Göteborgsbranden inträffar eftersom det 
är väldigt svårt att upprätta förtroende i en akut krissituation.  
 
Min kommentar: Forskningsrapporten är en av få rapporter som fördjupar sig i hur 
värderingar och identitet påverkar hur mottagarna uppfattar informationen. Det innebär att 
rapporten använder sig av ett tydligt decoding/encoding perspektiv. Forskaren diskuterar hur 
bakgrunden, ungdomskulturen och upplevelser av rasism påverkar tolkandet av information. 
Även denna rapport visar på hur viktigt det är för mottagarna att ha förtroende för 
myndigheten. Rapporten visar att mottagarna har olika förtroende beroende på tidigare 
erfarenheter av myndigheter. Ínvandrargruppen, som kände ett utanförskap och upplevt 
rasism, hade lägre förtroende för myndigheten än svenskarna, och litade mindre på den 
information som myndigheten gav. Olausson undersöker med andra ord de viktiga samhälliga 
faktorer som påverkar förtroendet som i sin tur påverkar hur mottagare tolkar informationen. 

6.5 Ammoniakolyckan i Kävlinge, Gunilla Jarlbro, Helena Sandberg 
och Lars Palm (1997) 
I rapporten om ammoniakolyckan i Kävlinge genomförs tre olika delstudier; en om 
myndigheterna, en om medierna, och slutligen en om medborgarna. Syftet med rapporten är 
att förstå de olika aktörernas samspel i samband med denna olycka. Undersökningen om 
medborgarna utgick från en kvantitativ metod där 373 personer från Kävlinge 
telefonintervjuades. Den tidigare forskning som presenteras och som ska hjälpa till att förstå 
resultaten är begreppen krishantering, kriskommunikation och andra centrala krisbegrepp. 
Forskarna ger också en beskrivning av krisens olika faser, beskrivning av evakuering, tidigare 
erfarenheter av evakuering och vad är Viktigt Meddelande till Allmänheten är.  
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Studien tar upp hur de drabbade mottagarna fick information och hur de upplevde den. 
Ungefär hälften nämner ett massmedium som den första informationskällan till olyckan. 
Hälften av de tillfrågade säger också att de tog informationen på fullt allvar vid den första 
nyhetssändningen medan en femtedel inte reagerade alls på nyheten. Lite över hälften befann 
sig i hemmet då olyckan inträffade. Rapporten nämner att tidigare studier har visat att 
budskapet påverkas beroende på vart mottagaren befinner sig. Jarlbro, Sandberg och Palm 
menar därför att anledningen till varför så många tog nyheten på allvar beror på att de befann 
sig hemma.  
 
Vad gäller evakueringen var radion den viktigaste informationskällan, därefter interpersonell 
kommunikation. Informationen om evakueringen uppfattades som trovärdig och enkel att 
förstå av mer än 90 % av de tillfrågade. Ungefär 19 % menade att informationen skapade oro 
och 67 % menade att den ingav trygghet. Jarlbro, Sandberg och Palm gör kön- och 
åldersjämförelser och jämförelser mellan barnfamiljer och hushåll utan barn men ser inga 
signifikanta skillnader. Däremot var personer med husdjur mer oroade än personer utan 
husdjur.  
 
64 % av de evakuerade kände till att kommunen hade en upplysningscentral och 25 % 
använde sig av tjänsten. Av dem som ringde till upplysningscentralen var 63 % nöjda med det 
svar de fått medan 23 % inte fått svar på sina frågor. Majoriteten av de tillfrågade kändes sig 
trygga under evakueringen. 84 % ansåg att det inte fanns någon motstridig information och 
86 % ansåg att det inte fanns någon ryktesspridning. Jarlbro, Sandberg och Palm pekar på att 
det här är tecken på att kommunikationsinsatserna fungerande väl och att radion och TV:n är 
de viktigaste informationskanalerna vid den här sorten av olyckor.  
 
Min kommentar: Forskarna problematiserar inte Kävlingeboendes tolkning av 
informationen under krisen. De nämner skillnader mellan kön, ålder och status i familjelivet 
kring hur mottagarna tolkar informationen men går inte djupare in på det. Det finns en 
avsaknad av problematisering och varför-frågor. Resultaten beskriver hur många procent 
mottagare som har uppfattat informationen men inte varför mottagarna har uppfattat 
informationen på det sättet. Rapporten beskriver inte heller vad som utmärker de 
mottagargrupper som uppfattat informationen korrekt eller inte korrekt. Det är tydligt att 
rapporten är fokuserad på den specifika krisen och relaterar inte till en teoretisk ram. 

6.6 ”Det ser verkligen illa ut..” – kommunikationsproblem i 
samband med Estoniakatastrofen 1994, Larsåke Larsson och Stig 
Arne Nohrstedt (1996) 
Denna rapport fokuserar på hur kommunikationsinsatserna mellan ansvariga organ i Finland 
och Sverige fungerade under larm- och räddningsfasen och hur kontakterna fungerade mellan 
svenska myndigheter och berörda medborgare efter Estoniakatastrofen. Den senare delen av 
studien gjordes genom personliga intervjuer med de myndigheter som var mest involverade 
och aktiva i kontakterna med berörda medborgare.  
 
