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Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka samt att belysa komplexiteten i svenska kommuners 

krishantering med fokus på kommunikatörens roll vid kriskommunikation anpassad till 

personer med utländsk bakgrund. Studien är baserad på nio semistrukturerade 

intervjuer, åtta kommunikatörer och en säkerhetssamordnare på olika kommuner. De 

teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för studien är; strategisk 

kommunikation, kriskommunikation, the two-step flow model och nätverksstrategier 

samt budskap och meningsskapande. 

 

Studiens resultat visar att det finns brister i kommunernas förberedande faser. 

Informanterna anser att kommuninvånarna ska känna till och ta ansvar för sig själv vid 

kris. Sverige präglas enligt Dressel (2015) av en statligorienterad riskkultur vilket 

innebär att invånarna förlitar sig på att stat och myndigheter tar sitt ansvar vid kris. Det 

finns alltså en motsättning i förväntningarna mellan kommunikatörernas önskan om 

invånarnas ansvar och vice versa. Det finns en medvetenhet bland informanterna om att 

personer med utländsk bakgrund ofta skiljer sig i hur de ser på risker och hot. Många 

gånger framhålls dock bristande resurser som en avgörande faktor när det kommer till 

anpassningen av kriskommunikationen. Vid snabba krisförlopp har kommuner idag 

svårt att tillgodose personer med utländsk bakgrunds informationsbehov, då insatserna 

är ad hoc. Detta främst på grund av långsamma översättnings processer, det är därför 

viktigt att kommunikatörerna använder sig av de interna resurser som finns till hands.  
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Kriskommunikation, anpassad kriskommunikation, strategisk kommunikation, 

kommunikatör, informatör, kommuner, riskperception  
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1 Inledning 
Som en del av strategisk kommunikation hör kriskommunikation. Kriskommunikation 

innebär att kommunicera information innan, under och efter en kris. Vid kris och 

extraordinära händelser lyder Sveriges kommuner bland annat under lag 2006:544 om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap och lag 2003:778 om skydd mot olyckor. Detta innebär att kommuner 

bär ett övergripande lokalt ansvar för att samordna och samverka med olika aktörer, 

men också att informera allmänheten i händelse av kris. Enligt Dressel (2015) präglas 

Sverige av en statligorienterad riskkultur, det innebär att den svenska befolkningen 

generellt förlitar sig på att stat och myndigheter vid en kris ska ta sitt ansvar för att 

säkerställa invånarnas säkerhet och trygghet samt förse medborgarna med relevant 

information. Risker och kriser ramas in av allmänheten och skapar en gemensam 

förståelse av händelse (Dressel, 2015). Allmänheten bildar då en norm för samhället och 

kommunernas kriskommunikation anpassas därefter. Hur kan kommunerna säkerställa 

att krisinformationen når ut till alla invånare? 

 

Denna studie ämnar undersöka hur kriskommunikation anpassas till personer med 

utländsk bakgrund. Vår primära användning av begreppet personer med utländsk 

bakgrund är att i denna studie tydliggöra att det finns grupper i samhället som innefattar 

individer som är mer utsatta än andra vid kris och enligt redan gjord forskning är 

personer med utländsk bakgrund en av dessa grupper. I enlighet med Olofsson (2007) 

anser vi att det är viktigt att betona att en person med utländsk bakgrund endast 

definierar en persons nationella och kulturella ursprung och är skiljt från andra faktorer 

relaterat till individen. 

 

Val av ämne är relevant och av intresse då 22 procent av Sveriges befolkning utgörs av 

personer med utländsk bakgrund och det är en siffra som förväntas att öka (scb.se). I 

tidigare forskning framkommer det dessutom att kommuner ofta är sämre på att anpassa 

sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund än till infödda svenskar, 

trots vetskap om att det är en grupp som visat sig vara  sämre förberedda både inför och 

vid en kris. Detta gör att personer med utländsk bakgrund är beroende av kommuners 

kriskommunikation, inte minst i de förberedande och förebyggande faserna. I en studie 

av Olofsson (2007) framgår det att kommuners anpassning av kriskommunikation till 

personer med utländsk bakgrund främst utgörs av språklig översättning, i samma studie 
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framhålls det att personer med utländsk bakgrund föredrar interpersonell 

kommunikation vid kris. Vilka hinder och utmaningar upplever kommunernas 

kommunikatörer när det kommer till att säkerställa att informationen anpassas till 

alla  invånare? Finns det tendenser att kommunerna inte tar sitt fulla ansvar att 

informera alla utan exkluderar vissa grupper? 

 

Eftersom det är kommunikatören som bär det främsta ansvaret för de kommunikativa 

insatserna vid en kris bär de också det övergripande ansvaret att alla ska nås av 

budskapet. Därför är det viktigt att anpassa kriskommunikationen så att informationen 

blir tillgänglig och meningsfull för alla i det heterogena samhälle som råder. 

 

Vi lever i en demokrati och ett tillsynes jämställt samhälle, därför anser vi att alla ska 

kunna ta del av den information som kommuner kommunicerar före, under och efter en 

kris. I denna studie undersöker vi kommuners kriskommunikation med fokus på 

kommunikatörens komplexa roll för att se hur kriskommunikationen anpassas till 

personer med utländsk bakgrund, innan och under en kris. 

