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The purpose of this qualitative case study is to explain and discover how a 

Swedish commune works with their external crisis communication during a 

large crisis. The case study revolved around a simulation exercise with 

Mjölby commune that was and organized by the company VSL Systems AB. 

The study addresses the difficulties that arise within the crisis 

communication, and shows witch factors that are important to consider, when 

you are responsible for an entire community. 

                            
Our result shows that the relationship with media could be utilized in a better 

way and both parties could benefit from cooperation. The commune could 

have used varied communication channels to create more effective crisis 

communication which had reached a bigger group of people. The information 

was not adapted to the different groups to the extent it could have been. 
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Ett inledande tack får börja denna c-uppsats då vi inte hade kunnat 

genomföra arbetet utan stöd och hjälp från ett antal personer. Arbetet har 

präglats av glädje, frustration, tårar och till slut lycka över att ha genomfört 

en uppsats vi är stolta över. 

 

Vi vill börja med att tacka Johan Jenvald och Magnus Morin på VSL Systems 

AB samt säkerhetssamordnare Katarina Reigo i Mjölby kommun för att de 

gjorde den här studien möjlig att genomföra. Utan deras hjälp hade vi inte 

stått färdig med uppsatsen som den ser ut idag.  

 

Vår handledare Sara Hamqvist har hjälpt oss i hela arbetsprocessen genom att 

ställa de frågor som fått oss att reflektera en gång extra över våra val. 

Avslutningsvis vill vi ge ett stort tack till vänner och familj som stöttat oss 

genom arbetet. 

 

Kalmar 24 maj 2013 

 

Carolina Ihse & Linnéa Kvarnlid 
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1. Introduktion 
 

I kommande introduktion finns en inledande överblick med tidigare forskning och 

problembakgrund till uppsatsen. Vidare följer syfte med tillhörande 

frågeställningar och en förklaring av studiens kontext.  

 

1.1 Inledning 
 

Du och jag lever i ett kommunikationssamhälle där information konstant flödar 

omkring oss. Ny teknik gör det möjligt för flertalet av oss att ständigt vara 

uppkopplade på internet vilket gör att vi kan ta del av information från hela världen 

vart vi än befinner oss. Vårt samhälle präglas idag av mångfald och består av olika 

grupper. Ålder, kön, inkomst och etnicitet är de vanligaste indelningarna som görs. 

Vi hamnar alla i olika grupper och har med stor sannolikhet varierande 

förutsättningar vad gäller tekniska hjälpmedel och kunskap om dessa. 

 

Den tekniska utvecklingen har de senaste decennierna exploderat och medför inte 

bara nya produkter utan även en nya information- och kommunikationsmöjligheter 

som bidrar till nya former av social sammanhållning. Vid vissa tillfällen behövs 

mer specifik information och i dessa situationer kan det vara problem att urskilja 

det som är väsentligt och sant. Ett exempel på detta är en krissituation då vi behöver 

en större mängd specifik, relevant och snabb information. 

 

Grunden för samhällets krisberedskap är kommuner som håller ihop alla viktiga 

funktioner omkring oss. Kommunen får därmed en central roll i samband med 

kriser. I Sverige har kommunerna ett särskilt ansvar i en krissituation. Detta ansvar 

kallas det geografiska områdesansvaret och regleras i lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap. Kommunen har även ett ansvar att förmedla krisinformation 

till allmänheten vid en kris. Ju mer förberedd kommunen är desto bättre anses hela 

samhället bli eftersom de kommunala verksamheterna har en nyckelroll för de 
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samhällsviktiga områdena (Krisinformation.se, 2012a; Krisinformation.se, 2012b; 

SFS 2006:544). 

 

År 2012 gav regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i 

uppdrag att undersöka vilka allvarliga händelser som skulle kunna ske i Sverige. 

Arbetets slutresultat redovisades i rapporten “Risker och förmågor 2012 – 

Redovisning av regeringsuppdrag om nationell riskbedömning respektive 

bedömning av krisberedskapsförmåga”. I rapporten bedömer MSB att en långvarig 

värmebölja eller en skolskjutning är de händelser som har störst risk att drabba 

Sverige (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2012a). 

 

1.2 Traditionell och senmodern forskning             
 

Kriskommunikation är idag ett forskningsområde som blir allt mer aktuell. I stort 

sett dagligen hanterar organisationer och samhällen kriser i olika former och 

omfattning. (Falkheimer & Heide, 2008). Även Grunig (2002) menar att en kris är 

något oundvikligt och är idag något som drabbar alla organisationer. Vidare säger 

(a.a.) att forskning om hur kriser undviks är lönlösa utan att organisationer istället 

ska fokusera på att vara så förberedda som möjligt när det oundvikliga inträffar. 

Ulmer, Sellnow, och Seeger (2011) tar vidare vid att den moderna forskningen mer 

inriktar sig på alla faser och även poängterar att kriser är naturliga inslag i en 

organisations vardag och som till viss del kan ses som något att dra lärdom av och 

att kriser är en del av organisationers livscykel. Den moderna forskningen säger 

Falkheimer och Heide (2008) kan sammanfattas med att antingen ses som 

möjligheter för utveckling eller som ett hot mot organisationen. I kommunens fall 

med ett större ansvar kan detta även ses som ett hot mot hela samhället och alla 

medborgare. 

 

Olofsson (2011) anser att forskning inom hur kriskommunikation anpassas till det 

heterogena samhället är bristande och forskningen bör få mer uppmärksamhet samt 

utvecklas då den blir viktigare i och med att samhället allt mer präglas av mångfald. 
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 Falkheimer, Heide och Larsson (2009) menar däremot att det är just detta som gör 

det möjligt att dela upp forskningen mellan traditionell och senmodern forskning. I 

den senmoderna forskningen är det samhällets ökade mångfald och olika 

förutsättningar som ligger i fokus. Forskning inom kriskommunikation har ökat de 

senaste tio åren och den största delen har utgått från ett traditionellt 

informationsperspektiv. Den övervägande delen av forskningen är inriktad på 

efterkrisfasen och detta har fått mycket kritik då vissa forskare menar att de andra 

faserna är minst lika viktiga att få förståelse för. Den svenska forskningen inom 

området utgörs till övervägande del av fallstudier av redan inträffade kriser som kan 

förklaras genom att finansiärer har styrt forskarna mot att genomföra utvärderingar 

av inträffade kriser (a.a.). 

1.3 Problemdiskussion 

I en kris krävs inte bara arbete för att lösa den konkreta situationen utan även 

kommunikation med de aktörer som berörs av krisen. Varje dag nås vi av budskap 

om kriser i olika former. Vi lever inte längre i ett risksamhälle utan numera även i 

ett krissamhälle. I och med att komplexiteten i samhället har ökat och det hela tiden 

finns kriser runt hörnet har det i många företag uppstått en ökad medvetenhet om 

krisberedskap och betydelsen av fungerande kriskommunikation (Falkheimer el al., 

2009). Befolkningen är idag mer heterogen och det finns en ökad pluralism, 

dynamik och individualism. Ny teknik gör snabb spridning av information 

genomförbar och utvecklar både nya möjligheter och utmaningar i information- och 

kommunikationsarbetet (Falkheimer et al., 2009).  

 

Informationsbehovet under en krissituation förändras och om det inte fylls på rätt 

sätt kan avsaknad av information förvärra en redan stor kris (Larsson, 2008). 

Falkheimer et al. (2009) understryker detta och menar att felaktig eller bristande 

information är ett problem i sig. Wester (2009) beskriver att kommunikativa 

insatser har stor betydelse när det handlar om att ge relevant information då 

informationsbehovet förändras vid oförutsedda kriser. Den tekniska utvecklingen 
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har bidragit till att avstånd går att överbrygga och att kommunikation inte längre 

kräver fysisk närvaro (Frändberg, Thulin & Vilhelmson, 2005). Samtidigt har detta 

medfört en så kallad digital klyfta då det idag är en ojämn fördelning av teknik. 

Även en kunskapsklyfta har skapats eftersom alla inte besitter samma kunskaper 

om hur de ska använda sig av tillgänglig teknik. Detta är två faktorer som kan göra 

att vissa grupper blir utan viktig information och de kan hamna utanför samhället 

vilket kan leda till stora problem i både vardags- och krissituationer (Castells, 

2005). 

 

Genom att granska forskningen inom medie- och kommunikationsvetenskap har vi 

kommit fram till att den övergripande forskningen fokuserar på hur 

kriskommunikation bör se ut. Vi finner desto mindre forskning och kunskap hur 

den faktiskt ser ut och hanteras i praktiken. Den forskning som finns är även 

inriktad på efterkrisfasen och utvärderar kriser som redan utbrytit. 

 

Vi kommer därför att undersöka, beskriva och sedan analysera hur en svensk 

kommun arbetar med den externa kommunikationen i akutfasen under en 

extraordinär händelse. Detta kommer att ske genom en fallstudie av en 

simuleringsövning i Mjölby kommun. Rienecker och Jörgensen (2008) beskriver en 

studies problem som huvudsaklig utgångspunkt och att ett äkta problem kan vara 

just en kunskapslucka. Ett forskningsproblem kan också definieras som en brist på 

något (a.a.). Vi ser att forskningsområdet har brist på beskrivning av hur en svensk 

kommun anpassar sin kriskommunikation till det heterogena samhället under kris. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Möjligheterna och förutsättningarna för kommunikation är idag oändliga men det 

finns samtidigt svårigheter som medför utmaningar. Larsson (2008) menar att det 

idag kan uppstå helt nya typer av kriser och att dessa i större grad påverkar stora 

medborgargrupper. Vi lever i ett heterogent samhälle där det finns olika grupper 
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som alla har varierande behov och förutsättningar som informations- och 

kommunikationsarbetet bör ta hänsyn till. 

 

Vi har valt att arbeta med ett övergripande syfte och med frågeställningar som 

uppfyller detta syfte. Vårt syfte är således att undersöka hur en kommun arbetar 

med den externa kommunikationen under en extraordinär händelse. Utifrån studiens 

syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

1. Hur anpassas informationen till olika medborgargrupper? 

2. Vilka medier används för att förmedla informationen? 

3. Hur hanteras relationen med massmedierna?  

 

1.5 Studiens kontext 

Fallstudien utgår ifrån en simuleringsövning som VSL Systems AB anordnade med 

Mjölby kommun. Då en fallstudies utfall styrs av dess kontext ges här en 

presentation av övning Humlan, som den kallades, och hur den utformades. 

 

1.5.1 Vad är en extraordinär händelse? 

En extraordinär händelse är ett begrepp som används inom stat och kommun för 

svåra samhällsstörningar och krissituationer. För att en situation ska benämnas en 

extraordinär händelse i en kommun behöver krisledningsnämndens ordförande ta 

det beslutet. Vidare innebär detta att krisledningsnämnden kan ta över ansvaret från 

kommunens alla nämnder och gå in och styra dem för att beslut ska kunna tas 

snabbare och verkställas vid behov. Den extraordinära händelsen råder tills dess 

krisledningsnämnd beslutat att händelsen inte längre är extraordinär. I detta läge 

lämnar krisledningsnämnden tillbaka ansvaret till respektive ordinarie nämnd 

(Krisinformation.se, 2012b). 

 

En extraordinär händelse är något som, i fred, kännetecknas av svåra påfrestningar 

på samhället och avviker från det som betraktas som normalt. En extraordinär 
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händelse hotar grundläggande värden och uppstår hastigt, mer eller mindre oväntat 

och innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver snabba 

insatser av kommunen (Flodin, 1999). 

 

1.5.2 VSL Systems AB 

VSL Systems AB (VSL) är ett företag som hjälper myndigheter och företag att 

utveckla och genomföra systematiskt säkerhetsarbete. De hjälper sina kunder att 

stärka sin krisberedskap, krishanteringsförmåga och använder riskanalyser, 

övningar, planer och utvärderingar i sitt arbete. VSL står för verksamhet, säkerhet 

och ledarskap (vsl.se, 2013). Den 17 april 2013 genomförde VSL 

simuleringsövningen “Humlan - beslutsfattande i svåra situationer” med Mjölby 

kommun. Scenariot var en skolskjutning, med brand som följd, på en av 

gymnasieskolorna i kommunen. Syftet med övningen var att deltagarna skulle få 

mer kunskap och ökad förståelse för beslutsfattande i svåra situationer. Målet var 

att alla deltagare efter övningen skulle ha en ökad förmåga att hantera en 

extraordinär händelse (Jenvald & Morin, 2013). 

 

1.5.3  Övningen 

Övning Humlan är en simuleringsövning som genomfördes med motspel. Detta 

betyder att de övande agerade i sina roller medan omvärlden representerades av ett 

motspel med representanter från olika organisationer och verksamheter. Två 

föreläsningar genomfördes innan övningen för att ge de övande mer kött på benen 

och fler lärdomar. 

 

I övningen deltog Mjölby kommuns krisledningsnämnd (nämnden) och 

krisledningsstab (staben). Nämnden består av politiker i kommunen som ska vara 

beredda att, i och med en kris, ta över de vanliga kommunala nämndernas uppgifter. 