Resultatet visar att Sverige hade planer för enskilda olyckor och för kontakter under krig. 
Däremot fanns det inga planer för mellantinget – katastrofer under fredstid. Myndigheterna 
använde de planer som fanns från kris och krigsförhållanden vilka var till stor nytta för 
myndigheterna. Krisgruppsverksamhet höll på att byggas upp under händelsen vilket också 
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var till nytta. Emellertid täckte inte planerna alla områden och då fick aktörerna handla med 
spontanitet och flexibilitet. Forskarna Larsson och Nohrstedt drar slutsatsen att: 
 

även om krisarbetet kom igång sent på en av orterna kan man påstå att krisverksamheten 
sannolikt inte skulle ha fungerat på ett annorlunda och bättre sätt med ett specifikt 
planeringssystem för denna typ av mellankrissituationer. 53 

 
Myndigheter på larm- och journivå verkade ha svårt att handla då det inte fanns en lokal 
olycksplats och för att det initialt inte behövdes teknisk kompetens och traditionellt 
ledningsansvar. Istället krävdes socialt och psykologiskt stöd i breda krisgrupperingar. 
Eftersom man inte larmade sina överordnade i tidigt skede var krisgrupperna inte tillräckligt 
bra förberedda när de allra första anhöriga kontaktade myndigheten. Riksbaserad personal 
borde ha gett indikationer att det var en nationell olycka så att de lokala myndigheterna hade 
haft bättre förberedelse för kontakt med de anhöriga. Sammanfattningsvis kan man säga att 
det fanns svårigheter att veta vilken myndighet som var ansvarig och hur krisarbetet skulle 
samordnas.  
 
Min kommentar: Forskningsrapporten är en av rapporterna som inte tar upp mottagarna 
specifikt. Även om det inte är en mottagarstudie är mottagarna en viktig del vid 
kriskommunikation och bör tas upp på ett komplext sätt. Rapporten berör genomgående 
mottagarna och betydelsen av att hantera de drabbade. Det saknas dock en bild där 
mottagarna är mer komplexa än indelningen drabbade eller icke drabbade. 
Forskningsrapporten tar upp mottagarna som en del av kommunikationen men inte upp hur 
sändarna tänkte kring att kommunicera till en komplex mottagargrupp. 

6.7 Ministermordet – en studie om myndigheternas kommunikation 
vid attentatet mot Anna Lindh, Larsåke Larsson (red.) (2004)   
Denna rapport fokuserar på hur informationsarbetet fungerade mellan olika myndigheter 
(bland annat Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, Karolinska sjukhuset och polisen) då 
utrikesminister Anna Lindh mördades. Studien utfördes med hjälp av intervjuer med 36 
personer från myndigheter och institutioner och 16 journalister. Till sin hjälp har studien även 
haft dokument såsom pressmeddelanden, uttalanden och interna dokument som rör 
krishanteringen. Studien är indelad i tre delar där den första delen berör riksdag, regering och 
departement, den andra delen berör polis, åklagare och sjukvård, och den sista delen berör 
krishantering och kommunikation på lokal nivå.  
 
Larsson har använt sig av ett flertal teoretiska perspektiv för att förstå sina resultat. Han har 
tagit upp dagens risksamhälle, vår kultur av rädsla, förtroende för myndigheter och slutligen 
symboliska handlingar i kriskommunikation.  
 
I studiens resultatdel skriver Larsson att denna kris var unik för att krisen drabbar 
statsledningen som samtidigt hanterar krishanteringen och kriskommunikationen. Studien 
visar på att kommunikationen med institutioner fungerar i stor omfattning bra. Det blev dock 
vissa problem i kommunikationen mellan statsledningen i Rosenbad och Karolinska 
sjukhuset vilket gör att offentliggörandet av Anna Lindhs död försenas. Journalisterna har 
även kritiserat sjukhuset för att ha ett för svårt språk. Polisen sköter det hela relativt bra även 
fast att medieuppmärksamheten är mycket pressande. Det sker även en intern krishantering 
gentemot personal inom Utrikesdepartementet. På lokal nivå sätts inga krisplaner igång då 

                                                 
53 Larsson och Nohrstedt (1996) s. 152 
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krisen inte berör på sådant sätt. Det handlar främst om att ordna kondoleansrum för 
allmänheten samtidigt som man stöttar sina egna på intern nivå. Det är främst på lokal nivå, 
med lokalpressen i första hand, som medborgare hanterar krisen.  
 
Min kommentar: Denna forskningsrapport är den andra rapporten som inte fokuserar på 
mottagarna specifikt. Även om mottagarna inte är i fokus är de så pass viktiga i 
kommunikationen att de bör tas upp på ett komplext sätt. I forskningsrapporten tittar Larsson 
främst på relationen medier och myndigheter. Jag skulle önska att Larsson även tittat på hur 
sändarna tänkte kring hur budskapet påverkade olika typer av mottagare. Rapporten 
diskuterar hur en skola funderade kring att berätta om mordet för olika åldersgrupper. Detta 
visar på att sändarna anpassar informationen till mottagarna. Detta undersöks dock i väldigt 
liten grad och fokus på rapporten ligger på relationen myndigheter-medier istället för 
myndigheter-medier-mottagare.  
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7. ANALYS 
 
I denna del av studien kommer jag att göra en analys av hela materialet och på det sättet 
markera inriktningarna som är genomgående i Krisberedskapsmyndighetens 
forskningsrapporter. Jag vill ta tillfället i akt och säga att det finns mycket bra i rapporterna 
men mitt syfte är att analysera rapporterna i ljuset av hur forskningen kan kompletteras och 
utvecklas. Jag kommer att använda mig av det teoretiska mottagarperspektivet 
decoding/encoding som ser mottagarna som aktiva och komplexa. Jag kommer först att ge en 
introduktion till forskningsrapporterna utifrån ett samhällsvetenskapligt forskningsperspektiv. 
Detta för att ge förståelse för hur forskningsrapporterna ser ut. Därefter kommer jag att 
beskriva den roll mottagarna får i forskningsrapporterna och vad detta får för konsekvenser. 
Slutligen kommer jag att diskutera hur forskningsrapporterna kan fördjupas och kompletteras. 