 

Vårt bidrag till forskningen inom kriskommunikation är huvudsakligen att bidra med en 

djupare förståelse för, och inblick i, kommnikatörens roll inom kriskommunikation med 

fokus på hur informationsspridningen faktiskt ser ut och anpassas till personer med 

utländsk bakgrund. Vi vill även belysa informanternas upplevda svårigheter, eventuella 

utvecklingsområden och våra förslag på lösningar. 
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2 Frågeställningar och syfte 

2.1 Problemformulering 

Kommuner har en viktig roll i samhällets krisberedskap, vid kriser och extraordinära 

händelser. Enligt lag är det kommunenas ansvar att samordna information lokalt före, 

under och efter en kris. Denna information ska då nå alla i kommunen, vi anser därför 

att det är av intresse att undersöka huruvida alla medborgare ges samma möjlighet att ta 

del av informationen. Vi ämnar därför att i denna studie undersöka hur väl svenska 

kommuner anpassar sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund. 

 

2.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att belysa komplexiteten i svenska kommuners 

krishantering med fokus på kommunikatörens roll vid kriskommunikation anpassad till 

personer med utländsk bakgrund.  

 

För att besvara vårt syfte använder vi oss av följande frågeställningar  

1) Hur kommunicerar kommunikatörerna information före och under en kris? 

2) Hur anpassas risk- och kriskommunikation till personer med utländsk 

bakgrund? 

 

2.3 Definition av begrepp 

I vår undersökning använder vi oss av begreppet personer med utländsk bakgrund och 

kris, för att undvika eventuella missförstånd eller oklarheter ger vi här en definition av 

begreppen och hur vi använder dem i vår undersökning. 

 

·   Person med utländsk bakgrund; avser personer som är födda utomlands eller 

födda i Svergie men med två utlandsfödda föräldrar (scb.se). 

·   Kris; det finns många definitioner av begreppet kris, i vår studie har vi valt att 

förhålla oss till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 

definition då det faller sig naturligt eftersom det är densamma som Sveriges 

kommuner förhåller sig till; en kris är en händelse som drabbar många 

människor och  stora delar av samhället (msb.se, 2009). 
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2.4 Rapportens fortsatta disposition  

I nästa kapitel presenteras ett bakgrundskapitel för att ge en förförståelse till hur det 

svenska samhället ser ut och den problematik som råder när kommuner har ett 

homogent tänk. Vi kommer även ge en närmare förklaring på vad MSB och kommuners 

skyldighet är vid kris. I kapitel fyra kommer en summering av tidigare forskning med 

fokus på riskkulturer och kriskommunikation till minoritetsgrupper. Efter det kommer 

våra teoretiska utgångspunkter befästas och förklaras, samt hur vi kommer använda de 

som analysapparat på vårt material. Vi redogör bland annat för kriskommunikation och 

krishantering inom den strategiska ramen, för att sen förklara the two-step flow model 

och nätverksstrategier samt användandet av opinionsledare. I kapitel sex beskriver vi 

hur undersökningen har genomförts med en kvalitativ metodansats som avslutas med en 

metodologisk och etisk diskussion. I kapitel sju redovisas resultat och analys som 

kopplas med teorierna från kapitel fem, som i sista kapitlet mynnar ut i en 

slutdiskussion där vi tar upp de viktigaste punkterna och ger förslag till vidare 

forskning. 

 

3 Bakgrund 
För att ge en inblick i den problematik som kan uppstå när kommuner ser samhället 

som en homogen istället för en heterogen grupp vid kris kommer vi i detta kapitel ge en 

övergripande bild av hur Sverige ser ut idag samt en redogörelse för övergripande 

rådande normer i samhället. Till sist kommer vi förklara mer ingående vad 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är och vilka skyldigheter 

kommuner har i krisberedskap. 

 

3.1 Norm 

Att anta ett normkritiskt perspektiv innebär att ifrågasätta de normer och kategorier som 

finns för att på något sätt uppnå en förändring i samhället när det gäller ”vi” (normen) 

och ”dom” (icke-normen) (Martinsson & Reimers, 2014). Normer är något som 

beskriver det som anses vara normalt i samhället och det som upplevs som avvikande 

ses då som onormalt. De (eller det) som avviker från samhällets normer och 

förväntningar markeras genom att tilldelas ett epitet. I vår studie är epitetet “personer 

med utländsk bakgrund” vanligt förekommande. Detta epitet anses avvikande från 

normen när de jämförs med vad som anses vara svenskt (normen) och är således sociala 
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normer som hjälper oss att placera personer i olika fack baserat på olika kategorier. 

Sociala normer och kategoriseringar är föränderliga över tid och där igenom också 

påverkningsbara (Brade, 2008). 

 

Samhället i dagens Sverige anses vara heterogent, då befolkningen representeras av 

personer med olika kulturell, språklig och etnisk tillhörighet (Ahrne, ur Edling & 

Liljefors, 2010). När man granskar begreppet mångfald fästs uppmärksamheten ofta på 

undantagen och associeras till begreppet tolerans. Enligt det normkritiska perspektivet 

bidrar toleransperspektivet till skapandet av ”vi” och ”dom” främst på grund av att ”vi” 

(normen) ska vara toleranta mot ”dom” (avvikande). Inom normkritiken ligger fokus 

istället på att undersöka det som anses vara normen och majoriteten. Med normkritik 

vänds alltså det hela – fokus ligger inte på minoriteten utan på normen i sig, de 

uppfattningar vi har om vad som anses normalt (Brade et al., 2008). 

 

3.2 Ett delat samhälle 

Sverige som välfärdsstat har som mål att inkludera alla i samhället (Björklund, Larsen 

& Jacobssen, 2010) och i jämförelse med många andra länder utgörs Sverige av ett 

jämlikt samhälle. Alla har rätt till skolgång, vi har demokratiska val och politisk frihet, 

vi står lika inför lagen, vi har övervägande god hälsa o.s.v. (Edling & Liljeros, 2010). 