Kommunfullmäktige utser för varje mandatperiod en krisledningsnämnd som har 

ansvar över de övergripande besluten. Nämnden får i och med detta befogenheter 

att fatta beslut om att överta delar av eller hela verksamhetsområden från övriga 
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ordinarie nämnder i den utsträckning som krävs för att hantera den extraordinär 

händelsen. För att besluten som tas ska göras till handling har nämnden en stab som 

arbetar med att fördela och samordna resurser mellan kommunens olika delar. 

Staben består av kommunchef, teknisk chef, administrativ chef, dokumentatör och 

informatör. Deras huvudsakliga uppgift är ta hand om övergripande frågor på 

strategisk nivå. Stabsarbete är ett lagarbete och det är deras ansvar att se till att de 

mest grundläggande sakerna ska fungera i den extraordinära händelsen. Staben har 

en grundstomme som sedan kan kompletteras med förvaltningschefer från berörda 

verksamheter (Krisinformtion.se, 2012a; Krisinformtion.se, 2012b). 

 

I motspelet fanns personer från polis, räddningstjänst, POSOM (psykiskt- och 

socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer), medborgarservice, 

utbildningsförvaltningen och press. Där fanns även de som spelade allmänhet och 

närliggande grannkommuner. Sammanlagt bestod övningen av ett femtiotal 

deltagare inklusive nämnden och staben från Mjölby kommun. För att motspelet 

skulle få en verklighetsförankrad och trovärdig bild fanns det manus till alla roller 

som spelades. Manuset innehöll information om rollen och bakgrund till vad rollen 

vet. Det fanns namn på olika karaktärer motspelet kunde spela och det fanns även 

varierande repliker att använda sig av vid samtalen. Vissa i motspelet spelade sig 

själva och den funktionen de har i kommunen. När tid fanns hos motspelet var även 

ett manus, med sms att skicka, tillgängligt. Alla nummer som behövdes till både 

motspel, nämnden och staben fanns i en övningstelefonkatalog för att inga samtal 

skulle hamna fel. Förutom motspelet fanns det digitala dokument som simulerade 

kommunens hemsida, intranät och facebooksida att använda. Det var genom dessa 

kommunen “uppdaterade” hemsidan om de ville göra det. VSL hade förberett 

material i form av en film och tidningsartiklar vilket de lämnade ut till nämnden 

och staben vid utsatta tidpunkter för att simulera mediernas arbete och den 

ryktesspridning som snabbt kan trappas upp under en kris.  
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Övningen utfördes inom stängda dörrar och det var inga utomstående som 

inblandades. Allting skedde med stor försiktighet och alla samtal under övningen 

inleddes med “Detta är en del i övning Humlan” för att inget skulle hamna fel. 

Övningen omfattade ett känsligt ämne och det var viktigt att inga utomstående fick 

information som kunde missuppfattas. Nämnden och staben var placerade i två 

olika rum under hela dagen där de utförde övningen och motspelet satt samlade i en 

egen sal utrustad med telefoner. Fram till första samtalet visste inte deltagarna vad 

det var för scenario för att göra övningen mer verklighetstrogen. 

 

En synopsis av händelseförloppet och hur de olika funktionerna i motspelet kom in 

i scenariot finns i bilaga 4. En övergripande bild över hur motspelet fungerade mot 

nämnden och staben finns i bilaga 5.  

1.6 Avgränsningar 

Studien fokuseras på den externa kommunikationen och med detta menar vi 

kommunikationen mellan kommunen, medborgarna och massmedier. Vi utesluter 

kommunikation mellan andra myndigheter och kommunen som också kan ses som 

extern kommunikation. Den interna kommunikationen inom kommunen är inte 

någonting som kommer tas upp. Fallstudien genomfördes under krisens akutfas och 

vi uttalar oss därför inte om kommunens arbete före eller efter krisen. Den verbala 

kommunikationen under krisen ligger i fokus och ickeverbal kommunikation som 

kroppsspråk och tonfall i röster tas inte upp.  I studien finns det ingen djupare 

teknisk beskrivning av kommunikationskanalerna och ingen statistik när det 

kommer till medieanvändning eller internettillgång.  
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2. Metod 
 

I kommande avsnitt redogör vi för studiens tillvägagångssätt. I kapitlet kommer 

löpande diskussioner om för- och nackdelar av våra val föras. 

 

2.1 Kvalitativ fallstudie 

Kvalitativa metoder är någonting som Backman (2008) säger kännetecknas av att 

det inte används siffror eller tal i metoden. De kvalitativa metoderna menar han 

istället är någonting som ger ett resultat av verbala formuleringar. Thurén (2007) 

påpekar att de minsta faktorerna kan få den största vikten i kvalitativa studier. 

Ekström och Larsson (2010) tar vidare vid att en kvalitativ ansats används när vi 

utför mer intensiva och djupgående undersökningar av enskilda eller fåtal fall och 

till detta lämpar sig oftast fallstudier. En fallstudie undersöker fenomen i 

verklighetsförankrade miljöer och används när vi vill förklara, förstå och beskriva 

(Backman, 2008). Merriam (1994) förklarar att en fallstudie är en undersökning 

utav en specifik företeelse som en händelse eller skeende som studeras på djupet. 

Vidare menar hon att det vid en fallstudie är vanligt att man väljer en situation för 

att den är intressant, och man själv är intresserad av den, för att få en bättre 

förståelse rent generellt om situationen. Då våra frågeställningar kräver mer 

konkreta, snarare än abstrakta, resultat säger Stake (1981) refererad i Merriam 

(1994) att en fallstudie ger oss dessa kunskaper. En fallstudie gör också att 

forskaren får kontextuella resultat vilket betyder att vi får dem i ett sammanhang 

vilket vårt syfte kretsar krig. 

 

2.2 Slutledningsmetod 

En kvalitativ fallstudie används vid de fall där vi vill konstruera en teori (Merriam, 

1994). När vi väljer slutledningsmetod skiljer Thurén (2007) undersökningars 

ansatser till induktiva och deduktiva. Vid en induktiv ansats bygger undersökningen 

vidare på en teori med empiri för att sedan generera ny teori. Deduktiva ansatsen 

bygger på att testa teorier och hypoteser genom att testa detta mot insamlad empiri. 
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Backman (2008) menar att många samhällsvetenskapliga studier är kvalitativa med 

en induktiv inriktning. 

 

Vår studie har en induktiv slutledningsmetod eftersom vi med avstamp i teorier om 

kriskommunikation och klyftor i samhället gick ut och samlade in vår data för att 

sedan koppla detta till teorier och dra slutsatser. Merriam (1994) säger att i 

kvalitativ forskning sker ofta insamlingen och analys i samma skede. Dock menar 

hon att det inte ska tolkas som att analysen är färdig i och med att man har datan i 

handen utan den går istället in i ett annat och mer intensivare skede. Eftersom vår 

studie har en induktiv grund och empirin insamlades i en tidig fas föll det sig 

naturligt att analysen blev fristående. Vi har analyserat vår data genom att dela upp 

den fyra olika teman. Dessa är information i början av en kris, att vara förberedd på 

det oförberedda, att hantera klyftor i ett heterogent samhälle och relationen med 

massmedier. I dessa teman ställer vi datan mot de teorier uppsatsen är byggd på.  

 

2.3 Insamlingsmetoder 

Inom kvalitativa fallstudier finns det två primära informationskällor att använda sig 

av och dessa är observationer och intervjuer (Merriam, 1994). Som 

insamlingsmetod valde vi att använda oss av en observation. Deacon (2007) tar upp 

tre olika sorters typer av observationer. Han skiljer på den enkla observationen, 

deltagande observationen och den etnografiska observationen. När en forskare utför 

en deltagande observation är denne med i skeendet eller händelsen som observeras. 

Den etnografiska observationen används för att observera samma fenomen under en 

längre tidsperiod. Då det var en övning som observerades var varken deltagande 

eller etnografisk observation ett alternativ för oss. Detta för att vi inte kunde delta i 

övningen och vi kunde inte heller observera under en längre period då den ägde 

rum under ett tillfälle. Vi genomförde en enkel observation. Denna form av 

observation är den som tydligast kunde ge svar till vårt syfte då vi inte undersöker 

annat än det som vi kan observera själva, det gör att observationen inte är någonting 

vi behöver deltaga i för att få fram data. Vi var som “flugor på väggen” och höll oss 



 

  11 (62) 
 

endast till observerandet. Vi varken deltog eller tog del i diskussioner i krisarbetet. 

Vidare tar Deacon (2007) upp att trots observationens enkla utformning är den 

mycket bra att använda sig av i kommunikationssammanhang. Johannessen och 

Tufte (2003) säger att observationer är bra att använda vid fall där vi vill undersöka 

samverkan mellan människor, organisationer och grupper inom organisationer. 

 

En observation är mer lämplig för vår studie än intervjuer. Detta beror 

huvudsakligen på att vi, som Deacon (2007) menar, söker en subjektiv förståelse. 

Det är skillnad mellan att intervjua någon om hur de skulle agera eller vad de anser 

viktigast mot att faktiskt observera det i realtid och undersöka med egna ögon. 

Genom att observera får vi möjlighet att “se det osedda” och vi hade inte fått en lika 

bred bild av hur kommunikationen faktiskt fungerar under en extraordinär händelse 

utan observation. Vi hade också begränsats inom kommunen till vissa personer om 

vi utfört intervjuer och detta hade inte gett oss en bild av hur resten av 

krisledningsmedlemmarna agerat. Merriam (1994) pekar även på vikten i att vi 

faktiskt får inblick i skeendet och möjlighet att tolka det som vi observerar istället 

för att med intervju få någon annans minnesbilder beskrivna för oss att lita på.  

 

Det finns nackdelar med att utföra en observation vilket vi tog i akt när vi valde 

insamlingsmetoden. Deacon (2007) säger att deltagande hindrar observation precis 

som observation kan hindra deltagande. Dock var detta ingenting vi behövde lägga 

större vikt vid då vi endast var där för att observera och inte var ute efter 

deltagande. Det som skulle kunna vara till vår nackdel är att deltagarna inte agerar 

normalt då de vet att de är observerade. Detta var ingenting som hade en större 

påverkan då de som deltog har varit med om andra övningar tidigare och redan var 

förberedda på att det skulle vara folk som observerade dem. Deltagarna använde 

simuleringsövningen för att öva och vi kände att de inte lät oss som observatörer 

störa deras arbete. Under en observation är det viktigt att tänka på den aspekten att 

vi endast “får det vi ser”. Materialet blir begränsat till vad som framkommer under 

händelseförloppet (a.a.). Vi hade inte låst fast oss vid exakta frågeställningar att 
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förhålla oss till vid insamlingstillfälle men vi visste att vi ville fokusera på den 

externa kommunikationen mellan medborgare och medier och valde därför att lägga 

störst fokus på allt som skedde kring det. Sedan antecknade och observerade vi 

även utöver den externa kommunikationen när tid fanns för att kunna ge ett bättre 

sammanhang i redovisningen av vårt material.  

 

VSL utförde efter övningens slut en enkätundersökning med alla deltagare. Vi fick 

möjligheten att påverka en av de tre frågorna. Frågorna som ställdes var:  

 

1. Vilka är dina tre viktigaste lärdomar från dagens övning? 

2. Vad är det viktigaste att tänka på i informationen till allmänheten i en 

krissituation? 

3. Hur kan kommunens krishanteringsförmåga förbättras? 

 

Det var fråga nummer två vi fick chansen att påverka och det är också den som gav 

oss mest relevanta svar. Däremot fanns det svar på de andra frågorna som kunde 

kopplas till kommunikationen under övningen. Alla deltagare var anonyma i 

enkäten och vi tror detta gjorde att de vågade uttrycka sina reflektioner mer ärligt 

och utförligt. Se bilaga 2 för alla enkätsvar.  

 

Trots sin kvantitativa grund valde vi att använda oss av enkätundersökningen då vi 

anser att detta var en bra komplettering till vår observation. Triangulering (se 2.6) 

förespråkas hos många forskare och vi ansåg att det skulle fungera i vår 

undersökning också. Det var inte en klassisk enkätundersökning med kryssfrågor 

utan det var öppna svar vilket gjorde att alla deltagare kunde utforma sina 

reflektioner och svaren blev mer lämpade för vår studie. Vi ansåg det viktigt att få 

en inblick i hur deltagarna själva upplevde övningen och inte bara vår egen 

uppfattning om utfallet. Deltagarna kunde genom enkäten ställa sig kritiska till sitt 

handlande och svaren från enkäterna gav oss en större förståelse för helheten och 

hjälpte oss bana väg för analysen. Enkäten bidrog till att vi fick en kompletterande 
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syn på kommunikationen under övningen och det blev intressant att ställa 

observationen och vissa enkätsvar mot varandra för att få ytterligare en 

infallsvinkel.  