7.1 Introduktion till forskningsrapporterna  
Forskarna undersöker genomgående snarare frågan hur än frågan varför i 
forskningsrapporterna. Vissa av forskarna tycks vilja täcka in så mycket som möjligt och 
missar därför möjligheten till fördjupning i en enskild aspekt. Det verkar som att 
forskningsrapporterna snarare utvärderar och betygsätter myndigheterna eller mediernas 
arbete under krisen än att undersöka ett visst vetenskapligt problem. Flera av rapporterna 
börjar dock med en analys där de har ett intressant mottagarperspektiv men de tar det inte 
vidare så långt som de skulle kunna.  
 
Vissa av forskningsrapporterna använder definitioner som kriskommunikation, kris och 
katastrof för att förstå sina resultat. Dessa definitioner förklarar vad en kris är för något men 
det saknas emellertid teori för att tolka resultaten i ett större och djupare sammanhang. Vissa 
av de nyare rapporterna har intressantare teoretiska perspektiv. Emellertid är det ingen av 
mottagarstudierna som utnyttjar de olika mottagarperspektiven för att förstå sina resultat.  
 
Forskningsrapporterna generaliserar sällan sina resultat till att gälla mer än den specifika 
krisen. Det finns ett fåtal forskningsantologier och kunskapsöversikter som redovisar 
gemensamma likheter i kriskommunikation som ger möjlighet till att problematisera och lyfta 
fram slutsatser i ett större perspektiv. Där vågar forskarna generalisera mycket mer än i de 
enskilda forskningsrapporterna. Det är också förståligt, ju större material forskaren har desto 
större generaliserbarhet finns. Forskaren kan emellertid alltid argumentera att hans eller 
hennes resultat är ett exempel på att forskarens teori stämmer.  

7.2 Mottagarnas roll i forskningsrapporterna  
Mitt första syfte är att förstå hur forskningsrapporterna ser på mottagarna vid 
kriskommunikation. Det finns en skillnad på hur mottagarstudier ser på mottagarna och 
studier utan mottagarfokus ser på mottagarna. 

7.2.1 Studier utan mottagarfokus 
Mottagarna ses som en del av kommunikationen men ges inte lika stor plats som medierna 
eller sändarna får. Fokus är på hur sändarna kommunicerat och hur samspelet mellan medier 
och sändare har fungerat. Mottagarna får liten plats i rapporterna kring hur de påverkar 
sändarnas kommunikation.  
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Jag kan exemplifiera detta genom rapporten Ministermodet – en studie om myndigheternas 
kommunikation vid attentatet mot Anna Lindh där forskaren i sin problemformulering frågar 
sig hur myndigheterna har kommunicerat. I rapporten finns det endast en liten del om hur 
sändarna tänkte kring att skicka budskap till mottagarna. Det handlar om hur personal på en 
skola valde att prata om attentatet på olika sätt i olika åldersgrupper. Denna del visar på att 
det finns en medvetenhet om att sändaren har tankar om hur de ska sända budskap till olika 
grupper även under en kris. Däremot har inte forskaren undersökt detta ytterligare. Forskaren 
fokuserar istället på sändarens relation till medierna och hur samarbetet mellan myndigheter 
har fungerat.  
 
De faktorer som påverkar forskarens frågeställning är relevanta att undersöka. Om 
frågeställningen exempelvis är Hur har sändaren kommunicerat ut sitt budskap under krisen? 
kommer forskaren att undersöka allt som kan ha påverkat kommunikationen. I 
forskningsrapporterna tar forskarna oftast upp mediernas påverkan och sändarnas strategiska 
kommunikation. Forskarna tar däremot sällan upp hur sändarna tänkt kring mottagargruppen 
och mottagargruppens komplexitet. Mottagarna är mångtydiga i sin tolkning av ett budskap 
vilket påverkar sändarens strategiska kommunikation. Frånvaron av mottagarna visar på att 
forskarna ser på mottagarna som att de inte påverkar kriskommunikationen i lika hög grad 
som medier och sändare. 
 
Slutsatsen blir att forskningsrapporterna hanterar mottagarna som enkla och utan påverkan på 
kommunikationen eftersom de inte tar upp mottagarna på ett mer komplext sätt.  

7.2.2 Studier med mottagarfokus 
Mottagarstudierna ser på mottagarna som mer komplexa än studierna utan mottagarfokus. 
Mottagarstudierna undersöker hur mottagare tolkar informationen och till viss del hur olika 
grupper tolkar informationen på olika sätt. Exempelvis rapporten Miljöhot och medborgaroro 
– en rapport från Hallandsåsen hösten 1997, Helena Sandberg och Åsa Thelander (1998) 
beskriver hur förtroendet till myndigheten påverkar tolkandet av information.  
 
Det finns emellertid även bland mottagarstudierna vissa antydningar att mottagarna är 
homogena. Rapporten Ammoniakolyckan i Kävlinge – hur myndigheterna kommunicerade 
med medier och medborgare saknar frågor angående tolkning av information. Studien tar upp 
huruvida mottagarna upplevde informationen som trovärdig och enkel att förstå. Det saknas 
däremot frågor om hur mottagarna tolkade informationen.   
 
Rent generellt ger mottagarstudierna mottagarna en mycket mer komplex och viktig roll än 
studierna utan mottagarfokus. Hela tiden finns dock ett fokus i mottagarstudierna på hur 
mottagarna uppfattar sändarnas kommunikation. Det innebär att forskarna inte studerar 
mottagarnas egen kommunikation till andra mottagare, till myndigheter och till medier.  