Det finns emellertid tydliga mönster av ojämlikhet, inte minst när det kommer till de 

med utländsk bakgrunds rätt till olika medborgerliga rättigheter (Jacobsson, 2010). Om 

man skrapar lite på ytan blir det tydligt att Sverige är uppdelat i vad som kallas sociala 

skikt. Socialt skikt innebär att olika grupper i samhället lever efter olika premisser och 

förutsättningar att skapa sina liv, respektive grupp i de sociala skikten tenderar att vara 

homogena vad gäller bland annat intressen (Edling & Liljeros, 2010). En bidragande 

faktor till ökade skiktningar mellan olika grupper i samhället är att människan är ett 

vanedjur som ofta väljer att omge sig med personer som liknar en själv när det kommer 

till erfarenheter, bakgrund och intressen. Detta medför att vi blir mer lika de personer vi 

umgås med, men också alltmer olika de vi inte umgås med. Tillsynes små skillnader 

mellan människor och grupper vid en viss tid, kan alltså leda till allt större skillnader 

över tid (Bourdieu, ur Edling & Liljeros, 2010). 

 



  
 

6 

3.3 Ett heterogent samhälle 

Idag utgörs 22 procent av Sveriges befolkning av personer med utländsk bakgrund 

(scb.se). Den totala folkmängden är i skrivande stund, maj 2016,  9 851 017  invånare. 

År 2015 var för Sverige ett rekordår både vad gäller in- och utvandring; 134 240 

personer invandrade till Sverige, medan 55 830 utvandrade (Ibid). Viktigt att poängtera 

här är att alla som migrerat till Sverige ingår i statistiken, även återvändande svenskar. 

Återvändande svenskar har tidigare utgjort den största invandrargruppen, 2014 och 

2015 hamnade de dock på en andraplats på grund av den ökande migrationen från 

Syrien. (scb.se) Från 1970-talet fram till idag har den största anledningen till varför 

människor migrerar till Sverige varit krig, våld och förtryck i hemlandet (Ibid). Under 

mitten av 1950- till slutet av 1960-talet rådde det industriell arbetskraftsbrist i Sverige, 

migrationen präglades då av arbetskraftsinvandring från många europeiska länder 

(Jacobsson, 2010).  

 

3.4 MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MSB är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att samordna samhällets förmågor 

för att förebygga och hantera olyckor och kriser i samarbete med kommuner, landsting, 

myndigheter och organisationer. En av MSB:s uppgifter är att ge stöd till de som står 

ansvariga vid en allvarlig olycka eller kris (msb.se). 

Sveriges 290 kommuner har en viktig krisberedskapsroll, det ligger därför både i statens 

och i deras egna intresse att de har en utvecklad krisberedskap. Sveriges krisberedskap 

lyder under tre principer; ansvars-, närhets- och likhetsprincipen: 

 

• Ansvarsprincipen: den som bedriver verksamhet i normala förhållanden bär 

ansvar under kris. 

• Närhetsprincipen: krisen ska hanteras så nära medborgarna som möjligt 

• Likhetsprincipen: en verksamhetslokalisering, organisationen ska sträva efter att 

förbli densamma så väl under fredstid som under kris (msb.se). 

 

Kommunerna har alltså ett lokalt geografiskt områdesansvar och har som uppgift att 

samordna samt samverka med aktörer i kommunen före och under en kris. De bär även 

ansvaret för att samordna information till allmänheten. Inför varje ny mandatperiod är 

det lag på att en risk- och sårbarhetsanalys utformas och överlämnas till MSB. I risk- 
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och sårbarhetsanalysen identifierar kommunerna de potentiella risker som finns i 

samhället för att minska sårbarheten samt att stärka krishanteringen i samhället 

(msb.se). Kommuner utgör därför en betydelsefull roll i samhällets krisberedskap, ju 

bättre de är på att hantera kriser desto mer välfungerade samhälle får vi (Ibid). 

 

Vid kris lyder Sveriges kommuner under vissa lagar och förordningar, två för denna 

rapport väsentliga lagar är: 

 

• Lag (2006:544) kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (riskdagen.se). I lagen står det beskrivet 

att kommuner har skyldighet att samordna information till allmänheten vid 

extraordinära händelser.  

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (riskdagen.se ). Varje enskild individ har 

som skyldighet att varna och tillkalla hjälp samt att vidta vissa förebyggande 

åtgärder och det är kommunernas skyldighet att informera så att den enskilde 

individen kan fullgöra sina skyldigheter. 

 

4 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi redogöra för tidigare forskning. Kriskommunikation är ett 

brett ämne som det finns mycket forskat inom vilket kan bero på ämnets breda karaktär 

och olika faser före, under och efter kris. Tidigare forskning undersöker främst 

organisationers återuppbyggnad efter en kris samt kriskommunikation inom privata 

organisationer. I denna studie ämnar vi undersöka krishantering innan och under en 

kris. Forskning om återuppbyggnad ingår således inte i denna forskningsöversikt. 

Nedan kommer vi ge en översiktlig presentation av hur olika riskkulturer har 

identifierats samt forskning om kriskommunikation till minoritetsgrupper.  

 

4.1 Riskkulturer 

I en studie (Dressel, 2015) gjord på sju europeiska länder (Österrike, Frankrike, 

Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna och Sverige) redogörs det för uppenbara 

regionala skillnader och likheter i riskperception och kommunikationsstrategier både 

mellan och inom olika länder. Likheterna förklaras inte med regional närhet eller andra 

uppenbara faktorer som gemensam historia. Förklaringen ligger snarare i det sätt risker 
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och kriser ramas in av allmänheten, den gemensamma förståelsen av en händelse och 

det förtroende som finns för respektive lands myndigheter (Ibid). Som ett resultat av 

studien identifierades tre riskkulturer; individorienterad riskkultur, där medborgarna 

aldrig helt förlitar sig på myndigheter utan känner att de bär ett eget ansvar vid kris. 