 

2.4 Dokumentation 

Eftersom vi var två som utförde observationerna tyckte vi det var viktigt att 

disponera vår tid på olika ställen för att samla mesta möjliga data. Vi var uppdelade 

hos de två olika funktionerna i kommunens krisledning; krisledningsnämnden 

(nämnden) och krisledningsstaben (staben). Trots att staben har ett mer direkt 

ansvar för kommunikationen var det viktigt att vi observerade båda funktionerna då 

de tillsammans skapar en helhet i arbetet. Precis som Deacon (2007) säger är det 

starkaste kravet under observationsstudier att faktiskt vara på plats. Vi behöver 

således vara med och se processen hos de som blir observerade. Vi samlade in data 

genom att göra direkta observationsanteckningar under hela övningen med papper 

och penna. Eftersom vi ville att våra anteckningar skulle ha samma struktur valde vi 

att utforma ett mindre observationsschema: 

 

1. Tidpunkt 

2. Vad är det för övergripande handling, händelse eller beslut som tas? 

3. Vem kommunicerar till vem och genom vilken kanal? 

4. Beskriv händelsen med övriga anteckningar 

 

Vi valde att skriva en tidpunkt på alla händelser för att kunna sätta ett enskilt 

skeende i ett större sammanhang med det övergripande händelseförloppet. Vi ansåg 

att det var av stor vikt att veta när olika situationer och handlingar utspelade sig 

under dagen. Efter tidpunkten följde övergripande händelse där vi syftade till att 

förklara vad för slags kommunikationsbeslut som tas. Vidare skrev vi mellan vilka 

parter kommunikationen skedde och genom vilken kanal kommunikationen valdes 

att förmedlas. Vi avslutade med en sista punkt där vi kunde fylla på med övrig 
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information om händelsen. Enkätundersökningen utfördes på papper. Alla deltagare 

fyllde i var sitt exemplar och lämnade in detta direkt efter övningen.  

 

2.5 Etiska aspekter 

Innan en forskare utför en undersökning finns det viktiga etiska aspekter att beakta. 

Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer som en vägledning i hur 

man ska ställa sig etiskt till deltagarna och informationen man får ut av 

undersökningen. De har satt upp fyra övergripande krav som krävs på forskningen. 

Dessa är informationskravet, samtyckekravet, konfidalitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren innan undersökningen 

ska informera deltagare om vilken uppgift de har i undersökningen. 

Samtyckeskravet tar upp att deltagarna ska ha ett samtycke i den undersökning som 

utförs och deltagarna ska ha rätt att påverka de villkoren de deltar på. 

Konfidentialitetskravet handlar om att enskilda människor inte ska kunna urskiljas 

och speciellt när det kommer till uppgifter som kan vara känsliga. Nyttjandekravet 

säger att datan inte får utlånas till icke-vetenskapliga syften och personuppgifter får 

inte användas när det är beslut som påverkar den enskilde (HSFR-Etikregler, 1990). 

 

Övningsledare Johan Jenvald, vår kontaktperson på VSL, hade kontakt med Mjölby 

kommun innan undersökningen utfördes. I planeringsfasen meddelade han 

kommunens säkerhetssamordnare om vårt deltagande och fick klartecken att vi fick 

delta. Vi presenterades i början av övningen tillsammans med övriga konsulter från 

VSL och fick möjlighet att också introducera oss själva innan uppstarten av 

övningen. Mjölby kommun och VSL nämns vid namn då vi fått tillåtelse till detta 

och för att texten blir bättre och mer trovärdig med det exponerat.  Vi väljer dock 

att inte nämna några namn på deltagare i kommunen utan endast positioner då det 

inte är väsentligt för studien att kunna urskilja alla deltagare. På VSL:s hemsida 

finns information om att vi gör examensarbete i samarbete med dem.  
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2.6 Generalisering, giltighet, tillförlitlighet och triangulering  

Alla olika företeelser är unika och historien kan inte upprepa sig. I en fallstudie är 

alla situationer olika och detta gör det inte möjligt för studien att ha ett 

generaliserande anspråk. Vi har observerat och samlat in data under ett tillfälle 

vilket gör att vi med studiens resultat inte kan uttala oss om annat än det som 

framkommit under den observationen.  

 

Tillförlitligheten finner vi i det observationsschema vi satt upp till vår observation. 

Vi kunde genom detta säkerställa att vi båda observerade enligt samma struktur och 

gav oss material som var likvärdigt. Däremot är vi medvetna om att en fallstudie 

kan påverkas av kontexten och externa faktorer vilket skulle kunna leda till att 

samma undersökning får ett annat utfall. Patel och Davidsson (2011) beskriver god 

giltighet som att vi undersöker det vi avser att undersöka. I vårt fall tillämpade vi 

detta genom att noga fokusera på den externa kommunikationen mellan medborgare 

och massmedierna. Vi höll oss även till den verbala kommunikationen och 

fokuserade inte på andra faktorer som hade kvantitativ grund. Båda inom 

tillförlitligheten och giltigheten stötte vi på vissa problem. Detta eftersom vi inte 

hade exakta frågeställningar eller syfte när vi utförde observationen. Genom att 

inrikta oss på den externa och verbala kommunikationen visste vi däremot att vi 

skulle vara inom det valda problemområdet.  

 

Triangulering är någonting som kan hjälpa till att stärka giltigheten i en 

undersökning. I detta fall kompenserar forskaren en svagare metod med andra 

metodansatser för att underbygga sina resultat. (Østbye, 2004). Även Olsson (2008) 

stödjer att triangulering och förklarar för hur olika data ger varandra mer giltighet. 

Triangulering är någonting som vi använde oss av. Vår huvudsakliga data består av 

det som framkommer under observationen. För att få en övergripande förståelse för 

vad de olika deltagarna ansåg viktigast i kommunikationsprocessen under en 

extraordinär händelse har datan från observationen kompletterats med 

enkätundersökningen som gjordes efter övningen. 
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2.7 Metodologisk medvetenhet  

Att det vi observerade faktiskt var en övning är någonting som skulle kunna 

påverka utfallet av materialet från observationen. Deltagarna skulle kunna agera 

annorlunda i och med att de visste att scenariot inte är på riktigt och att det är 

medvetna om den uppbyggda situationen. Vi kände dock den tanken om att 

övningen inte handlade om att samla guldstjärnor utan om att lära sig var något som 

alla deltagare tog på stort allvar. Vi anser att övningen var mycket 

verklighetstrogen och speglade en god bild av hur ett händelseförlopp under en kris 

skulle kunna se ut. Däremot hade många situationer troligtvis varit annorlunda och 

haft andra dimensioner om det inte varit en styrd övning. Om det hade varit en 

verklig händelse hade tillexempel medietrycket troligtvis varit åtminstone tio 

gånger så stort och detta hade fått ännu mer betydelse i arbetet. Allmänheten hade 

med stor sannolikhet varit ännu oroligare och det hade varit en mer kaosartad 

situation i hela samhället än vad som nu utspelade sig. Anhöriga till elever hade 

inte varit nöjda med att endast bli hänvisade till hemsidan för information utan hade 

ställt andra krav och troligtvis blivit mycket mer upprörda. Det är alltså inte säkert 

att utfallet som vi fått går att applicera på en riktig krissituation utan ger en bild om 

vad som skulle kunna hända. 

 

Eftersom studien bygger på en enskild händelse i en kommun gör detta att vi inte 

kan använda resultatet i generaliserande syfte. Hade flera observationer gjorts 

skulle vi haft en bredare empirisk grund och vår studie hade haft en annan 

möjlighet att göra uttalande om utfallet. Med vårt underlag kan vi inte uttala oss om 

annat än studieobjektet. 
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3. Referensram 
 

Referensramen är uppdelad i två delar. Första delen belyser och definierar 

relevanta begrepp. Den andra tar upp och diskuterar teorier som utgör en teoretisk 

grund i vår studie. Kapitlet avslutas med källkritik. 

 

3.1 Begrepp 

Vissa begrepp och fenomen är grundläggande i en krissituation och även i denna 

studie. Dessa kräver därför en extra presentation och förklaring. 

 

3.1.1 Kriskommunikation     

Ordet kommunikation härstammar från latinets communicare och betyder meddela, 

förena, dela och göra gemensamt (Larsson, 2008). Karlsson (2009) menar att 

information och kommunikation är centrala begrepp som håller samman och bygger 

upp alla organisationer och samhällen. Larsson (2008), och flera därtill, betonar 

vikten av att information ses som en enkelriktad process och att kommunikation är 

en dialog. Man kan även se information som det innehåll som förmedlas i 

kommunikationsprocessen.  

 

Kris och kommunikation är enligt Falkheimer et al. (2009) två oskiljbara moment 

och bildar tillsammans ordet kriskommunikation. Att hantera en kris handlar till 

stor del om att kommunicera med olika aktörer. Dessa aktörer kan skilja sig åt 

beroende på krisens karaktär men de vanligaste är enligt (a.a.) medborgare, 

journalister, kunder, politiker och andra organisationer. Även Eriksson (2009) 

betonar kommunikationens centrala roll i en krissituation. Kommunikation kan ses 

som en faktor som kan få kriser att uppstå, eskalera och mattas av.  

 

Coombs (2012) redogör för vikten av snabb kommunikation vid en kris. 

Kommunikationen bör även vara öppen och konsekvent för att skapa trovärdighet 

och få förtroende från omvärlden. Huvudsyftet med kriskommunikation är att fylla 
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det tomrum som olika aktörer har i en krissituation. Det är då viktigt att detta sker 

så snabbt som möjligt med korrekt information för att de inte ska fylla tomrummet 

med inkorrekt material som kan skapa rykten och helt felaktiga uppfattningar. 

Reagerar organisationen inte tillräckligt snabbt kan detta ge upphov till kritik och 

bristande trovärdighet som kan förvärra en redan pågående kris. Att ge omvärlden 

snabb respons kan innebära flera risker då uppgifter kan vara obekräftade. De 

positiva effekterna av snabb respons menar (a.a.) däremot väger upp riskerna. En 

långsam reaktion och tystnad kan innebära att organisationen uppfattas som osäker 

och att de inte kan kontrollera situationen. Snabb respons ger intrycket av att 

organisationen har läget under kontroll och att de värdesätter att informera 

omvärlden.  

 

En viktig del i kriskommunikationen är valet av kanaler att informera och 

kommunicera genom. Dock finns det enligt Falkheimer et al. (2009) inte mycket 

forskning kring sambandet mellan valet av kanal och vilken effekt det får. Coombs 

och Holladay (2009), refererade i Falkheimer et al. (2009), har gjort jämförande 

studier mellan video och texter. De kom fram till, och råder organisationer, att vid 

en krissituation använda sig av en bred blandning av medier. Detta för att man ska 

nå ut med information till en så bred grupp som möjligt. 

 

3.1.2 Kris 

Ordet kris kommer från grekiskans krisis och betyder prövning eller avgörande. Då 

kriser är väldigt komplexa och skiljer sig åt beroende på kontext är det ett brett 

begrepp som kan innebära mycket (Falkheimer et al., 2009). I en klassisk studie 

från 1963 identifierade Charles Hermann tre punkter som särskiljer en kris från 

vardagliga händelser. En kris anses vara en överraskning, vara ett hot och måste 

hantera snabbt, ofta under tidspress. Dessa tre faktorer togs fram för cirka 50 år 

sedan men lever fortfarande kvar och utgör grunden för dagens krisdefinitioner 

(Ulmer et al., 2007).  
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Kris och risk är två begrepp som ligger nära varandra. Risk innebär ett potentiellt 

hot om händelser som kan utvecklas till kriser. En kris kan däremot uppstå även 

utan en synlig föregående risk. Dessa olika delar är svåra att urskilja och de flyter 

ofta ihop med varandra (Larsson, 2008). Skoglund (2002) menar att en kris är en 

händelse som utgör ett hot mot antingen människor, immateriella eller materiella 

värden i en organisation.  

 

Larsson (2008) delar upp händelseförloppet i samband med en kris i tre faser. 

Förkrisfasen syftar till att förebygga en krissituation och skapa säkra förutsättningar 

för att kunna hantera krisen, när och om, den uppstår. Falkheimer et al. (2009) 

påpekar att denna fas handlar om att minimera riskerna för att en kris ska uppstå 

och preparera organisationen. Flodin (1999) menar vidare att fasen kan vara mer 

eller mindre synlig men att detta arbete bör ske kontinuerligt oavsett om det finns 

en tydlig risk eller inte då huvuddelen av kriserna sker oannonserat. I denna fasen 

bör myndigheter upprätta förordningar och utforma krisplaner som bör vara kända i 

hela organisationen. Akutfasen är fasen där krisen bryter ut (Larsson, 2008). Om att 

man inte snabbt inser att det är en kris, och vilken form och karaktär krisen har, så 

är det troligt att krisen blir ännu större (Skoglund, 2002). Här gäller det att snabbt 

erkänna att det inträffat en kris och inte förneka något. Om en organisation inte vet 

vad de ska hantera kommer de inte heller kunna veta hur de ska hantera situationen 

menar (a.a.). När akutfasen lagt sig går krisen in i efterkrisfasen och i denna fas vill 

organisationen återgå till ordinarie arbetsuppgifter eller samhället återgå till 

vardagen. Här dras lärdomar och eventuellt förändras arbete som inte fungerade 

under krisen (Ulmer et al., 2011). Dessa faser är inte alltid lika tydliga utan 

överlappar oftast varandra och skiljs inte åt med skarpa linjer (Falkheimer et al., 

2009). 
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3.1.3 Plan för kriskommunikation 

För att kommunikationen i samband med en kris ska fungera måste det finnas en 

medvetenhet som genomsyrar myndigheten från den högsta ledningen till den 

enskilde anställde. Detta innebär att det måste prioriteras och att 

informationsfunktionen måste värderas högt i ledningsgruppen (Larsson, 2008). 