7.2.3 Konsekvenser 
Synsättet i forskningsrapporterna får konsekvensen att forskningsrapporterna formas efter en 
förenklad bild av kommunikation. Det blir ett mindre fokus på mottagarna och deras 
komplexitet. Det gör att det finns många forskningsrapporter om sändarnas kommunikation 
men få rapporter om mottagarna. I mottagarstudierna är fokus på hur mottagarna förstår 
sändarens kommunikation och inte på mottagarnas egen kommunikation.  



 26

7.3 Fördjupning av forskningsrapporterna 
Mitt andra syfte i studien är att se hur forskningen kring mottagare vid kriskommunikation 
kan utvecklas och kompletteras. Att förstå hur mottagarna fungerar är av största betydelse för 
att lyckas kommunicera vid exempelvis en krissituation. Min utgångspunkt i den fortsatta 
analysen är därför att problematisering av mottagarna ger fördjupad förståelse av mottagarna 
och därmed en bättre kommunikation. 
 
Jag kommer att problematisera genom att utgå ifrån den kulturella skolan och ett 
encoding/decoding perspektiv där mottagarna är komplexa och aktiva i sin tolkning. Jag 
kommer även att visa hur man kan problematisera forskningen genom att applicera 
tvåstegshypotesen och ett uses and gratification perspektiv. 

7.3.1 Ett större fokus på mottagarna  
Min genomgång av författarnas syn på mottagarna i studier utan mottagarfokus visar på att 
det behövs en förnyad bild av mottagarna. Genom att använda sig av decoding/encoding kan 
man utveckla synen på mottagarna. Studien Ministermodet – en studie om myndigheternas 
kommunikation vid attentatet mot Anna Lindh har en liten del där man använder sig av det här 
perspektivet. Studien tar upp hur lärarna vid en skola resonerade kring att berätta om Anna 
Lindh-mordet för olika åldersgrupper. Det är viktigt att rapporter utan mottagarfokus tar 
perspektivet att mottagarna är komplexa och tolkar meddelanden på olika sätt. Rapporter kan 
exempelvis ta upp hur sändarna funderade kring olika mottagargrupper under krisen.  
 
Rapporten ”Det ser verkligen illa ut..” – kommunikationsproblem i samband med 
Estoniakatastrofen 1994 skulle med det här perspektivet kunna ha undersökt hur sändarna 
resonerade kring kommunikationsarbetet till olika typer av människor. Finns det tid att 
resonera kring dessa frågor eller handlar allt om att få ut ett meddelande snabbt? Pratar 
sändarna på olika sätt beroende på vilken grupp de pratar till? 

7.3.2 Ett större fokus på mottagarstudier 
Det finns en tydlig frånvaro av mottagarstudier om man ser till Krisberedskapsmyndighetens 
alla forskningsrapporter om kriskommunikation. Genom att göra en enkel sökning på ordet 
kriskommunikation i sökmotorn Libris eller söka på publikationer på 
Krisberedskapsmyndighetens och Styrelsen för psykologiskt försvars hemsidor kan man se 
hur många av rapporterna som fokuserar på mottagarna. Även om det inte handlar om några 
säkra beräkningar kan man se vad majoriteten av rapporterna handlar om.  
 
Ungefär tio till femton procent är mottagarstudier. Det inkluderar både de studier som har 
delstudier om mottagarna och de studier som uteslutande undersöker mottagarna. Det innebär 
att mer än åttiofem procent av rapporterna är fokuserat på något annat, på myndigheten som 
sändare, på medierna som förmedlare eller något helt annat. Genom den här studien har jag 
visat på mottagarnas betydelse för kriskommunikationen och jag anser att det skulle det 
behövas mer forskning kring mottagarna och produceras fler renodlade mottagarstudier.   

7.3.3 Inriktning kring forskning om mottagare vid kriskommunikation 
Jag ser fyra inriktningar där Krisberedskapsmyndigheten kan fördjupa forskningen kring 
mottagare vid kriskommunikation; mottagarnas tolkning av sändarnas kommunikation, 
mottagarnas kommunikation med varandra, mottagarnas kommunikation med myndigheter 
och medier och medier som något mer än en informationskanal.  
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7.3.4 Mottagarnas tolkning av sändarens kommunikation 
Den första inriktningen, hur mottagarna uppfattar sändarens kommunikation, är något flera 
mottagarstudier tar upp. I de mottagarstudier som har publicerats beskriver forskarna 
mottagarna och hur dessa har agerat i en viss krissituation. De visar på hur information har 
eller inte har nått mottagarna och vad mottagarna anser om denna information.  
 
Genom att utgå ifrån att mottagargruppen är komplex och tolkar information på olika sätt kan 
forskningen problematiseras och fördjupas än mer. Exempelvis, en ung svensk kvinna från en 
storstad som precis tagit sin magisterexamen tolkar ett meddelande annorlunda än en äldre 
utländsk man från en mindre stad som tillhör en lägre socioekonomisk grupp. De tolkar 
meddelanden så att meddelanden skapar mening i deras vardag. Eftersom deras vardag och 
bakgrund ser olika ut kommer de att tolka meddelanden olika. Det är därför myndigheter inte 
kan skicka samma meddelande till alla mottagare.  
 
Några av mottagarstudierna undersöker hur mottagare tolkar information och hur 
bakgrundsfaktorer påverkar tolkningen. Rapporten Miljöhot och medborgaroro – en rapport 
från Hallandsås hösten 1997 delar in mottagare i olika medborgartyper beroende på hur 
mycket de oroar sig. Forskarna visar sedan på hur relationen till myndigheten påverkar hur 
mottagare tolkar informationen. Rapporten Åsjäveln biter tillbaka – lokalbefolkningens 
upplevelse av händelserna vid tunnelbygget genom Hallandsåsen undersöker om närheten till 
krisen påverkar tolkandet av information.  
 