Statligorienterad rikskultur, där staten är den viktigaste aktören när det handlar om att 

förebygga och hantera kriser, medborgarna har ett högt förtroende till myndigheter, till 

denna riskkultur tillhör Sverige. Samt den fatalistiska rikskulturen: i denna riskkultur är 

individens tilltro för både myndigheter, och till sig själv, låg. Här är det viktigt att bygga 

upp individernas förtroende för myndigheter samt öka medvetenheten hos 

samhällsmedborgarna så att de känner till vilket ansvar de förväntas ta vid en kris (Ibid). 

 

4.2 Kriskommunikation 

En studie utförd i USA av Griffin et al. (2007) framhåller att afroamerikaner i högre 

grad, än ’vita’ amerikaner, sökte information om evakuering och ställen att söka skydd 

under orkanen Katrinas framfart i USA 2005. Griffin et al. menar att en förklaring till 

skillnaden i informationssökandet är att afroamerikaner, sedan tidigare, uppvisar misstro 

gentemot regeringen när det kommer till att ta hand om och skydda invånarna. Och att 

denna misstro ligger till grund för ökad motivation till att förskansa sig information på 

egen hand (Griffin et al., 2007). Det visade sig även att minoritetsgrupperna i 

undersökningen värdesatte interpersonell kommunikation och informationsutbyte i 

högre grad, än ’vita’ amerikaner, utifrån detta drar Griffin et al. slutsatsen att statliga 

organisationer måste börja jobba mer med att utbilda framträdande aktörer bland 

minoritetsbefolkningarna i krishantering (Ibid). 

  

Sverige har gått från att vara ett homogent samhälle, och behandlats därefter med en 

lika för alla strategi, till ett alltmer heterogent samhälle. Omvandlingen till heterogenitet 

måste uppmärksammas av svenska kommuner för att de på bästa sätt ska lyckas i sin 

kriskommunikation (Olofsson, 2007). Olofsson framhåller i sin studie att det finns 

skillnader i infödda svenskars och personer med utländsk bakgrunds riskperception. 

Skillnaderna yttrar sig bland annat i att personer med utländsk bakgrund i större 

utsträckning, än infödda svenskar, oroar sig mer och ser fler risker. Det framkommer 

dessutom att de är sämre förberedda på att skydda sig mot, förebygga eller förmildra 

konsekvenserna när kriser uppstår.  Många gånger kan det handla om så banala saker 

som att det saknas brandvarnare i hemmen (Ibid). Detta menar Olofsson är en tydlig och 
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viktig indikator på att personer med utländsk bakgrund är mer beroende av att nås av 

kommuners kriskommunikation. En annan viktig faktor för kommunerna att ha i åtanke 

är att beteende i informationssökning skiljer sig mellan personer med utländsk bakgrund 

och infödda svenskar framförallt i anslutning till kriser (Ibid). De med utländsk 

bakgrund tenderar att föredra interpersonellt informationsutbyte och använder sig i 

mindre utsträckning av ”institutionella kriskommunikationskanaler” (Olofsson, 

2007:20). Anmärkningsvärt är att Olofsson i sin studie kom fram till att endast en 

tredjedel av de undersökta kommunerna aktivt tog hänsyn till personer med utländsk 

bakgrund och då främst i den språkliga framställningen. Det visade sig dessutom att en 

del myndigheter frånskrev sig ansvaret från att den information som kommuniceras ut 

vid kris ska nå alla och menar att det är upp till var och en att aktivt söka informationen 

(Ibid). 

 

Falkheimer och Heide (2008) kommer i sin studie Kriskommunikation i ett globalt 

samhälle fram till att personer med utländsk bakgrund genom egen kunskap eller 

nätverk kan tillgodogöra sig budskap på svenska, språksvårigheter är alltså inte det 

främsta problemet vid kriskommunikation (Falkheimer & Heide, 2008). Men poängterar 

dock att översättning, framförallt i de krisförberedande faserna är bra. De fann även att 

de som bäst förhöll sig till hur organisationen skulle kommunicera med personer med 

utländsk bakgrund var de operativa aktörerna ute på fältet. Vidare fann de att 

kommunikationsinsatserna var ad hoc samt att de nära ledning- och planeringsnivå 

uppvisade osäkerhet trots kunskap och tidigare erfarenhet från liknande händelser 

(Ibid). Studien resulterade i fem strategier för myndigheters kriskommunikationsarbete i 

ett globalt samhälle; komplex organisationsstrategi, rationell- 

kommunikationsstrategi, minoritets- och mikromediestrategi, övnings- och 

improvisationsstrategi samt opinionsledande strategi (Ibid). 

 

I rapporten Crisis communication in a new world tar Falkheimer och Heide (2009) upp 

och förklarar skillnader mellan personer med utländsk bakgrund och infödda svenskar 

när det kommer till tillgång och användning av olika medier. Mest skillnad återfinns i 

användandet av massmedia såsom nyhetstidningar. En av förklaringarna till skillnaderna 

är att det kan vara kulturellt betingat. En annan är eventuellt bristande språkkunskaper 

främst bland första generationens invandrare. Den tredje förklaringen är att de med 

utländsk bakgrund har lågt förtroende för massmedier på grund av att många medier, 
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framförallt vid kris, i hemlandet kan vara hårt reglerade och bevakade av makthavarna 

(Falkheimer & Heide, 2009). När det kommer till kriskommunikation visade det sig att 

det finns en del svårigheter och problem med att använda sig av (sedan tidigare) 

framtagna målgrupper i takt med att samhället blir allt mer präglat av kulturell 

mångfald. Falkheimer och Heide lyfter fram de positiva aspekterna av information- och 

kommunikationsteknologin (IKT) och menar att det ska ses som en möjlighet för 

organisationer att skapa goda relationer och bygga förtroende bland de nyinflyttade i 

samhället. Att alla i samhället, oavsett kulturell bakgrund, har förtroende för 

organisationen i fråga är eftersträvansvärt för att krisarbetet och kommunikationen ska 

gå så bra som möjligt. Det framhålls att det är viktigt att kriskommunikation finns och 

är tillgänglig för alla (Ibid).  