Falkheimer et al. (2009) menar att en krisplan ska vara ett underlag och fungera 

som riktlinjer och en ram för krisarbetet. Vidare säger både Larsson (2008) och 

Falkheimer et al. (2009) ska vara kort och koncis och finnas lättillgänglig för dem 

som behöver den. Den bör även vara formulerad och utformad på ett sådant sätt att 

den tillåter flexibilitet om det är nödvändigt. Flodin (1999) betonar vikten av att 

tydligt fastställa varför planen görs, hur den ska tillämpas och vem som ska 

använda vad.  

 

Larsson (2008) menar att ingen kris är den andra lik och att planen måste kunna 

anpassas till och appliceras på olika kriser. Planen måste kunna revideras och 

ändras beroende på vilken situation som uppstår. Detta lägger grunden till frågan 

som många ställer sig; är det möjligt att skapa en plan som täcker alla möjliga 

eventualiteter? Svaret på denna fråga menar (a.a.) paradoxalt är att planen ska 

kunna vara utformad så att kommunen är förberedd på det oväntade och 

oförutsedda. Detta är det (a.a.) kallar Krisplaneringsparadoxen. Detta menar även 

Mcconnel och Drennan (2006) är en grundläggande del i organisationers strategiska 

arbete. De kommer i sin studie fram till att alla kriser är av olika karaktärer och att 

kunna förbereda sig på det oförberedda är ett komplext arbete som kan tyckas 

lönlöst. De menar däremot att detta arbete kräver medvetenhet och att planera och 

öva för alla eventualiteter även om de sedan aldrig utvecklas sådana kriser. Detta 

anser många organisationer är slöseri med resurser men varken krisplanen eller 

övningstillfällen ska ses som resurskrävande utan istället som en investering för att 

kunna hantera en kris när den väl drabbar organisationen. De kommer i sin studie 
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fram till att en organisation alltid måste ha så kallad “hög beredskap” och att 

förarbetet inför kriser måste få mer uppmärksamhet och de resurser som krävs.  

 

3.2 Klyftor bland medborgarna  

Ojämn fördelning av tillgång till teknik bland befolkningen kan ge uppskov till 

varierande förutsättningar och skapa klyftor. Detta påverkar i sin tur hur pass 

effektiv kriskommunikationen blir. Den digitala klyftan uppmärksammades i USA 

av forskare med syfte att undersöka skillnader i tillgång till teknik på landsbygden 

jämfört med städerna (Bélanger, 2009).  

 

3.2.1 Det heterogena samhället 

Olofsson (2011) betonar vikten av att förstå det heterogena samhället om man vill 

arbeta med effektiv kriskommunikation. Detta bör vara något som finns med i hela 

processen från planeringsstadiet till utvärdering av en kris (Ayanso, Cho & 

Lertwachara, 2010). I en krissituation kan det saknas tid till att differentiera den 

information en myndighet besitter till alla grupper i samhället. Effektiv information 

når alla olika grupper i samhället oavsett förutsättningar. Viss teknik kan hjälpa till 

att få ut informationen på till exempel fler språk (Larsson, 2008). 

 

Befolkningen kan enligt Olofsson (2011) delas upp efter termer som ålder, inkomst, 

kön och etnicitet. Länder i Europa har alltid haft mångfald vad gäller etnicitet men 

detta har under det senaste decenniet ökat vilket i sin tur leder till utmaningar. I 

både information- och kommunikationsarbetet måste man idag inse att varken 

befolkningen eller mottagarna är en homogen massa.  Detta menar (a.a.) är en stor 

utmaning i kriskommunikationsarbetet, att nå alla olika grupper i samhället. 

Samtidigt som man måste vara förberedd på att anpassa sig till en komplex 

situationen ska även informationen kunna anpassas till berörda grupper.  
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3.2.2 Förändrad internetanvändning  

Frändberg et al. (2005) belyser att vi idag lever i ett allt mer rörligt samhälle. Med 

rörlighet menas i detta fall virtuell rörlighet som överskrider geografiska barriärer. 

Människor rör sig mer och allt oftare mellan olika nätverk och sammanhang genom 

uppkoppling. Den ökade rörligheten menar (a.a.) grundar sig i att 

kommunikationstekniken blivit billigare, snabbare och mer tillgänglig som har gjort 

oss allt mer platsoberoende.   

 

Idag är det många tjänster som däremot förutsätter och tillhandahålls genom en viss 

teknik. Den som inte har tillgång till, eller kunskap om, den kan lätt betrakta sig 

som diskriminerade om de inte kan använda liknande tjänster på lika villkor. 

Utvecklingen av internet har bidragit till att information och kommunikation under 

en kris har både möjligheter och begränsningar. Användningen av internet har de 

senaste åren blivit allt mer jämn i samhället och klyftorna har tenderat att minska. 

Däremot sker motsatsen under en kris. Internetanvändningen ökar tydligt under en 

kris men användningen blir ojämnt fördelad där vissa grupper hellre vänder sig till 

andra medier (Eriksson, 2009). Även Falkheimer et al. (2009) beskriver att 

forskningen visar att internetanvändningen ökar under kriser och då framförallt 

ansvariga myndigheters hemsidor där både allmänhet och massmedier förväntar sig 

att få information. Då internet är obegränsat och ett snabbt medium där det både går 

snabbt att uppdatera information och för att informationen ska spridas kan detta 

även leda till felaktig information och att rykten kan födas och spridas (Bélanger, 

2009). Därför menar Falkheimer et al. (2009) att närvaro på internet kräver tydlig 

strategisk planering och uppföljning och analys av vad som händer på internet.  

 

3.2.3 Den digitala klyftan 

Castells (2005) framför att internets framväxt har bidragit till oändliga möjligheter 

och är en stor bidragande faktor till samhällets modernisering. Däremot har internet 

även skapat en uppdelning och utesluter vissa grupper. Det finns de som inte har 

tillgång, eller begränsad tillgång, till internet idag. Detta kan bidra till en 
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exkludering från viktiga samhällsfunktioner då mycket idag kräver uppkoppling 

och tillgång till särskild teknik. Den digitala klyftan syftar enligt (a.a.) i huvudsak 

till de ojämnheter i tillgång till internet men forskning visar att den innefattar en 

teknisk klyfta som innebär tillgång till fysiska produkter. Ayanso et al. (2010) 

definierar den digitala klyftan som: 

 

"Klyftan mellan individer, hushåll, företag och geografiska områden på olika 

socioekonomiska nivåer både när det gäller deras möjligheter att få tillgång till 

informations- och kommunikationsteknik och deras användning av Internet för en 

mängd olika aktiviteter.”(a.a., s.1) 

 

De poängterar således både tillgången till och kunskap om användningen av teknik 

och internet som en del av den digitala klyftan. De anför även att fenomenet den 

digitala klyftan har skapat debatter om de ekonomiska skillnaderna både mellan och 

inom länder. Den digitala klyftan blir större av ekonomiska skillnader och inkomst 

spelar en stor roll i tillgången till internet. Detta kan bli en ond cirkel då de som har 

det bra ställt har förutsättningar att vara delaktiga i den digitala världen och blir mer 

allmänbildade än de som redan har det mindre bra ställt och har risk att hamna 

utanför samhället och mista värdefull information för att de inte har tillgång till 

dagens teknik.  

 

Castelles (2005) uppger att tillgången till internet skiljer sig mellan 

inkomstgrupper. Att ha tillgång till en dator betyder inte att det är en självklarhet att 

kunna befinna sig på internet. Däremot menar (a.a.) att det finns idag goda 

förutsättningar för de som inte har tillgång till internetuppkoppling hemma att ändå 

kunna nyttja internt genom till exempel skola, arbetsplats, bibliotek och 

internetcaféer.  

 



 

  24 (62) 
 

3.2.4 Kunskapsklyftan 

Bélanger (2009) definierar den digitala klyftan som skillnaden mellan de 

informationsrika och de informationsfattiga. Mer specifikt menar han att den 

digitala klyftan kan delas upp i två delar; en kunskapsklyfta och en klyfta som 

syftar på tillgången till tekniken. Konsekvenser av att inte ha tillgång till internet 

och relevant teknik kan leda till bristande kunskap och lärande. Castelles (2005) 

framhäver att internet har förändrat dagens lärande och det gäller idag att utveckla 

förmågan att kunna söka upp relevant information bland det oändliga utbudet och 

omvandla information till kunskap och sen omvandla kunskapen till eventuell 

handling.  

 

Ayanso et al. (2010) säger att denna kunskapsklyfta grundar sig i teknisk 

kompetens -att praktiskt kunna använda tekniken, och informationskompetens -

förmågan att effektivt kunna använda och urskilja information som kan lösa ett 

problem eller fylla ett behov. Att den digitala klyftan har skapat kunskapsklyftan 

eller om det är tvärtom råder delade meningar kring. Castells (2005) menar att 

införandet av internet i hela skolsystemet ger en positiv effekt för lärandet oavsett 

vad eleverna har för förutsättningar i hemmet.  

 

Östlund (2012) påpekar att kunskapsklyftan till viss del är en generationsfråga. 

Barn som idag föds in i samhället växer upp med tekniken både i hemmet och i 

skolan och förändringar och utveckling ses inte som hinder. För den äldre 

generationen däremot kan förändringarna och utveckling bli tydligare. Ofta styrs 

utvecklingen av vissa antagande om äldre och deras internetanvändning. Många 

organisationer tar för givet påstående som “äldre vill inte delta” och “äldre har inte 

förmågan att delta”. Men precis som i andra åldersgrupper är användningen och 

kunskapen om tekniken tudelad men det är lätt att anta och en hel generation 

riskerar alltså att exkluderas. Precis som resten av samhället kan inte den äldre 

generationen ses som en homogen grupp utan har precis som den stora 

befolkningen olika behov, förutsättningar och kunskap. Det finns även två sidor av 
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detta och man kan se det som att de äldre varit med om flera olika utvecklingar och 

uppfinningar eller kan de lida av så kallad “teknikfobi” där ovana och rädsla kan 

vara grunden. Äldres teknikbehov har länge betraktats som hjälpmedel i samband 

med bland annat vård i hemmet och för att förhindra olyckor. Mycket fokus har 

även legat på att förenkla dagens teknik för att göra den användarvänlig för de 

äldre. Däremot kan detta bidra till att klyftorna blir större och att det inte går att dra 

slutsatser om de äldre och behandla dem som en homogen grupp (Östlund, 2012). 

 

3.3 Medierelation och rykteshantering 

För att en myndighet ska skapa och upprätthålla trovärdigheten och förtroendet från 

aktörer innan, under och efter en kris krävs ett kontinuerligt arbete med relationer 

(Larsson, 2008). Grunig et al. (2002) menar att effektiva och framgångsrika 

organisationer är de som har expertis i att reagera på omvärldens komplexitet och 

även skapa relationer med den. Idag blir fler och fler organisationer beroende av 

relationer med olika målgrupper och aktörer. 

 

Falkheimer et al. (2009) framför att massmedierna så som radio, tv och press spelar 

en stor roll i kriskommunikationsarbetet. Under en extraordinär händelse så som en 

skolskjutning kan man räkna med stor nationell, och troligtvis även internationell, 

uppmärksamhet och bevakning. Medierna har en viktig roll i informationsarbetet i 

samband med en krissituation. De fungerar dels som en länk mellan kommunen och 

medborgarna och utnyttjas de på rätt sätt kan de hjälpa organisationen med sitt 

arbete. De kan däremot även försvåra arbetet då journalisterna har en uppgift att 

granska och vill hitta orsaker och ställa ansvariga till svars. Mediebevakningen av 

samhällskriser som drabbar befolkningen kommer i många fall igång snabbt och 

även här har den nya tekniken en central roll. På ett ögonblick kan nyheter skapas, 

publiceras och spridas (a.a.).  

 

Falkheimer et al. (2009) beskriver att både massmedierna och myndigheter kan ha 

ett dubbelsidigt intresse av att skapa och upprätthålla en relation redan i det 
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vardagliga arbetet för att kunna arbeta i symbios i en krissituation. Ulmer et al. 