Rapporten Göteborgsbranden 1998 – en studie om kommunikation, rykten och förtroende 
undersöker till störst del av forskningsrapporterna mottagargruppens komplexitet. Rapporten 
undersöker hur invandrargrupper och ungdomsidentitet påverkar tolkandet av information. 
Rapporten sätter tolkningen av information i en ram av rasism och identitet. På det sättet får 
forskaren en djupare förståelse för varför tolkningen av information ser ut som den gör. 
Resultatet visar på att samhällsstrukturer påverkar hur olika grupper tolkar information.  
 
De forskningsrapporterna som idag undersöker mottagarna utifrån olika faktorer visar på 
viktiga resultat. Tack vare dessa forskningsrapporter vet vi att en mottagare behöver annan 
kommunikation om man har närhet till krisen till skillnad från om man har avstånd till krisen.  
Rapporterna visar också på att förtroendet till myndigheten påverkar hur mottagare tolkar 
information. Jag vill lyfta fram betydelsen av dessa rapporter och förespråka för en 
fördjupning i detta område.  
 
Genom att ställa frågor hur mottagare tolkar information mot medieanvändning, värderingar 
och bakgrund kan man få fram fler intressanta resultat. Det är viktigt att komma åt det som 
verkligen påverkar människor i tolkandet av information.  
 
Det är viktigt att undersöka vilka grupper som förstår meddelandet och vilka som misstolkar 
det, vilka som har förtroende för myndigheterna och vilka som inte har det, och vad för 
störningsfaktorer det finns inom olika grupper i tolkandet av meddelandet. Forskningen kan 
därefter se konkret vad som utmärker mottagare som föredrar att söka krisinformation på 
Internet och vilka typer av mottagare som påverkar andra mottagare. Genom att få sådan 
information kan sedan kriskommunikationen att förbättras avsevärt.  
 
Om en mottagarstudie exempelvis skulle göras kring krisen Tsunamikatastrofen skulle 
forskaren kunna undersöka tolkandet av information samtidigt som forskaren undersöker 
mottagarnas värderingar och bakgrund. Genom att ställa dessa mot varandra kan forskaren få 
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fram olika typer av mottagare som reagerar på information på olika sätt. Forskaren skulle 
kunna få fram vilka typer av mottagare som misstolkar information, som oroar sig mycket 
under kriser, som söker mycket information om krisen eller som ignorerar allt medieutbud. 
Vidare skulle forskaren få fram vad för typ av information som en viss typ av mottagare 
behöver på en viss plats. Exempelvis, en informationssökande mottagare behöver konkreta 
fakta på myndighetens hemsida. Det är värderingarna och bakgrunden som styr människors 
beteende och genom att forskning problematiserar detta tillsammans med tolkning av 
information skulle forskningen kunna få fram intressanta resultat.  

7.3.5 Mottagarnas kommunikation med varandra 
Den andra inriktningen, mottagarnas kommunikation med varandra, är något som få studier 
idag fokuserar på. Dagens rapporter utesluter ofta mottagarnas egen kommunikation och 
fokuserar på hur mottagarna förstår sändarens kommunikation. Genom att förstå hur 
mottagaren kommunicerar med varandra kan myndigheter få fram viktig information. 
 
Göteborgsbranden 1998 – en studie om kommunikation, rykten och förtroende går delvis in 
på hur mottagarna kommunicerar med varandra och påverkar varandra. Rapporten skriver om 
hur mottagarna påverkar varandra i form av grupptryck och rykten. Det är en av få rapporter 
som undersöker hur informationen flödar mellan mottagare.  
 
Genom att applicera tvåstegshypotesen, flerstegshypotesen och innovationsdiffussion kan 
man se mer vilka mottagare som påverkar andra mottagare i en kris. Ingen av 
forskningsrapporterna har undersökt om mottagare föredrar att diskutera kriser i nätverk, 
vilka som är nyckelpersoner och vad som diskuteras kring krisen. Är det i familjen, på 
arbetsplatsen eller vid spontana möten som krisen diskuteras? Flerstegshypotesen har visat på 
att de interpersonella mötena i nätverk påverkar människor och att opinonsledare diskuterar 
med varandra. Är opinionsledare i en kris detsamma som under vanliga omständigheter? 
Vilka nätverk blir viktiga i hur informationen och åsikter bildas?  
 
Det är mycket viktigt att undersöka hur informationen sprids eftersom det finns risk för oro 
och rykten vid felaktig information. Om en mottagare får missvisande information från 
medier eller en myndighet kan denna mottagare påverka andra mottagare genom 
interpersonell kommunikation.  
 
Det kan vara intressant att applicera innovationsdiffusion för att ytterligare se hur åsikter 
kring krisen utvecklas hos mottagarna. Teorin går ut på att det är en viss typ av människor 
som börjar sprida ett budskap, och därefter börjar andra människor att följa efter, och till slut 
har hela befolkningen tagit till sig budskapet. Exempelvis, hur börjar idén om att mottagare är 
missnöjda med hur en kommun har handlat med en kris? Vilka är det som startar den tanken 
och för den vidare? Är det medierna eller är det genom interpersonell kommunikation? Om 
det är genom interpersonell kommunikation, vilken typ av mottagare är det? 
 