 

4.3 Sammanfattning 

I den första artikeln (Dressel, 2015) tar vi fasta på hur riskkulturer skapas, och att 

Sverige tillhör den statligorienterade riskkulturen. Svenskar tenderar att förlita sig 

mycket på myndigheter under kris, därför är det av intresse att undersöka om 

myndigheter lever upp till dessa förväntningar. Genomgående visar tidigare forskning 

att det finns skillnader i riskperceptioner, där personer med utländsk bakgrund oftare är 

mindre förberedda inför samt under kris och har därför större informations behov. I 

både Griffin et al. (2007) och Olofsson (2007) studier framgår det att minoritetsgrupper 

föredrar interpersonell kommunikation vilket myndigheter inte tar större hänsyn till. När 

det kommer till kommuner har det visat sig att i relation till personer med utländsk 

bakgrund är det i största utsträckning språkframställningen som blir det primära. Trots 

språksvårigheter menar Falkheimer och Heide (2008) att det inte alltid är det främsta 

problemet då personer med utländsk bakgrund genom nätverk kan tillgodogöra sig 

budskapet ändå. De menar även att IKT är något myndigheter bör använda sig av för att 

skapa relationer och bygga upp sitt förtroende bland personer med utländsk bakgrund 

(Ibid). I en annan studie kommer Falkheimer och Heide (2009) fram till att 

medieanvändningen skiljer sig mellan infödda svenskar och personer med utländsk 

bakgrund. Deras studie resulterade bland annat i fem strategier som myndigheter kan 

förhålla sig till vid kriskommunikation i ett globalt samhälle, dessa har vi valt att 

använda som en del av vårt teoretiska ramverk (se 5.4). Med tanke på att den forskning 

som gjorts i Sverige har några år på nacken är det relevant att undersöka företeelsen 

igen om än i en mindre kontext för att se om det skett någon utveckling. Vi har som 



  
 

11 

tidigare sagt, dessutom  valt att se det ur kommunikatörens perspektiv och undersöka 

kommunikatörens roll eftersom det är hen som har det övergripande 

kommunikationsansvaret i samband med kris. 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel kommer vi presentera de teoretiska utgångspunkterna som ligger till 

grund för arbetet; strategisk kommunikation, kriskommunikation, kommunikatören och 

krishantering, the two step flow model och nätverksstrategier samt budskapsstrategier. I 

slutet av kapitlet kommer vi summera och ge en förklaring till hur teorierna kommer 

tillämpas.  

 

5.1 Strategisk kommunikation 

Larsson definierar strategisk kommunikation som ett akademiskt begrepp för all typ av 

kommunikation och kommunikativt arbete inom organisationer och myndigheter. 

Strategisk kommunikation ämnar uppnå de övergripande mål som finns uppsatta inom 

organisationen (Larsson, 2014). Det är alltså de verksamhetsrelaterade målen som står i 

fokus, inte de enskilda kommunikationsinsatserna. För att nå de övergripande målen 

behövs strategier och god förmåga att kommunicera (Strömbäck, 2014). Strategier ses 

som proaktiva, det vill säga att de strategier som tas fram grundar sig i en medvetenhet 

om att kommunikation utgör viktiga delar i en organisations legitimitet och fortsatta 

verksamhet (Falkheimer & Heide, 2014). 

 

5.1.1 Kriskommunikation 

Som en del i den strategiska kommunikationen och det målstyrda organisationsarbetet 

tillhör krishantering och kriskommunikation. En kris kan beskrivas som allvarliga hot 

och händelser som kan komma att såra den drabbade organisationen eller dess anställda 

(Larsson, 2014).  Det finns tre utmärkande stadier i en krishanteringsprocess; precrisis 

(varningsfasen) - innan krisen är ett faktum, crises respons (akutfasen) - när krisen är ett 

faktum och postcrises (följdfasen) - hantering av det som finns kvar när krisen mer eller 

mindre är löst (Coombs, 2015; Larsson, 2014). Dessa tre stadier kan enligt Larsson 

delas in i fem, mer detaljerade, stadier; förebyggandefasen, förberedelsefasen och 

akutfasen, återhämtningsfasen samt lärofasen (Larsson, 2014). I  förebyggandefasen 

läggs vikt vid omvärldsbevakning för att kartlägga risker och hot för att i den mån det 
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går jobba preventivt för att undvika att kriser uppstår.  I förberedelsefasen formuleras 

kris- och kommunikationsplaner, som inkluderar skapandet av olika funktioner, till 

exempel organisering av krisstaber inom kommuner (Ibid). Det finns viss kritik riktad 

mot arbetet som genomförs i förebyggande- och förberedandefasen. Enligt Larsson 

finns det moderna kaosteoretiker som menar att det är omöjligt för en organisation att 

genom omvärldsbevakning tro sig identifiera alla de risker, hot och potentiella 

målgrupper som finns eftersom omvärlden är så pass komplex att det inte går att förutse 

vad som kan komma att hända, inte heller hur en organisation ska hantera krisen när den 

uppstår. Larsson menar dock att så länge det finns en medvetenhet om komplexiteten i 

kris- och kommunikations-planering och att utrymme ges för situationsanpassning i de 

planer som formulerats, är det en god idé att låta det förebyggande och förberedande 

arbetet utgöra en naturlig del av det strategiska arbetet (Larsson, 2014). Under akutfasen 

gäller det för ansvarig organisation och myndighet att gå ut med relevant och trovärdig 

information till de som berörs, både direkt och indirekt, av det som sker. 