(2011) uppger att det går att se på kommunikationens roll ur ett negativt perspektiv. 

Felaktig eller bristande information kan i sin tur vara en krisorsak eller förvärra en 

redan befintlig kris. De påstår att i stort sett alla kriser blir förvärrade av 

kommunikativa problem. Eriksson (2009) påpekar att kriskommunikationen inte 

bara handlar om att kommunicera trovärdig, sann och verifierad information. Den 

innehåller i lika stor utsträckning en hel del rykten och felaktiga uppgifter. I och 

med detta tar (a.a.) även fram vikten av att kunna hantera denna ryktesspridning 

som är en stor del av kommunikationsarbetet. Här kommer även relationen till 

medierna spela en viktig roll. Får medierna inte korrekt och tillräckligt snabb 

information om vad som händer kan de dra egna slutsatser och få felaktiga 

uppgifter som sedan sprids okontrollerat. Med dagens nya teknik tar många medier 

hjälp av allmänheten som kan skicka in bilder och ge sin bild av en händelse. Något 

som Falkheimer et al. (2009) beskriver som medborgarjournalistik och som 

förutspås kommer få en ännu större roll i framtiden då interaktiviteten hela tiden 

utvecklas i takt med ny teknik.  

 

Flodin (1999) pekar även på kommunikation som ett problem i början av krisen då 

många uppgifter är oklara och obekräftade och varken myndigheten, medierna eller 

medborgarna vet exakt vad som hänt och hur omfattande krisen är. I denna fas är 

det viktigt att information prioriteras då det snabbt kan börja spridas rykten om det 

inte snabbt kommer korrekt information från myndigheten som har ansvar. 

Hanteras denna inledande, ofta smått kaotiska, fasen inte på ett bra sätt kan 

situationen snabbt eskalera och glida myndigheterna ur händerna. 

 

3.4 Källkritik 

Att ställa sig kritisk till all forskning vi hittar inom kriskommunikation är relevant 

och viktigt för uppsatsens trovärdighet. Vi har lagt stor fokus på att underbygga 

synsätt och teorier och velat bekräfta uppgifter genom att hitta fler författare som 

stödjer samma sak. Vi har använt oss av litteratur, vetenskapliga artiklar och 
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rapporter för att få skapa oss en helhetsbild av området. Vi har även strävat efter att 

få flera röster som dementerar eller bekräftar uppgifter för att få en stabil teoretisk 

grund. Då kommunikationsområdet är snabbföränderlig har vi varit kritiska till 

vilket årtal litteratur har tryckts eller vetenskapliga artiklar publicerats och har haft 

detta i åtanke. Vi har även varit noggranna med de elektroniska källor vi använder 

väljer och vi har valt att avgränsa oss till de vi faktisk kan hitta en trovärdig 

avsändare till.  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel redovisas det empiriska materialet som samlades in under övning 

Humlan. Kapitlet avslutas med en sammanställning av enkätundersökningen som 

genomfördes. 

 

4.1 Resultat av övningen Humlan 

Vi har disponerat materialet i tre olika kategorier som berör den inledande fasen, 

det pågående arbetet under dagen och till sist presskonferensen som hölls i slutet av 

dagen. I dessa delar tar vi upp hur kommunen hanterar situationen då de är helt 

oförberedda och inte vet vad som har hänt, vad de väljer att göra och hur de möter 

medborgarna när de har fått grepp om situationen. Till slut redovisar hur de väljer 

att gå tillväga när de möter massmedierna på presskonferensen. Det redovisade 

materialet fokuserar på studiens syfte men det finns även kompletterande material 

och tankegångar hos deltagarna för att ge en helhetsbild av situationen.   

 

4.1.1 Det första samtalet 

Kommunen var ovetandes om vad som pågick på skolan när det plötsligt började 

strömma in telefonsamtal. Det första samtalet inkom klockan 10.30 och blev då 

som en chock för många. De fick lägga de pågående arbetsuppgifterna åt sidan för 

att samlas i sina respektive rum. I nämnden blev de till en början osäkra och visste 

inte hur de skulle hantera situationen. Den stora mängden samtal skapade 

förvirring. Vad skulle de säga till de berörda när de själva inte fått en bild över 

händelsen? 

 

De flesta hade en lugn och vänlig ton i telefonen, tackade för uppgifterna och bad 

om nummer för att kunna återkomma när de hade mer information. Andra var mer 

stressade och kortfattade men i stort sett alla bad att få återkomma med information 

när de var mer uppdaterade med vad som hänt. Nummer skrevs ner och det var 

mycket att hålla koll på i denna fas. Då alla samtalen var av olika ursprung och 
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karaktär var det svårt för nämnden att få en helhetsbild av det som skett. Vissa som 

ringde frågade om brandrök och andra sa att det var blod i hela skolan och ett flertal 

skjutna. De blev sedan uppdaterade från staben med klarare information om vad det 

var som faktiskt hänt. De kom fram till att det inte gick att svara på alla samtal utan 

valde att hänvisa till information på kommunens hemsida för att förmedla samma 

information till alla. Hemsidan uppdaterades för första gången klockan 10.50, 20 

minuter efter att första samtalet nått dem: 

 

“Händelse på gymnasieskola -Kommunen har fått information om eventuell 

skottlossning på en av gymnasieskolorna. Ambulans, polis och räddningstjänst är 

larmad. Evakuering av skolan har skett. Vi återkommer via hemsidan så snart vi 

kan med uppgifter om och i så fall hur många som är drabbade.” 

 

Språket de använde på hemsidan under hela dagen var kort och koncist. De 

förmedlade den information som var bekräftad och som de ansåg att medborgarna 

kunde ta del av. Klockan 11.07 uppdaterar de hemsidan igen: 

 

“Polisen har bekräftat skottlossning och att det finns skadade. Kommunens 

krisledning är samlad och håller på att skapa sig en bild av läget. Vi kommer att 

återkomma med detaljer så snart vi kan.” 

 

I staben var det också många samtal som flödade in men de var relativt snabba med 

att samla sig för att sedan försöka skapa sig en enad bild av händelsen med hjälp av 

personal på skolan och räddningspersonal på plats. De bestämde att medborgare 

och medierna fick avvakta tills kommunen hade mer information att dela med sig 

av då det fortfarande till viss del var oklarheter, räddningsarbetet pågick fortfarande 

och ingen gärningsman ännu var gripen.  

 

Den krisplan som kommunen har fanns tillgänglig i respektive rum för att både 

nämnden och staben skulle ha den nära till hands. Nämnden bläddrade lite i den 
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under dagen men staben använde den i stort sett inte alls. I tumultet hade alla fullt 

upp och det fanns ingen direkt tid till att kontrollera den då det var mycket annat 

som behövde ordnas. Kommunen har även en specifik plan för extraordinära 

händelser som också fanns att tillgå. I den planen finns ingående information om 

vilka ansvarsområden kommunen har och vilka skyldigheter som blir aktuella när 

en kris blir benämnd som extraordinär händelse.  

 

4.1.2 Det pågående arbetet  

När första vågen av samtal lagt sig och kommunen fått ett bättre grepp om 

situationen kom staben gemensamt fram till att de ska hänvisa alla frågor till 

informationsansvarig, medborgarservice och kommunens hemsida. Detta gäller 

både massmedierna och medborgare och ledde till att det var stort tryck på 

informationsansvariges telefon hela dagen. De startade även upp en 

upplysningscentral med ett extra telefonnummer dit medborgarna kunde höra av sig 

för att öka tillgängligheten och avbelasta telefonlinjer.  

 

Viktiga frågor som diskuterades var om hemsidan skulle komma att klara av det 

ökade trycket då det var många som vände sig dit. Det var också många olika delar 

i arbetet som skulle pusslas ihop och var tvungna att vara helt bekräftade innan 

information kunde läggas ut på hemsidan. I staben fanns det dem som enbart 

arbetade med praktiska frågor om hur eleverna skulle behandlas och dessa hade 

kontinuerlig kontakt med lärare på plats och ansvarig rektor. Det lades mycket 

fokus på att själva få en helt bekräftad bild och information om vad som utspelat sig 

på plats innan det lades ut på hemsidan.  

 

Kommunen fick sedan bekräftat att en person var avliden och en skadad. Det sker 

diskussioner om hur detta ska hanteras och man kommer fram till att ordna med 

praktiska saker som att se till att kyrkan och församlingshem hålls öppna innan det 

offentliggörs. Under hela krisen var det ett flertal diskussioner i nämnden och 

staben om vad de ska säga och inte säga till medierna. Särskilt när det handlade om 
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gärningsmannen, den avlidne och den skadade. Det var känsliga frågor som kunde 

vara obekräftade och även sekretessbelagda. Många vände sig till 

informationsansvarig i dessa frågor och hen påpekade flera gånger och mycket 

tydligt att alla frågor gällande brottet och skadade skulle hänvisas till polis och 

räddningstjänst. De lade stor vikt vid att inte svara på de frågor som låg utanför 

kommunens ansvar då detta kunde leda till att kommunen försa sig och felaktiga 

uppgifter spreds. Informationen de väljer att lägga ut på hemsidan delas även på 

Facebook med samma utformning och innehåll som på hemsidan. All information 

som ges ut under dagen är på Svenska. Nästa uppdatering på hemsidan sker 11.46: 

 

“Vi vet nu att en person är avliden och att en person är skadad. Skolan är 

evakuerad och personal och elever är just nu samlade på den andra 

gymnasieskolan för psykosocialt omhändertagande. Andreas kyrkan och svenska 

kyrkans församlingshem är öppna  för allmänheten för de som behöver psykosocialt 

stöd. 

 

Allmänhet som har frågor kan höra av sig till upplysningscentral tfnnummer 000-

000000 

Polisen  på tfn 111- 111 111 

Landstinget  på tfn 222- 222 222” 

 

Det är inte bara medborgarna som ville ha information utan även medierna ville bli 

uppdaterade om det senaste och ringde frekvent till både staben och nämnden. 

Även här poängterar informationsansvarige att de inte skulle uttala sig till medierna 

utan istället hänvisa till informationsansvarig och att de inte får uttala sig om 

polisens eller räddningstjänstens ansvarsområden. Informationsansvarig beslutar att 

de ska hålla en presskonferens längre fram under dagen för att alla ska kunna 

hänvisa till den i samtal som fortfarande inkommer från både allmänhet och 

massmedierna. Genom hemsidan väljer kommunen att informera om 
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presskonferensen men de glömmer att sätta ut tid då denna skulle ske vilket gjorde 

att de får in fler samtal där journalister frågade vilken tid den skulle hållas.  

 

Vid skolan där skolskjutningen ägde rum ligger det ett äldreboende. Detta leder till 

att kommunen får ett flertal samtal från äldre under hela krisens förlopp. De var 

oroliga och önskade mer information om situationen. Många menade att de såg rök 

från skolan och undrade om det var säkert att gå ut. Anhöriga till de boende ringde 

också in och undrade om det var säkert att vara kvar i lokalerna. Alla som ringde 

behandlades på ett likvärdigt sätt och hänvisades till kommunens hemsida för mer 

information. Då det var många äldre som inte hade tillgång till dator så uppstod här 

ett problem om hur de skulle få tillgång till informationen på hemsidan. Det var 

även de som satt i bilar eller på bussar och inte hade internettillgång som ville få 

tillgång till informationen trots detta. Informationsansvarig ställer sig tveksam till 

hur de ska nå dessa utan möjlighet att besöka hemsidan men hänvisar till att de ska 

försöka få tag i någon anhörig med tillgång till internet.  

 

Vid ett tillfälle får både staben och nämnden reda på att en film har lagts ut på 

sociala medier. Den visar när eleverna flyr ut från skolan och sprids snabbt. Det är 

varken vapen eller gärningsman på filmen förutom att just eleverna i panik tar sig ut 

från klassrummen. Filmen är någonting som nämnd eller stab inte lägger energi och 

tid på. Informationsansvarig säger att det är polisens ansvar att kontrollera filmen 

och ta ställning till hur den ska hanteras. I och med detta uppdateras hemsidan 

klockan 13.59: 

 

“Den cirkulerar många rykten om gärningsman, vapen, orsak, skadade och så 

vidare. Dessa frågor hör till polisens ansvarsområde och besvaras inte av 

kommunen.” 

 

Denna ryktesspridning är något som även tas upp löpande under dagen på de 

sociala medierna. Det börjar komma in samtal från journalister som tar upp att 
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händelsen i grund och botten handlade om mobbning. Vid ett tillfälle börjar en i 

nämnden prata okontrollerat med en av journalisterna istället för att hänvisa till 

informationsansvarig som är bestämt sedan tidigare. Efter samtalet går hen in till 

nämnden och de börjar diskutera problemet. De kommer fram till att det är bättre 

att de inte uttalar sig om dessa rykten då det annars kan spridas felaktiga uppgifter 

och ge fel bild av skolan och kommunen.  