Den nya tekniken och användningen av Internet är viktig då man diskuterar mottagarnas 
kommunikation med varandra. Communitys som Lunarstorm, Facebook, chattningsverktyg 
som MSN och filmuppladdning som YouTube har en stor betydelse i samhället och spridning 
av information. Ungdomsgrupper, som växt upp med denna teknik, ser dessa sidor som en del 
av deras liv och det är där mottagare till stor del kommunicerar med varandra. Dessa ställen 
fungerar både som social interaktion, identifikation, samhörande och underhållande vilket 
kan kopplas till forskning kring uses and gratification.  
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Det skulle vara intressant att forska kring hur mottagarna använder Internetsidor för att 
kommunicera med varandra under en kris. Hur använder mottagare Internet under en kris när 
stöd och information är mycket viktigt? Det finns både webbtidningar, respekterade bloggar 
och stora communitys som snabbt kan leverera budskap. Hur sprids krisbudskap genom 
Internet? Vilka källor litar mottagarna på? Hur använder man sig av Internet för att hantera 
krisen? Det är viktigt att se vilka typer av grupper som använder sig av dessa sidor under en 
kris. Genom forskning inom detta område kan myndigheterna få större kunskap om 
mottagarna och kunskap om hur de kan använda Internetsidorna för att nå sina mottagare.  

7.3.6 Mottagarnas kommunikation med myndigheter och medier 
Den tredje inriktningen, mottagarnas kommunikation med myndigheter och medier, är något 
som vissa rapporter tar upp men som kan kompletteras med ytterligare forskning.  
 
Rapporterna tar upp vilket kommunikationssätt mottagarna använder då de ska ta reda på mer 
information om krisen. Forskningsrapporten Åsjäveln biter tillbaka – lokalbefolkningens 
upplevelse av händelserna vid tunnelbygget genom Hallandsåsen skriver att 27 procent tog 
kontakt med någon för att få veta mer om förgiftningen. Av dessa tog elva procent kontakt 
med en lokal myndighet.  
 
Jag skulle gärna se en fördjupning i hur mottagarna använder kommunikation med medier 
och myndigheter - vem de kontaktar, vad de säger och varför de säger som de säger. Vilka 
mottagargrupper använder myndighetens hemsida eller vilka ringer till myndigheten för att 
söka information? Vad utmärker dessa olika grupper?  Sprider dessa mottagare informationen 
vidare till andra enligt tvåstegshypotesen? Genom att undersöka hur mottagare föredrar att 
kommunicera vid en kris kan sändarna bli effektivare med sin kommunikation då de anpassar 
kommunikationen till mottagarna.  

Återigen spelar den nya tekniken och Internet en stor roll inom detta område. I 
forskningsrapporten Kriskommunikation via webben: studier av dubbelmordet i Linköping, 
Kemiraolyckan och stormen Gudrun argumenterar Eriksson för att Internet skulle kunna vara 
huvudverktyget vid kriskommunikation. Studien visar dock att myndigheterna snarare 
använder sin hemsida som ett stödverktyg till de andra informationsverktygen. Genom 
Internet kan myndigheten få ut den information de vill ha utan mediers inblandning och ha en 
interaktion med användarna. Frågan som borde ställas i dagsläget är hur mottagarna ser på 
myndigheternas möjlighet att kommunicera genom Internet. Innan fler studier kommer om 
hur sändare kan kommunicera på webben borde det undersökas vad mottagarna tycker om 
detta. Det är ju trots allt mottagarna som dessa webbsidor försöker nå då de utvecklar 
kriswebbsidor.  

7.3.7 Medierna som något mer än en informationskanal 
Den fjärde inriktningen, att medierna ska ses som något mer än en informationskanal, är 
något som inte har undersökts i Krisberedskapsmyndighetens rapporter. Medierna ses 
traditionellt som förmedlare av information under en krissituation. Även om den nya tekniken 
med nya informationsformer öppnas, kan traditionella mediers betydelse i en krissituation 
inte nog understrykas.  
 
Forskning har visat att under en kris behöver mottagare ny information eller få bekräftelse på 
vad de redan har hört, och där kommer de traditionella medierna in i bilden.54 I 

                                                 
54 Perse (2000) s. 58 
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forskningsantologin Risker, kommunikation och medier skriver Nordlund att beroende på 
vilket medium en mottagare väljer, eller om en mottagare väljer bort medier i 
överhuvudtaget, får mottagare olika slags information. Med dagens stora medieutbud kan 
sändarna inte utgå ifrån att alla får meddelandet genom att gå ut i public-service. 55  
 
Inom området mottagare-medier finns det två områden, dels hur medierna beskriver en kris 
och dels hur mottagarnas medieanvändning ser ut. Mediernas beskrivning av en kris påverkar 
hur mottagarna uppfattar krisen. På detta område finns flera rapporter, exempelvis 
forskningsrapporten Propagandakriget – en studie om påverkan och svenska nyhetsmedier 
visar på hur USA förde ett informationskrig för att påverka opinioner. 
 
När det gäller mottagarnas medieanvändning finns det desto färre rapporter. Det är mycket 
viktigt att förstå hur medieanvändningen ser ut bland olika grupper. Det gör att en myndighet 
kan anpassa sitt meddelande beroende på vilka de vill nå och hur de vill nå dem. 
Forskningsrapporten Estonia – Estoniakatastrofen, massmedierna och allmänheten är den 
enda rapporten som jag använt som ger en bra redogörelse för hur medieanvändning ser ut 
under en krissituation. Författarna skriver: 
 

Av det föregående kan vi dra slutsatsen att en händelse av Estoniakatastrofens karaktär 
och betydelse medför en drastisk ökning av mediekonsumtionen. Vi tar del av fler medier 
än vanligt och televisionen framstår som uppföljningsmediet framför andra. Mycket få 
människor väljer att ställa sig utanför skeendet.56 

 
Forskningsrapporten visar att mediekonsumtionen ökar drastiskt under en kris. Det är därför 
troligt att ett mediums funktion också påverkas och är annorlunda än under vanliga 
omständigheter. Detta är ett outforskat område i forskningsrapporterna – varför mottagare 
använder ett medium på ett visst sätt. De forskningsrapporter som undersöker hur mottagarna 
uppfattar medieinnehåll utgår ifrån att mottagarens enda behov av medierna är som 
informationskanal. Detta stämmer inte och forskning kring uses and gratification har visat 
detta. Medier kan exempelvis fungera som en social samlingspunkt eller ett behov att 
identifiera sig med andra. Informationsbehovet är inte enda anledningen till att använda 
medier.  
 