Återhämtningsfasen innebär antingen att organisationers medlemmar återgår till 

ordinarie arbetsuppgifter, eller att nya strukturer antas som en följd av krisens framfart. 

I lärofasen kan organisationen ta lärdom av det som gått bra och mindre bra i 

krishanteringen (Ibid). Hur organisationer och myndigheter hanterar olika kriser beror 

dels på hur ansvariga aktörer ser på krisen, men även på krisens omfattning (Ibid). 

Enligt Larsson handlar kriser ofta om brist på kontroll, att en kris inträffar när till 

exempel en myndighet förlorar kontrollen över det operativa arbetet (Ibid). Falkheimer 

och Heide menar att kriskommunikation handlar om att den krisdrabbade organisationen 

informerar och kommunicerar med berörda intressenter (Falkeimer & Heide, 2009). I 

dagens svenska samhälle är det av största vikt att organisationer har kunskap om, och 

tar hänsyn till, de personer vars kulturella bakgrund skiljer sig från det som anses vara 

den svenska kulturen (Falkheimer & Heide, 2008). Det mest grundläggande i 

kriskommunikationen är att det som kommuniceras ut, både internt och externt, 

innefattar information om vad som hänt, vad som görs och vad varje enskild individ 

eller grupp kan göra för att hantera händelsen (Ibid). 

 

5.1.2 Kommunikatören och krishantering 

Larsson har listat vad han kallar paradoxer som belyser ”de komplexa villkor som 

kriskommunikatörer möter i sitt arbete” (Larsson, 2014:313). Eftersom vi genom vår 

undersökning vill belysa just komplexiteten i krishantering med fokus på 
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kommunikatörens roll vid kriskommunikation ter sig dessa paradoxer väl ämnade att 

utgå från för att skapa en vidare mening av vår empiri. Fyra av dessa paradoxer är att 

kommunikatören måste vara medveten om, och ha planerat för, att allmänhetens 

informationsbehov ökar vid en kris. När en kris inträffar tenderar personer, främst de 

primärt drabbade men även allmänheten i stort, att aktivt och målmedvetet söka 

information. Kriskommunikation präglas ofta av bred och enkelriktad information det är 

alltså svårt för kommunikatören att snabbt ta fram målgrupper i det akuta läget, trots 

vetskap om fördelarna med tvåvägs- och budskapsanpassad kommunikation. Två andra 

paradoxer är att en organisations trovärdighet kan ställas på sin spets om en kris inte 

hanteras på ett föredömligt sätt. Hög trovärdighet kan däremot leda till att 

organisationens intressenter inte blir uppmärksamma på de risker som finns (Ibid). För 

en kommun, som den svenska allmänheten ofta hyser stor tilltro till, skulle det innebära 

att riskmedvetenheten hos allmänheten tenderar att vara låg, och att man vid en kris 

gärna förlitar sig på myndigheternas insatser (Larsson, 2014; Dressel, 2015). 

 

5.2 The two-step flow model och nätverksstrategier 

Katz och Lazarsfelds modell two-step flow of communication även kallad 

tvåstegsmodellen är en kommunikationsmodell som har präglat kommunikationsfältet i 

över 30 år. Modellen har genom åren utvecklats och bygger på nätverk. Modellen ger 

uttryck i att massmediers effekt sällan har direkt påverkan på mottagaren, budskap får 

istället genomslag av opinionsledare inom olika nätverk som utövar interpersonell 

kommunikation. För kommunikatören handlar det om att försöka utnyttja denna struktur 

genom att identifiera opinionsbildarna och därigenom nå ut till olika grupper. Det är 

opinionsbildare som samlar in informationen, bearbetar och sedan sprider den till sitt 

nätverk (Windahl, Signitzer & Olson, 2012). Tvåstegsmodellen når många och 

innehåller mänsklig kontakt vilket har gjort att det fortfarande är en omtalad modell 

(Ibid). Den kritik som finns riktad mot modellen är att kommunikatören inte äger sitt 

budskap hela vägen, budskapet kan efterkonstrueras eller konstrueras efter 

opinionsbildarens egna värderingar och erfarenheter, därmed riskerar opinionsledaren 

att förse sitt nätverk med felaktig information (Ibid). Trots kritik använder vi oss av 

modellen eftersom det är ett sätt för kommunikatören att sprida interpersonell 

kommunikation, vilket har visat sig vara ett effektivt sätt att kommunicera till personer 

med utländsk bakgrund. 
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Ett nätverk består av ett antal människor som har en relation till varandra, alla i 

nätverket behöver inte kommunicera med varandra men alla måste på något sätt 

kommunicera med någon (Palm, 2013). Nätverksstrategier bygger på personlig 

påverkan där kommunikationen sker öga mot öga eller öra mot öra och främjar 

påverkan och spridningseffekter av budskap, både inom ett nätverk men även genom 

spridning från ett nätverk till ett annat. Det har visat sig att användning av 

nätverksstrategier har stort genomslag när organisationen vill ändra människors 

beteende (Ibid). Alla i nätverket spelar olika roller inom gruppen. Vissa är mer 

inflytelserika än andra och fungerar som opinionsbildare medan andra inom gruppen 

kan besitta mycket kontakter mellan andra nätverk och fungera som en länk mellan 

dessa (Ibid).  Enligt Palm är det lätt att värva opinionsledare eftersom människor 

generellt blir smickrade av att bli tillfrågade, men det kan vara tidskrävande och 

kostsamt att identifiera dem. Precis som Windahl, Signitzer och Olson (2012) påpekade 

menar även Palm att det kan uppstå problem med opinionsledare då de inte alltid 

fungerar som de ska ute i sina nätverk (Palm, 2013). 