 

4.1.3 Den avslutande presskonferensen 

I början av krisen hänvisade kommunen till hemsidan mycket frekvent men senare 

under dagen öppnade de upp för presskonferens för att kunna svara mer djupgående 

på frågor. De har under dagen diskuterat hur de ska hantera presskonferensen och 

vem som skulle representera kommunen. Eftersom det har framgått att en person 

har avlidit och flera är skadade var detta polisens sak att prata om. Det var däremot 

viktigt att de utvalda representanterna från kommunen fanns närvarande och kunde 

svara på de frågor som berörde de områden som ligger under kommunens ansvar.  

 

Under presskonferensen agerade kommunen samlad och de gav plats till pressen att 

ställa sina frågor. De agerade öppet mot pressen och var villiga att svara på frågor 

men var noga med att inte uttala sig om sådant de inte hade fått helt bekräftat. Vissa 

frågor svarade de osäkert på och det framkom att de inte fokuserat på eller varit 

medvetna om vissa faktorer som pressen har frågor runt. I många frågor var 

kommunen beredd att erkänna missar och svagheter för att sedan informera om att 

de kommer jobba vidare och ta lärdom av det som hänt. Vid de frågor som berör 

kommunens kommunikation med olika grupper bland medborgarna var det 

varierande svar men i helhet tycker de själva att de utfört ett bra jobb och ständigt 

uppdaterat sin hemsida för att dela den informationen de har med resten av 

invånarna. Det tas upp att många i allmänheten var besvikna och tyckte de fått för 

lite information under krisen. Kommunen svarade att de gjort sitt bästa men att det 

är något som de skulle se över och om folk inte var nöjda så skulle de ta till sig 

kritiken och utvärdera sin insats. De fick även frågor kring arbetet med hemsidan 
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och en journalist påpekar att informationen endast fanns på svenska. Kommunen 

svarade att elever på plats fått information översatt med hjälp av hemspråkslärare. 

De familjer som var drabbade kommer att nås med information på sitt eget språk 

genom kommunen poängterade informationsansvarig. På hemsidan bedömdes det 

att de inte behövde information på andra språk.  

 

4.2 Deltagarnas reflektioner 

När deltagarna fick svara på frågan vad de viktigaste lärdomarna under dagen var 

svarade många att de hade insett vikten av att öva. Övning ger färdighet och det är 

viktigt för att förbereda sig. Det är viktigt med en bra och kontrollerad uppstart så 

att allting flyter på lättare i resten av arbetet med krisen. De upptäckte också hur 

pass viktigt det var med information och det faktumet att samma information gavs 

till alla för det inte ska blir några missuppfattningar eller feltolkningar. 

 

Förmågan att stanna, lyssna och sedan handla fick en större betydelse. Flera var 

överens om att man måste lära sig att det inte går att göra allting samtidigt utan det 

är viktigt att strategiskt jobba sig framåt och prioritera. En enig bild om vad det är 

som ska kommuniceras ut och att samma bild förmedlas från alla var även något 

som deltagarna tyckte var viktigt.  

 

”Underskatta aldrig allmänhetens intresse, telefonsamtal, mail osv.” – En 

delatagare i övningen 

 

Det viktigaste att tänka på i informationen till allmänheten tyckte majoriteten var att 

tala sanning och inte säga mer än man visste.  

 

”Viktigt att inte ge mer info än den som är helt sann. Inget hittepå!” – En deltagare 

i övningen 

 

När det kommer till informationen måste den vara korrekt och man kan inte 

spekulera i vad som är sant eller inte. Det som sägs ska vara underbyggt och 
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bekräftat. Det är viktigt att vara saklig, trevlig och lugn när man pratar med både 

medierna och medborgare. De ansåg också att det är viktigt att veta vart man ska 

hänvisa i många frågor och att alla kan hitta tydlig information om vart man ska 

vända sig.  

 

”Det måste finnas tydlig kontaktinfo för olika frågeställningar.” – En deltagare i 

övningen. 

 

Någon menar att det är betydelsefullt att agera förebyggande så frågor minskas och 

lämna ut relevant information till både medborgare och massmedierna. Det är 

väsentligt att nyttja fler kommunikationskanaler än hemsidan då alla inte har 

tillgång till teknik som krävs. Till exempel en del äldre som varken hade tillgång 

till eller kunskap om internet. Några förstod även innebörden av språket som 

användes i informationen. 

 

”Korrekt, enkelt och entydigt språk.” – En deltagare i övningen 

”Informationen måste vara tydlig och inte motsägelsefull.” – En deltagare i 

övningen. 

 

Vissa deltagare svarade att de nu förstod att en enskild händelse kan förändra 

allting och de förutsättningar som finns så det är viktigt att vara förberedd. De 

tyckte även att telefoner bör stängas av så stab och nämnd får jobba ifred och 

istället borde det vara någon som arbetar med att endast svara i telefon och på 

frågor. Några tog även upp vikten av att utnyttja fler kanaler än hemsidan men att 

det inte skulle leda till att informationen skiljde sig åt. 

 

Se bilaga 2 för alla enkätsvar.  
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5. Analys 
 

I detta kapitel jämför vi den data vi samlat in med referensramen i en analys. 

Analysen ligger till grund för efterföljande diskussion och slutsatser. 

 

 

5.1 Information i början av en kris 

I början av akutfasen organiserade sig kommunen snabbt. Både staben och 

nämnden började omgående skapa en bild över vad som hänt. Skoglund (2002) 

poängterar att denna inledande fas kan vara avgörande för resten av krisens 

utveckling. Om organisationen inte snabbt skapar sig en överblick och tar operativa 

beslut om vad som ska göras kan krisen förvärras eller helt ändra riktning. 

Kommunen började snabbt med hjälp av inkommande samtal och 

räddningspersonal på plats att skapa sig en uppfattning om läget. Precis som 

Skoglund (2002) menar så krävs det en öppenhet till situationen och att man snabbt 

erkänner vad som hänt och inte blundar för vad som pågår. Här tog det ett tag för 

kommunen att samla sig och samtidigt som de svarade på samtal framföra vad man 

fått för uppgifter och ställa dessa mot varandra. Vissa valde att stänga av sina 

telefoner och endast fokusera på att få en överblick över situationen.  

 

När samtalen började strömma in till kommunen var det ett tydligt tecken på att 

medborgarna hade ett ökat informationsbehov som de ville få tillgodosett och då 

vände de sig till kommunen. Coombs (2012) teori om vikten av snabb och öppen 

kommunikation i början av en kris är något som går att applicera på kommunens 

agerande. De var ärliga och öppna med den information de hade tillgänglig och var 

också måna om att skriva ner uppgifter som kunde komma att behövas. Många 

antecknade telefonnummer och bad om att få återkomma med mer information. 

Coombs (2012) menar att det är i denna fas det snabbt kan skapas rykten om 

aktörer fyller sitt informationsbehov med information från opålitliga källor och att 

felaktig information sedan byggs på och sprids. Att kommunen i denna inledande 
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fas snabbt värderade information är en avgörande faktor enligt Coombs (2012) och 

med tanke på den stora mängden samtal som inkom till kommunen var detta något 

som blev påtagligt. Coombs (2012) teori om att vara ärlig och hellre gå ut med att 

man inte har någon information för närvarande visar ändå att informationen 

värdesätts och att ärlighet och öppenhet prioriteras. Tystnad och passivitet mot 

medborgarna ger signaler att de inte har kontroll över krisen och kan skapa 

frustration och förvirring. Både staben och nämnden var ärliga och meddelade när 

de inte hade mer information att lämna ut i början av krisen och att de inte visste 

mer i det läget. De var även lyhörda på de som ringde in för att försöka sortera och 

bekräfta vad som var korrekt för att själva skapa sig en bild av händelsen. 

Kommunen uppmanade hela tiden till lugn och i denna inledande fas var det svårt 

att ge några rekommendationer till agerande.  

 

Att kommunen försöker ta hjälp av allmänheten och upprättar en dialog är något vi 

kan se likheter med det som Falkheimer et al. (2009) benämner som 

medborgarjournalistik. Det handlar om att medborgarna är delaktiga i journalistiken 

och nyhetsskapande men kan även appliceras på detta tillfälle då de hjälper 

kommunen att skapa en bild av händelsen. Falkheimer et al. (2009) förespråkar att 

man bör utnyttja denna interaktivitet med aktörer mer är vad många gör idag för att 

skapa en tvåvägskommunikation snarare än att det endast uppstår enkelriktad 

information. Att samarbeta så mycket det går i dessa situationer och att upprätta en 

dialog med samhället kan hjälpa alla berörda parter. 

 

5.2 Att vara förberedd på det oförberedda 

Larsson (2008) och Falkheimer et al. (2009) betonar vikten av att ha en 

välformulerad krisplan som ska gå att följa och fungera som ett ramverk för arbetet. 

I Mjölby kommuns fall ser vi tydliga tecken av den så kallade 

krisplaneringsparadoxen som Larsson (2008) nämner. Då Mjölby kommun inte 

varit med om en liknande händelse tidigare kräver det att den befintliga krisplanen 

är så pass flexibel att det går att anpassa till oförutsedda händelser likt denna. 
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Samma krisplan ska fungera på kriser med olika karaktär, omfattning och 

komplexitet. Samtidigt ska den däremot vara så pass specifik att den ska kunna 

fungera som riktlinjer och ramar för arbetet genom alla faser. Detta kan skapa vissa 

problem i både utformandet och användningen. Detta kan vara ett problem då en 

plan ska kunna vara både specifik och flexibel på samma gång.   

 

Under arbetets gång i både staben och nämnden fanns krisplanen tillgänglig men 

användes inte i alla lägen. Det var många som inte visste vad den innehöll och hur 

de skulle kunna använda den i sina specifika arbetsuppgifter. Flodin (1999) menar 

att krisplanen måste vara känd hos alla i kommunen och den ska tydligt beskriva 

vem som ska göra vad och hur det ska genomföras för att alla ska kunna applicera 

dessa ramar till sitt verksamhetsområde. Det var just dessa frågor som uppstod om 

hur planen konkret skulle användas och hur innehållet skulle tillämpas i den 

verkliga situationen. I staben var det mycket som behövdes göras och det praktiska 

arbetet tog överhand. De bläddrade lite i krisplanen för att kontrollera att det inte 

var något viktigt de missat men inte mer och de ansåg sig inte ha tid att lägga på att 

gå igenom den grundligt då det var andra saker som hade högre prioritet. För att 

detta ska undvikas menar Flodin (1999) ska en krisplan vara så kort och koncis som 

möjligt för att kunna användas snabbt.  

 

Många frågor hos olika aktörer skapade stort tryck på både nämndens och stabens 

telefoner under dagen. Framförallt var det informationsansvarig som fick ta emot 

samtal då många hänvisades till hen. Samtidigt valde kommunen att tidigt lägga 

fokus på hemsidan då de ansåg att det var genom den kanalen som de kunde nå så 

många som möjligt och kunde uppdatera snabbt när de fick ny information. 

Massmedierna var under hela dagen i behov av den senaste informationen då de vill 

kunna leverera nyheter till omvärlden. Här gör kommunen ingen skillnad på 

medierna och andra aktörer utan även de får samma information och blir hänvisade 

till hemsidan eller den presskonferens som tidigt under dagen beslutades skulle 
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hållas under eftermiddagen. Under flera timmars tid får massmedierna samma 

information som medborgarna och det går att ana en frustration. 

 

Både Eriksson (2009), Falkheimer et al. (2009) och Frändberg et al. (2009) 

hänvisar till forskning som bekräftar att internetanvändningen ökar kraftigt i 

samband med extraordinära händelser vilket var väl bekräftat i Mjölby kommun. 

Dagens samhälle kretsar mycket kring teknik och information- och 

kommunikationstekniken har bara de senaste åren gjort stora framsteg. Frändberg et 

al. (2005) menar att den tekniska utvecklingen har gett oss helt nya förutsättningar 

till att kunna sprida information och vi kan idag även kommunicera oberoende av 

geografisk plats. Däremot finns fortfarande den digitala klyftan kvar. Castells 

(2005) betonar den digitala klyftan som ett fenomen som delar upp medborgarna i 

olika grupper efter deras förutsättningar. Det går i och med detta inte att anta att alla 

medborgare har samma förutsättningar till uppkoppling och kunskaper om hur 

tekniken ska hanteras. Detta medför att närvaro på internet idag kräver stor 

medvetenhet och strategier om eventuellt kompletterande kanaler (Larsson, 2009). 

Mjölby kommun valde att koncentrera sig på internet och andra kanaler 

prioriterades inte. Falkheimer et al. (2009) framför att det i en krissituation är en 

fördel att använda sig av en bred blandning av medier för att informationen ska 

kunna spridas på olika sätt och nå dem med olika förutsättningar. Frändberg et al. 

(2005) yttrar att man måste förstå att närvaro på internet kräver tid och resurser och 

då särskilt, som Falkheimer et al. (2009) poängterar, för myndigheter eller 

ansvariga organ då många förväntar sig tillförlitlig information. Det går därmed inte 

att förlita sig på att när uppdateringen är gjord på hemsidan sköter resten sig självt. 