I boken Media Effects tar Perse upp internationell forskning kring hur mediernas funktioner 
påverkar mottagare under en kris. Perse skriver att medierna kan behöva förklara och tolka 
det som händer. Medierna kan också hjälpa till att komma ihåg de sociala värdena så 
mottagarna kan samlas i tröst och samhörighet då krisen ofta skapar rädsla och sorg. Då 
medierna visar samma bilder till alla ger det en känsla av en gemensam upplevelse, till 
exempel en gemensam sorg. Om medierna ger mottagarna underhållning kan det göra att 
mottagarna släpper litet på spänningen som krisen skapar vilket också är en viktig funktion. 
Perses redogörelse visar att mediernas olika funktioner blir mycket viktiga vid en kris.57  
 
Jag har inte funnit någon liknande forskning i Krisberedskapsmyndighetens rapporter. Det är 
mycket viktigt att forska vidare om det på svenska förhållanden. Kriskommunikationen 
kommer att förbättras om myndigheter och medier är medvetna om vad för funktion 
medierna har för mottagare och om dessa funktioner förstärks eller förändras under en 
krissituation. Om forskning skulle fokuseras på detta område skulle myndigheter och medier 

                                                 
55 Nordlund, 2000 kap. 5 
56 Hillve och Weibull (1996) s. 34 
57 Perse (2000) s. 60 
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kunna ge rätt information vid rätt tillfälle. Om det exempelvis kom fram att en grupp 
mottagare använder medium under en kris för att identifiera sig med andra, borde 
meddelanden skickas ut som hjälper till med detta behov.  
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8. SLUTDISKUSSION 
 
Hur myndigheter hanterar en kris är centralt i ett samhälle och därför finns det även en 
speciell myndighet för det – Krisberedskapsmyndigheten. Det är en oerhört viktig myndighet 
i samhället och dess betydelse kan inte nog understrykas. Det är därför också viktigt att 
kritiskt analysera arbetet som myndigheten bedriver. 

8.1 Studiens resultat 
I denna studie har jag analyserat Krisberedskapsmyndighetens forskningsrapporter rörande 
kriskommunikation där jag analyserat hur rapporterna hanterar mottagarna. Syftet har varit att 
definiera vilken roll författarna ger mottagarna och att ge förslag på hur man kan utveckla 
och komplettera forskningen. Det finns mycket bra i forskningen men i denna studie har jag 
fokuserat på det som kan förbättras i framtiden.  
 
Min studie har visat att den forskning som bedrivs om mottagarna idag inte är nog för att 
förstå mottagarna. Detta beror dels på att rapporterna som fokuserar på mottagare är alldeles 
till få till antalet och dels på att rapporterna som fokuserar på sändare inte tar upp mottagare 
på ett tillräckligt komplext sätt. Genom att problematisera mottagarna förstår man mottagarna 
bättre och då skapas även en bättre kriskommunikation.  
 
Jag vill ändå lyfta fram att det idag finns två forskningsprojekt från 
Krisberedskapsmyndigheten som visar på en utveckling kring forskningen om mottagarna. 
Den ena rapporten har titeln Kriskommunikation i ett mångkulturellt samhälle. Invandrare i 
kommunernas krisberedskap och i lokalmedias krisbevakning – når budskapet fram?58 och 
här skriver man i ett faktablad om projektets förväntade resultat: 
 

Det är av stor vikt att nå ut till alla typer av medborgare i ett land vid en krissituation. I 
dagsläget är dock kunskapen om invandrares informationstillägnande och 
kommunikationsmönster begränsad. Det finns inte heller någon samlad bild av 
kommunernas strategi vad gäller kriskommunikation till invandrargrupper. Utifrån 
resultaten från denna studie kan kommunerna förbättra sin kriskommunikation och bättre 
anpassa denna till olika invandrargrupper. 

 
Projektet ska enligt faktabladet vara klart 30:e juni 2007 men i skrivande stund har inget 
publicerats. Det andra forskningsprojektet har titeln Myndigheters kriskommunikation med 
etniska minoriteter. En studie av relationsbyggande i ett mångkulturellt samhälle59 och 
faktabladet skriver om projektets syfte:  
 

Syftet med studien är att bidra med nya kommunikationsstrategier och kunskaper från 
myndigheter till nysvenskar. Det gäller särskilt kriskommunikation mot grupper vars 
kultur- och medieanvändning avviker från de traditionella strukturer som finns i Sverige. 
Projektgruppen undersöker hur myndigheter idag arbetar med dessa frågor. De forskar 
även kring vilka gemenskaper, livsformer och målgrupper som kan urskiljas bland 
etniska minoritetsgrupper. Den kunskapen kopplas sedan samman med olika val av 
strategier när det gäller medier och budskap.  
 