 

5.3 Transmission, budskap och meningsskapande 

5.3.1 Transmission  

Det vanligaste sättet att se på kommunikation i det västerländska samhället är genom 

den så kallade transmissionssynen (Falkheimer & Heide, 2014). Kommunikationen ses 

som en process där sändaren överför ett budskap via en kommunikationskanal till 

mottagaren, processen anses som lyckad när mottagaren mottagit informationen utan att 

budskapet förändrats (Ibid). Eller som Säljö säger; sändaren kodar in ett meddelande i 

språklig form och överför det via ett medium som överför meddelandet till mottagaren 

som förutsätts avkoda budskapet och placera det på rätt plats i hjärnan (Säljö, ur 

Falkheimer & Heide, 2014). Transmissionssynen på kommunikation förutsätter att 

meddelandet ska gå oproblematiskt från sändaren till mottagaren, men det finns en viss 

kritik mot detta förenklade synsätt på kommunikation. Genom att anamma 

transmissionssynen på kommunikation följer det vissa risker. En risk är att 

organisationer inte avsätter tillräckligt med resurser till kommunikationsinsatserna då 

budskapen antas nå ut så länge de tekniska bitarna och spridningen fungerar som de ska 

(Falkheimer & Heide, 2014). Om organisationer märker att det är svårt att få ut sitt 

budskap brukar de använda sig av antingen konkretiseringsprincipen som innebär att 
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organisationen skickar ut mer information som är mer preciserad eller 

upprepningsprincipen där sändaren skickar ut exakt samma information igen (Ibid).  

 
5.3.2 Budskap och meningsskapande 

Enligt Palm är det väsentligt att målgruppen som ska nås av ett budskap sedan tidigare 

är intresserade av ämnet ifråga. Ett av det mest uppenbara misstag en kommunikatör 

kan göra är att ta målgruppens intresse för givet (Palm, 2013). Palm har tagit fram fyra 

nyckelord för att öka chanserna att uppnå kommunikationsmålet; volym, närhet, känsla 

och diskuterbarhet (Ibid). Med volym menar Palm att om budskapet syns i många 

sammanhang är det också större chans att det uppmärksammas, något som även skapar 

en känsla av att budskapet är viktigt. Närhet skapas genom att budskapet berör 

mottagaren på ett personligt plan och att konsekvenserna ligger nära i tiden (Ibid). 

Situational knowledge fungerar på liknade sätt, kommunikatören ska kommunicera ut 

ett budskap vid rätt tid och i rätt kontext för att mottagaren ska kunna ta åt sig det 

(Reardon, ur Windahl, Signitzer & Olson, 2012). Att skapa känsla påminner om närhet, 

kommunikatören måste ladda ett ämne så det känns relevant för mottagaren, 

diskuterbarhet innebär främst att budskapet ska hamna på medie- och samtalsagendan 

(Palm, 2013). För att skapa mening i sina budskap är det viktigt att kommunikatören 

tänker på de kulturella kontexter som finns; att samhället består av olika kulturer och 

subkulturer, som kommunikatör är det viktigt att vara medveten om vilka konsekvenser 

detta kan medföra vid kommunikation till grupper man inte har en närmare förståelse 

eller kunskap om (Windahl, Signitzer & Olson, 2012). Ett exempel är när en svensk 

medelålders kommunikatör ska försöka nå ut till subkulturer eller personer med 

utländsk bakgrund, det är svårt att formulera budskapet rätt eftersom de tillhör två olika 

kulturella kontexter, kodningen och avkodning kan inte bli identisk. Att ta hänsyn till de 

kulturella aspekterna kan vara avgörande för att skapa meningsfull information (Ibid). 

 

5.4 Fem strategier för kriskommunikation i ett globalt samhälle 

Komplex organisationsstrategi: svåröverskådliga problem kräver komplexa och 

situationsanpassade lösningar. Falkheimer och Heide (2008) rekommenderar ett 

decentraliserat förhållande till kriskommunikation, snarare än ett centraliserat som ofta 

är det rådande inom större, och framför allt, offentliga organisationer. De problem som 

kan uppstå vid ett allt för centraliserat krisarbete är att viktig information om hur det 

faktiskt ser ut ute i samhället tenderar att nå ledningsgruppen försent. De beslut och 
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åtgärder som fattas är således inte alltid adekvata. Tack vare ett decentraliserat 

förhållningssätt tillåts anställda aktörer utanför ledningsgruppen att fatta relevanta, 

snabba och framför allt situationsanpassade beslut.  Komplexiteten i samhället bör även 

speglas i organisationen genom att aktivt jobba med att anställa personer med olika 

kulturella bakgrunder. Homogena organisationer och ledningsgrupper tenderar att 

hantera det heterogena samhället sämre än heterogena organisationer och 

ledningsgrupper, främst på grund av okunskap om hur olika förändringar och kriser 

påverkar olika samhällsgrupper. 

 

Relationell kommunikationsstrategi: i nära relation till den komplexa 

organisationsstrategin lyfter Falkheimer & Heide (2008) vikten av att skapa relationer. 