Det kräver uppföljning för att se hur den publicerade informationen tolkas och tas 

emot.  

 

5.3 Att hantera klyftor i ett heterogent samhälle 

All information som uppdaterades på hemsidan under den extraordinära händelsen 

var på svenska. Kommunen försvarade sitt val av endast ett språk på hemsidan 



 

  40 (62) 
 

genom att på presskonferensen säga att de som behöver informationen på ett annat 

språk kommer nås av det och de ansåg att hemsidan inte behövde uppdateras med 

information på annat språk. Elever på plats som inte talade svenska fick hjälp av 

hemspråkslärare och även tolkar kallades in. Ayanso et al. (2010) menar att det 

tenderar att ta tid från annat att differentiera informationen för att nå alla olika 

samhällsgrupper vilken kan vara en bidragande faktor till att detta kom i 

skymundan i Mjölby kommuns kommunikationsarbete.  Även Olofsson (2011) 

pekar på att detta kräver tid men menar att det inte går att genomföra effektiv 

kriskommunikation om man som organisation inte arbetar med förståelsen för vårt 

heterogena samhälle och att differentieringen får ta den tid som den behöver. 

Vidare säger Olofsson (2011) att det är en stor utmaning i 

kriskommmunikationsarbetet att nå alla grupper men ett första steg är att inte se 

befolkningen som en homogen massa är viktig och att redan i förväg ha strategier 

för hur dessa olika grupper ska nås för att kunna arbeta tidseffektivt när det 

verkligen gäller.  

 

Alla samtal som kom in under den extraordinära händelsen var av olika karaktär 

och de som hörde av sig befann sig i varierande situationer. I början varierade 

informationen som lämnades ut genom telefonsamtalen innan kommunen samlat 

sig. För att medborgarna och andra aktörer skulle få samma uppgifter valde sedan 

informationsansvarig att ta beslutet att alla skulle hänvisas till hemsidan. Detta för 

att lättare kunna informera alla genom en och samma kanal och inte förmedla olika 

uppgifter. Detta ledde till att de som ringde utan tillgång till internet blev, som 

Castells (2005) menar är en risk med att förlita sig på en kanal, exkluderade från 

viktig information.  

 

Castells (2005) diskuterar kring den digitala klyftan och dess huvudsakliga fokus på 

tillgången till internet. I digitala klyftan finns också aspekten om en teknisk klyfta 

som syftar till när någon inte har tillgång till tekniken, vilket blev påtagligt för 

kommunen under hela krisens förlopp. Många av de som ville ha information var 
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äldre utan tillgång till varken internet eller teknik som krävdes. Trots att 

information- och kommunikationsteknik utvecklats på senaste åren går det inte att 

anta att alla kan nås på samma sätt. Östlund (2012) pekar på att det inte går att se 

den äldre generationen som en homogen grupp och det går inte att anta något om 

grupper i samhället. När de äldre hörde av sig till kommunen och undrade vart de 

kunde vända sig för mer information hänvisades de till hemsidan och om de inte 

hade tillgång till den rekommenderades de att få information av anhöriga med 

tillgång till hemsidan. Detta menar Östlund (2012) är något som är vanligt idag då 

många inte anpassar sig då de antar att alla, oavsett ålder eller andra faktorer, har 

tillgång till internet. Att de äldre blev hänvisade till att få information från sina 

anhöriga ställde till problem när det visar sig att en del inte hade anhöriga eller 

anhöriga inte var tillgängliga. En del som ringde in till kommunen hade både 

tillgång till tekniken och internet men hade inte möjlighet att tillhanda dem då de 

satt i bilen eller åkte buss. 

 

5.4 Relationen med massmedier 

Under krisen var det inte bara medborgarna som hade ett ökat informationsbehov 

att tillgodose. Stora delar av de samtal som inkom var medier som ville ha 

information som det sedan kunde publicera i sina respektive kanaler och sprida 

vidare till omvärlden. Frändberg et al. (2005) pekar på att informationslandskapet 

idag har fått förändrade förutsättningar och att tid- och rumsperspektivet har fått 

andra förutsättningar. Idag behöver vi inte vänta till nästa dag då morgontidningen 

ligger i brevlådan för att få de senaste nyheterna. Idag publiceras och sprids nyheter 

och information i snabb fart och med teknikens hjälp går det att uppdatera nyheter 

löpande. Medierna  kan till viss del anses jobbig och skapa irritation hos en, i det 

här fallet, kommun. Falkheimer et al. (2009) menar att massmedierna inte ska ses 

som någon motståndare utan snarare som en medspelare då även de har en viktigt 

del i kriskommunikationsarbetet och kan hjälpa till om de används rätt. Det gäller 

att ha i åtanke att det är mediernas uppgift att både rapportera och granska 

händelser och detta måste accepteras. Mjölby kommun hade under övningsdagen 
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flera diskussioner kring hur de skulle bemöta massmedierna. Mycket handlade om 

känsliga uppgifter och en del är sekretessbelagt. Det är även viss information som 

inte är kommunens ansvar utan ligger under polisens och räddningstjänstens 

områden. Informationsansvarig tog beslut om att hänvisa medierna till hemsidan 

precis som medborgare. De fick vänta med mer djupgående frågor till 

presskonferensen som ska hållas. Detta skapade en viss frustration hos och de anser 

inte att sitt informationsbehov blir tillgodosett. Detta menar både Falkheimer et al. 

(2009) och Ulmer et al. (2011) kan innebära en risk då medierna med stor 

sannolikhet vänder sig till tillexempel uppjagade vittnen eller opålitliga källor och 

det kan leda till att de får felaktiga uppgifter som i sin tur sprids och kan förvärra 

situationen borde detta vara något som kommunen strävar efter att undvika.  

 

Om massmedierna eller medborgare anser att de inte får den information de kräver 

är det lätt att det i många krissituationer florerar uppgifter som är obekräftade och 

rykten kan snabbt skapas och spridas. Mjölby kommun får under dagen även reda 

på att en film sprids på sociala medier. Filmen visar när eleverna flyr ut från skolan. 

Det man kan se från filmen innefattar varken vapen eller gärningsman men denna 

sprids nu på internet. Informationsansvarig bedömer att detta inte är deras ansvar 

utan att det är polisens sak att granska hur denna kan användas i utredningen. I 

samband med att filmen sprids så är det även andra rykten som tar fart på internet. 

Ett av de största är att skolskjutningen grundar sig i en konflikt mellan två elever 

och att mobbning har förekommit. Detta menar informationsansvarig är obekräftade 

bakomliggande orsaker som inte prioriteras i denna del av akutfasen utan kommer 

undersökas och utredas av polisen längre fram. Däremot blir det mycket 

uppståndelse från pressen och de vill ha svar på frågor kring ryktet. Det är denna 

risk för rykten som Ulmer et al. (2011) menar med teorin om att kommunikation 

kan ses som något negativt. Bristande eller felaktig information kan med stor 

sannolikhet förvärra en kris. Att hantera och kontrollera rykten och dementera 

felaktiga uppgifter menar Eriksson (2009) är en stor del av det kommunikativa 

arbetet som många inte räknar med och kräver mycket uppmärksamhet.  
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6. Slutsatser 
 

I kommande avslutande del finns slutdiskussion där vi diskuterar studiens resultat 

utifrån teori och empiri. Här besvaras även studiens frågeställningar och vi ger 

förslag till vidare forskning. 

 

 

6.1 Slutdiskussion 

Här följer en reflekterande diskussion där vi tolkar de resultat vi kommit fram till i 

studien. 

 

6.1.1 I början av krisen 

Att organisera sig i början är avgörande för hur krisen kommer att utvecklas. Både 

staben och nämnden samlades snabbt efter att de första samtalen översköljde både 

politiker och tjänstemän. Stabschefen försökte i den smått kaotiska situationen att ta 

del av den information som alla fick in från samtalen och jämföra det med uppgifter 

från räddningspersonal på plats för att alla skulle få en så korrekt bild som möjligt. 

Att här kunna behålla lugnet och ha sinnesnärvaro i en situation likt denna anser vi 

är avgörande för att kunna inse vikten av kommunikationens betydelse. I linje med 

Coombs (2012) resonemang kring trovärdighet och tillförlitlighet visar detta att 

kommunens agerande kan ses som medvetet och konsekvent i agerandet i denna 

inledande fasen. Detta genom att kommunen trots situationen svarade på så många 

samtal de kunde och tog telefonnummer för att kunna återkomma var, även utifrån 

Grunigs (2012) teorier om relationer med omvärlden, tecken på att de ville ge en 

förtroendeingivande bild till allmänheten. De värdesatte relationen med samhället 

och ville hela tiden finnas tillgängliga för att tillgodose det ökade 

informationsbehovet hos olika aktörer. Vi funderar på om de hade klarat av ett 

högre tryck på telefonerna och ännu mer samtal då det var på bristningsgränsen 

som det var nu. Det som i detta fall fick ett gott intryck hos allmänheten skulle lika 

gärna kunna få en omvänd effekt om de inte hade hunnit höra av sig tillbaka som de 

lovar.  
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Det fanns även en viss inkonsekvens i kommunens agerande i denna fas. Vissa 

svarade inte alls, andra svarade och gav ut information de själva inte hunnit få 

bekräftade och andra hänvisade enbart till informationsansvarig. Utifrån Flodins 

(1999) resonemang, om att det är inkonsekvens likt den som uppstod här som 

krisplanen ska skapa en enad bild kring, tror vi att kommunen hade tjänat på att i ett 

tidigare skede samlat sig kring de ramar och riktlinjer som krisplanen ska besvara 

för att alla skulle agera lika. Detta hade varit att föredra för att kunna kommunicera 

en enad och lugn bild för att omvärlden skulle få en trygg känsla av att de gjorde 

det de kunde åt situationen och samtidigt undvika frustration. När den mest 

kaotiska fasen lagt sig var informationsansvarige den enda som hade ansvar över 

hemsidan och även var den som fick övervägande delen av samtalen. Detta skapade 

en stor belastning för en enda person och vi tror utifrån krisens omfattning att det 

hade krävts minst en person till att samarbeta med för dessa uppgifter.  

 

Att satsa på en kanal i början av skedet var en bedömning som vi anser var effektiv 

då det inte fanns utrymme och tid att använda sig av andra kanaler. Däremot borde 

de reflekterat över hur de skulle kunna använda sig av andra kanaler när det mest 

kaotiska läget lugnat ner sig och vi tycker denna del borde fått mer utrymme i 

krisarbetet precis som Ayanso et al. (2010) betonar vikten av.  

 

Att arbeta förebyggande och sprida information som tillgodoser det ökade 

informationsbehovet innan de egentligen uppstått menar Falkheimer et al. (2009) är 

en vision att sträva efter i sitt kommunikationsarbete och detta kunde även Mjölby 

kommun haft i åtanke. I och med valet att alla skulle hänvisas till hemsidan hade 

det inte skadat med mer utförlig och snabbare uppdateringar för att skapa en större 

öppenhet. De hade i detta läge kunnat nyttja en sekundär kanal som lokalradion för 

att även nå dem som inte har tillgång till internet. Det är denna medvetenhet som 

Castells (2005) belyser som ett problem om en organisation inte inser och ser alla 

medborgarna som en homogen grupp som går att nå likadant.  
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Kommunen skulle tjänat på att vara mer öppna och transparenta i den information 

de lade upp på hemsidan.  Detta hade varit en fördel för kommunen då de hade 

kunnat skapa en trovärdig och pålitlig bild av kommunens arbete och 

händelseförloppet för att undvika ryktesspridning. Nu hann de inte göra någon 

direkt omvärldsanalys eller lägesbild av vad som florerade och sades på internet 

och då framför allt sociala medier vilket bland annat Falkheimer et al. (2009) menar 

är viktigt i krissituationer. De hade till exempel kunnat fördela arbetsuppgifterna 

och låta en person sköta den huvudsakliga kontakten med medierna och 

uppdatering av hemsida. Den andre hade då kunna ha kontroll över omvärlden och 

följa flödet på sociala medier för att få bättre koll på nuläget. Vi blev lite förvånade 

över att det faktiskt var deltagare som reflekterade över de knappa 

informationsresurserna då det på enkäten kom upp förslag om att tillsätta en person 

som endast arbetade med fastställning av lägesbilden. Hur kommer det sig då att 

detta inte gjordes någonting åt det? 