                                                 
58 Faktablad April 2007: Att integrera krishantering med kommunikation - Kriskommunikation 
59 Faktablad Oktober 2005: Myndigheternas kriskommunikation med etniska minoriteter. En studie av 
relationsbyggande i ett mångkulturellt samhälle. 
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Projektet ska vara klart 31:a december 2007. Dessa rapporter visar på tendenser att 
mottagarna och dess komplexitet tas på allvar. Fokus är på invandrargruppen i Sverige vilket 
är en viktig grupp att undersöka. Faktabladen skriver att invandrargruppen skiljer sig ofta åt 
på grund av invandrare ofta har en annan bakgrund. 
 
Det är svårt att säga om dessa rapporter är en början på en utveckling mot mer 
mottagarfokuserade forskningsrapporter där mottagarnas komplexitet och tolkning står i 
fokus. Dessa rapporter kan lika gärna vara ett (positivt) undantag från majoriteten av 
forskningsrapporterna. Dessa rapporter handlar likväl om mottagarnas tolkning av sändarens 
kommunikation. Det är ett mycket viktigt område att undersöka men det finns andra områden 
som är minst lika viktiga för att förstå mottagarna som är desto mer outforskade. 
 
I min studie har jag visat på tre nya forskningsinriktningar kring mottagare vid 
kriskommunikation; mottagarnas kommunikation med varandra, mottagarnas kommunikation 
med myndigheter och medier och medierna som något mer än en informationskanal. Det 
finns dessutom anledningar att fördjupa sig inom området mottagarnas tolkning av sändarens 
kommunikation. Genom att forska kring dessa områden får man en större förståelse för 
mottagarna och därmed kan man utveckla en bättre kriskommunikation i samhället.  

8.2 Krisberedskapsmyndighetens ansvar 
Krisberedskapsmyndigheten har ett ansvar att tillföra sådan forskning i samhället som 
förbättrar samhällets krisberedskap och kriskommunikation. Myndigheten har därför ett 
ansvar för de rapporter som myndigheten publicerar. Det är Krisberedskapsmyndigheten som 
ritar upp de riktlinjer och vilka områden som det ska forskas kring.  
 
Samtidigt är det Krisberedskapsmyndighetens uppdrag att under en kris ge Regeringskansliet 
en lägesrapport, få myndigheter att samarbeta och hjälpa myndigheterna att möta journalister 
och drabbade. Uppdraget handlar helt om att hjälpa myndigheterna med deras strategiska 
kommunikationsarbete. I uppdraget står det ingenting om att hjälpa myndigheter att förstå 
mottagarna och hur man kommunicerar med olika mottagare. Eftersom 
Krisberedskapsmyndighetens uppdrag är så pass format efter myndigheternas, sändarens, 
perspektiv kanske det också faller sig naturligt att forskningsinriktningen är sändarorienterad. 

Denna reflektion kan ställas i relation med kultur- och processkolans olika synsätt på 
kommunikation. Grovt sagt visar Krisberedskapsmyndighetens forskningsrapporter drag av 
främst processkolan. Myndigheten fokuserar nämligen främst på att undersöka medierna och 
sändarnas påverkan av kommunikationen. Forskningsrapporterna ger inte mottagarnas 
komplexa tolkningar av meddelanden lika stor plats i rapporterna. Detta kan möjligtvis bero 
på Krisberedskapsmyndighetens sändarinriktade uppdrag och verksamhet.  

Det är givetvis inte så enkelt att Krisberedskapsmyndigheten syn på kriskommunikation 
antingen hör till kulturskolan eller processkolan. Forskningen kring kriskommunikation tar 
från båda skolor. Min studie visar dock att det lutar mot processkolan vilket är problematiskt. 
Konsekvenserna blir att det finns forskningsområden som är outforskade. Forskning om 
mottagarnas komplexitet saknas. Konsekvensen blir i det längre perspektivet att myndigheter 
saknar information om hur mottagarna fungerar vid kriskommunikation. Det gör att samhället 
är sämre förberett för kriser. Det är därför mycket viktigt att Krisberedskapsmyndigheten 
undersöker varför deras forskning är så pass sändarinriktad. 
 
Min reflektion är att det finns en konflikt mellan myndighetens uppdragsbeskrivning och att 
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finansiera forskning på olika områden. Jag menar vidare att även om myndighetens uppdrag 
är att hjälpa sändarna i kris bör detta inte störa vilka områden det ska forskas omkring. 
Krisberedskapsmyndigheten borde förstå att genom att forska om alla delar i 
kriskommunikationen får man en så komplett bild av kriskommunikation som möjligt.  
 
Den här diskussionen leder oss in på vad för ansvar den enskilda forskaren har för 
forskningsrapporternas inriktning. Utformandet av en forskningsrapport är ett samarbete 
mellan forskaren och myndigheten. Det finns dock en problematik att även om forskarna har 
andra intressen av forskningsområden är det svårt att kritisera de som finansierar ens 
forskning. Forskare är mycket beroende att bli finansierade och forskningsinriktningen blir 
därmed styrd av det myndigheten bedömer relevant för samhället. Det är därför jag främst 
pekar på Krisberedskapsmyndigheten som ansvarig för inriktningen i forskningsrapporterna. 
 
Det finns idag en utredning från regeringen med förslaget att sammanföra 
Krisberedskapsmyndigheten, Styrelsen för psykologiskt försvar och Statens räddningsverk 
till en myndighet för att effektivisera arbetet.60 Om förslaget går igenom kan det samtidigt 
vara en god idé att fundera kring vilka områden som är outforskade kring 
kriskommunikation. Även om förslaget inte går igenom finns det anledning att fundera över 
detta. I denna studie har jag visat vilka områden som är outforskade kring mottagarna och 
argumenterat för varför forskningen borde ägna ett större fokus åt dem.  

 

                                                 
60 Statens offentliga utredningar 2007:31 
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