 

6.1.2 Krisplan 

Då det var mycket som behövdes göras i samband med den pågående extraordinära 

händelsen användes inte krisplanen i många avseende där den skulle kunna svara på 

frågetecken som uppstod. Utifrån det som både Falkheimer et al. (2009) och Flodin 

(1999) menar att krisplanens huvudsakliga användningsområden ska vara undrar vi 

om alla i kommunen hade full koll på och hur krisplanen skulle användas. Hade den 

varit mer känd hade fler förstått vikten av att stanna upp och tänka efter för att alla 

sedan hade kunnat arbeta från samma utgångspunkt. Några av de reflektioner som 

deltagarna själva tog upp i enkäten var sådant som de faktiskt hade kunnat få svar 

på genom att noggrannare använda sig av krisplanen. Tillexempel var det många 

som ansåg att rollfördelningen var otydlig vilket de hade kunnat få vägledning med 

hjälp av krisplanen.  
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6.1.3 Hemsidan som primär kommunikationskanal 

I och med att många forskare visar resultat som bevisar att internetanvändningen 

ökar under en krissituation tycker vi att kommunen gjorde rätt i att fokusera sin 

information till hemsidan i en inledande fas. Däremot innebar deras val att 

människor utan tillgång till hemsidan exkluderades från informationen. I linje med 

de teorierna om den digitala klyftan krävs idag en medvetenhet om att alla inte har 

samma förutsättningar utan det gäller att förstå sin målgrupp och att den kan 

komma att behövas nås på olika sätt. Mjölby kommun antog att alla med 

informationsbehov hade tillgång till hemsidan och de såg mottagarna som en 

homogen grupp istället för att anpassa informationen till olika förutsättningar. De 

valde även att publicera exakt samma information från hemsidan på deras 

facebooksida. Då Falkheimer et al. (2009) menar att det inte finns någon forskning 

som bevisar hur samband mellan kanalval och effekten av valen men att en 

blandning av medier är att föredra om man vill nå en bredare grupp. I och med detta 

borde Mjölby kommun använt sig av fler kanaler av hemsidan. Då olika 

målgrupper befinner sig på varierande plattformar borde inte informationen vara 

exakt densamma utan borde ha anpassats till både mediet som används och efter 

målgrupperna. Vi tycker således att de kunnat skapa en mediemix som kompletterat 

varandra och nått flera grupper i samhället.  

 

I den avslutande enkäten var det en del av deltagarna som ansåg att de hade kunnat 

använda sig av andra kanaler som komplement till hemsidan. Detta fick kommunen 

även frågor om på presskonferensen och de svarade då lite osäkert och hade ingen 

direkt motivering till varför de prioriterat hemsidan i den grad som de gjorde. 

Troligtvis går detta att förklara genom att det även var många i enkäten som pekade 

på vikten av att förmedla en enad och samlad bild för att samma information skulle 

nå både allmänheten och medierna och i och med detta ansågs hemsidan som en 

lämplig kanal.  
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6.1.4 Språkhantering 

I en extraordinär händelse som denna tycker vi det är förvånande hur Mjölby valde 

att endast använda sig av information på svenska i sin kontakt med medborgare och 

medier. Att de som vill nås på sitt språk skulle få den informationen från 

kommunen på något sätt känns som ett tunt argument. Olofsson (2007) pekar på att 

det inte finns mycket forskning om det heterogena samhället men att detta måste tas 

i akt. Det är däremot uppenbart att samhället präglas mer av mångfald och i och 

med detta borde Mjölby kommun uppdaterat hemsidan med information på det 

mest vanliga talade invandrarspråket i kommunen. Även engelska hade varit till 

stor fördel för att lugna de medborgare som inte kunde svenska. Precis som 

Falkheimer et al. (2009) beskriver kan man i kriser likt denna räkna med att det blir 

stor medial uppmärksamhet även bland utländska medier. Just eftersom Sverige, 

och många andra länder i världen, varit förskonade från skolskjutningar hade det 

varit bra med information på åtminstone engelska. Vi tror att språkaspekterna helt 

enkelt glömdes bort då det var väldigt mycket att tänka på och andra uppgifter 

ansågs tvungna att prioriteras. Det låg även mycket ansvar på informationsansvarig 

vilket gjorde hen stressad. En bidragande orsak kan ha varit att det var för många 

bollar i luften att hålla koll på och då prioriterades inte differentieringen av 

informationen vilket Olofsson (2007) är en vanlig orsak.  

 

Trots att journalister ställde frågor om språkaspekten på presskonferensen var det 

ingen som reflekterade över detta i enkäten. Vi tycker inte att den förklaring som 

informationsansvarige gav på presskonferensen höll och för att nå alla grupper i 

samhället måste man i läge likt detta värdesätta differentieringen av informationen. 

Det går inte att anta att de som inte förstår svenska accepterar att inte få information 

i akutfasen utan blir kontaktade på andra sätt senare.  

 

6.1.5 Tekniska förutsättningar 

Att direkt förutsätta att alla som hörde av sig hade tillgång till internet och tekniken 

som krävs är inte något som leder till effektiv kriskommunikation. Till en början 
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tror vi att det handlade om stress och de då ansåg att det viktigaste var att fokusera 

på att få ut snabb information precis som bland annat Flodin (1999) menar kan vara 

ett nödvändigt ont. Vi tycker däremot att de kunde lagt mer kraft på en mer 

anpassad information när den största stormen lagt sig. Många av de äldre som hörde 

av sig till kommunen påpekade tydligt att de inte hade tillgång till internet. Trots 

detta gjordes inget åt det och de som inte hade tillgång till hemsidan blev 

exkluderade från informationen. Östlund (2012) menar att ha förutfattade meningar 

om äldre idag är vanligt. Det är viktigt att vara samlade och hänvisa folk med frågor 

åt samma håll men samtidigt kan kommunen inte förlita sig på att alla har tillgång 

till det som krävs för att ta del av informationen på deras hemsida. I linje med 

Larssons (2008) teorier om att informationen måste anpassas till alla som har behov 

av den borde de äldre fått en högre prioritet då de tydligt påpekade att de inte hade 

möjlighet att ta del av information i den befintliga formen. Att säga till de utan 

tillgång till internet att anhöriga att de ska förmedla information tror vi kan påverka 

förtroende hos medborgarna åt det negativa. I enkäten var det ingen som tog upp 

detta men vi tror att kommunen tjänar på att utveckla sitt krisarbete med dessa 

lärdomar av att alla inte går att nå genom hemsidan.  

 

6.1.6 Relationen med massmedier 

Under krisen fanns ett tydligt ökat informationsbehov hos både medier och 

allmänhet. Som Larsson (2008) belyser får större kriser stor medial uppmärksamhet 

och ibland även internationellt. Det var en ständig diskussion om hur man skulle 

bemöta medierna och vad som gick att säga och inte. Utifrån teorierna om 

medierelationer tyckte vi att kommunen höll en lite för hård front mot medierna 

istället för att se journalisterna som en extra hand. Denna extra hand skulle i 

kriskommunikationsarbetet kunna hjälpa kommunen att fylla informationsbehovet 

hos medborgarna genom mediernas respektive kanaler. Att skapa ett samarbete med 

ger för det mesta fördelar för båda parter och ska inte underskattas.  
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Om kommunen hade haft större medvetenhet om det heterogena samhället hade de 

troligtvis i en tidigare fas insett att medierna spelar en viktig roll. Medierna i form 

av radio hade till exempel kunnat hjälpa till att sprida information till de som inte 

hade tillgång till internet. Med radions hjälp, som tidigare nämnt, skulle de kunna 

hänvisa folk som ringde in att lyssna på information på radion. Kommunen hade 

kunnat nå ut till fler, samtidigt som samtalen in skulle minska då medierna hade 

hjälpt till att fylla det informationsbehov medborgarna hade. De hade helt enkelt 

behövt se medierna mer som en partner i krisen än som en motståndare som hos 

vissa skapade irritation. 

 

Kommunen var väldigt tidiga med att hänvisa till presskonferensen senare under 

dagen. Pressen kände märkbart frustration över att bli behandlade som alla andra då 

de ville sköta sitt jobb och publicera nyheter. När de inte fick information från 

kommunen finns risken att de vänder sig någon annanstans och det slutade med att 

de hittade obekräftade uppgifter på sociala medier för att få information till sina 

nyheter. Detta skapade ryktesspridning och kan i sin tur göra att kommunen får stå 

till svars för mycket mer än om de hade samarbetat med medierna från början.  

 

De avslutande reflektionerna från deltagarna visar även att många ansåg att de hade 

kunnat hantera relationen med medierna annorlunda och utnyttjat detta på ett annat 

sätt. Detta är intressant då det ändå visar en slags medvetenhet hos vissa i 

kommunen men denna diskussion blev ändå aldrig aktuell. Det föll mellan stolarna 

under krisen och var troligtvis en sån sak som omedvetet bortprioriterades för andra 

uppgifter som ansågs vara mer akuta.  

 

6.2 Svar på frågeställningarna 
 

Möjligheterna och förutsättningarna för kommunikation är idag fler men det finns 

samtidigt fler utmaningar som kan medföra svårigheter. Vårt syfte med studien var 

därför att undersöka: hur en kommun arbetar med den externa kommunikationen 
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under en extraordinär händelse. Nedan följer utfall av de frågeställningar som 

utformades för att besvara syftet. 

 

1. Hur anpassas informationen till olika medborgargrupper? 

Informationen Mjölby kommun delade på sin hemsida var utformad enkelt och 

lättförståeligt vilket bidrog till att många kunde förstå innehållet. Däremot var den 

information som förmedlades på hemsidan inte anpassad efter språkbehov eller de 

förutsättningar olika grupper i en kommun har. Detta visade sig till exempel när 

kommunen valde att prioritera hemsidan som kanal. I och med detta exkluderades 

alla utan de tekniska förutsättningarna som krävs för att ta del av innehåll på 

internet. Språkmässigt sett fanns informationen på hemsidan endast tillgänglig på 

svenska. 

 

2. Vilka kanaler används för att förmedla information? 

I Mjölby kommuns fall använde de sig av sin hemsida som primär 

informationskanal. Till viss del användes även Facebook där kommunen valde att 

dela samma information som de publicerade på hemsidan. Precis i början av krisen 

var det bra att fokusera på en primär kanal för att förmedla enad information snabbt 

och effektivt. Efter detta hade differentiering av kanalval och information krävts för 

kunna tillgodose det informationsbehov som olika grupper i samhället har. 

 

3. Hur hanteras relationen med massmedierna? 

Medierna blev under krisen behandlade i princip lika som allmänheten och fick i 

samma utsträckning hänvisning till informationen på hemsidan. Medierna blev en 

stressfaktor, skapade viss irritation och sågs som en tidskrävande del i arbetet. 

Genom hemsidan fick medierna en inbjudan till presskonferens i slutet av dagen för 

att få svar på sina frågor. Det är dock inte rimligt att hänvisa till en presskonferens 

flera timmar senare då medierna idag uppdaterar sitt nyhetsflöde kontinuerligt. 

Kommunen hade tjänat på en mer öppen och snabb information till medierna under 
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krisen. De hade kunnat ta hjälp av medierna för att sprida informationen då denna i 

sin tur nått fler än dem med möjlighet att besöka kommunens hemsida. 

 

6.3 Konklusion 
 

Studien visar flera intressanta aspekter på kommunikation och hur den påverkas av 

externa faktorer. De viktigaste resultaten i studien är framför allt att förstå vikten av 

information i samband med en extraordinär händelse kan vara avgörande för lyckad 

eller misslyckad kriskommunikation. Studien visar även att informationen inte 

anpassades till olika grupper i den utsträckning den hade kunnat och det visar också 

att fler kommunikationskanaler kunde använts för att skapa effektivare 

kriskommunikation för att nå fler. Att lägga tid på att anpassa information till skilda 

grupper och använda sig av olika kanaler behövs för att alla ska kunna ta del av 

information. Resultatet visar även att relationen med massmedierna hade kunnat 

utnyttjas på ett bättre sätt och båda parter hade kunnat dra nytta av ett samarbete. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi i tidigt skede ansåg att tidigare forskning är bristande i hur 

kriskommunikation fungerar i praktiken var detta något vi ansåg var relevant att 

studera. Vi ville tillföra något till forskningen genom att undersöka hanteringen av 

extern kommunikation mitt under krisens akutfas. Detta fick vi tillträde till genom 

den övning som VSL anordnade. Att kriser i stort sett alltid kommer oannonserat 

och utan förvarningar gör det svårt för forskare att genomföra studier av denna 

fasen i realtid.  

 

Då vi endast hade möjlighet att studera en kommun skulle fortsatt forskning kunna 

grunda sig i att observera flera kommuners arbete under liknande situationer för att 

sedan jämföra och ställa agerande och utfall mot varandra. Detta skulle även kunna 

leda till en annan möjlighet att genomföra generaliseringar.  



 

  52 (62) 
 

 

Ytterligare en aspekt som hade kunnat vara vidare forskning är den interna 

kommunikationen i samband med en extraordinär händelse. Trots att vi i vår studie 

observerade den externa kommunikationen fick vi en tydlig bild av att den interna 

kommunikationen spelar en stor roll. Den externa kommunikationen påverkas av 

hur det interna arbetet fungerar och hur information flödar inom organisationen 

innan den lämnar organisationens gränser. Under en kris reagera och agera 

människor annorlunda och att studera hur de mänskliga reaktionerna påverkar 

kommunikationsarbetet är ett förslag på hur det går att bygga vidare på vår studie 

för att få ytterligare förståelse.  
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