Allt kommunikationsarbete bör genomsyras av genomtänkt relations- och nätverkstänk, 

vid krissituationer är detta extra viktigt då informationen bör spridas skyndsamt. Att 

sedan tidigare ha etablerade relationer till andra organisationer och aktörer som rör sig 

bland olika grupper i samhället underlättar vid kriskommunikationen. Falkheimer och 

Heide (2008) menar att det är viktigt att organisationer och olika offentliga myndigheter 

fokuserar på förkrisstadiet för att bygga förtroende och relationer med främst 

utlandsfödda. Vid en kris är det av stor vikt att ha en kortfattad kommunikationsplan för 

att främja det situationsanpassade arbetet. I planen bör det framgå hur och till vilka 

grupper informationen kan behöva översättas. I den relationella 

kommunikationsstrategin lyfter Falkheimer och Heide de facto att ”de kommunala 

resurser och interna aktörer som har språkkunskaper kan användas för att bygga 

relationer, men de kan även fungera som språkrör vid en kris” (Falkheimer & Heide, 

2008:73). 

 

Minoritets- och mikromediestrategi: när i krisfasen information planeras att 

kommuniceras ut är avgörande för val av mediestrategi. Falkheimer och Heide menar 

att val av medium beror på om informationen ska nå ut ”före en kris, akut under en kris 

eller efter en kris.” (Falkheimer & Heide, 2008:73). Före en kris är det ofta fråga om 

relationsbyggande information, här är interpersonell kommunikation till grupper med 

annan kulturell bakgrund att föredra. Användandet av minoritetsmedier före och efter en 

kris är också användbart. Under en kris bör IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) användas i stor utsträckning (Ibid). 
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Övning- och improvisationsstrategi: övning och improvisation är bästa sättet för en 

organisation att förbereda sig för olika kriser. Att ha styrande dokument och krisplaner 

är bra, men kriser är ofta komplexa och kräver situationsanpassade insatser. Det innebär 

att allt för utförligt dokumenterade handlingsplaner kan missgynna krisarbetet. Främst 

på grund av att medarbetare kan hämmas från att snabbt ta tag i de kriser som uppstår 

(Falkheimer & Heide, 2008). 

 

Opinionsledande strategier: för att myndigheter ska kunna nå ut specifikt på 

stadsdelsnivå är det viktigt att hitta och bygga nätverk med olika etniska opinionsledare 

och göra en kartläggning över dessa för att sen etablera kontakter, till exempel 

bostadsvärdar eller ordförande i invandrarföreningar. I bästa fall leder detta till en god 

relation där myndigheter kan använda de kartlagda opinionsbildarna för att samordna 

och sprida krisinformation i sitt nätverk (Falkheimer & Heide, 2008). 

 

5.5 Sammanfattning 

Ovanstående teorier och strategier kommer tillämpas på olika sätt för att skapa mening 

av vår empiri. Kriskommunikation och krishantering utgör en del av organisationers och 

myndigheters strategiska arbete. Krishanteringen kan delas upp i fem faser (Larsson, 

2014) där var och en av faserna kräver olika kommunikativa insatser. I vår studie ämnar 

vi undersöka hur de intervjuade kommunikatörerna verkar under dessa faser genom att 

knyta an till the two-step flow model och nätverksstrategier samt användandet av 

opinionsledare eftersom det i tidigare forskning visat sig att interpersonell kontakt är av 

värde vid kriskommunikation för att skapa mening av de budskap som kommuniceras. 

 

6 Metod och material  
I följande kapitel presenteras val av material och metod. Kapitlet avslutas med 

metodologisk och etisk diskussion. 

 

Val av forskningsmetod utgår från vad man ämnar söka svara på genom sin 

undersökning. En del svar kan endast inhämtas genom kvalitativa intervjuer (Bryman, 

2016). Den kvalitativa insamlingen av material faller sig naturlig för oss eftersom vårt 

mål är att analysera och förstå varför våra informanter tänker och agerar som de gör vid 

kriskommunikation (Palys, 2008). Förutom att anta en kvalitativ ansats och insamling 
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har vi valt att utgå från semistrukturerade intervjuer, forskningsdesignen “som utgör ett 

ramverk för insamling och analys av data” (vår översättning; Bryman, 2016:40) är vad 

Bryman (2016) väljer att kalla exemplifierande fallstudie där målet är “att fånga och 

beskriva de omständigheter och villkor som en vardaglig eller vanlig situation uppvisar” 

(Yin, 2003, ur Bryman, 2011:77). I regel innebär en semistrukturerad intervjuguide att 

övergripande teman och bärande frågor som vi ämnar söka svar på finns uppskrivna, 

men låta ordningsföljden på dem bero på vad informanten väljer att fokusera på. 

Strukturen tillåter även oss som undersökare att under intervjun ställa följdfrågor 

(Bryman, 2011). 

 

6.1 Urval 

Vid kvalitativa, semistrukturerade intervjuer är det svårt att i förväg avgöra hur många 

intervjuer som kan komma att krävas för att uppnå godtagbar mättnad (Bryman, 2011). 

Vi kom till slut fram till att mellan fem och tio intervjuer torde vara rimligt, inte minst 

med tanke på den tidshorisont vi hade att förhålla oss till. Enligt Trost (2010) är 

generellt få väl utförda intervjuer mer värdefulla och användbara, än fler mindre väl 

utförda, kvalité framför kvantitet (Trost, 2010). 

 

Vi valde att använda oss av målstyrda urval, vilket innebär att våra valda kommuner 

och intervjupersoner är strategiskt utvalda för att skapa relevans till forskningsfrågorna 

(Bryman, 2011). Den målstyrda urvalsprocessen innefattar i denna studie två steg. 

 

Ett första praktiskt urval var att välja ut tio kommuner som skulle komma att få 

förfrågan om att ingå i undersökningen. Som redan nämnts har kommuner ett 

geografiskt ansvar att samordna information till kommuninvånarna vid kris och 

extraordinära händelser. Att tidigare forskning dessutom kritiserat kommuners 

anpassning av information till ett heterogent och mångkulturellt samhälle var också 

avgörande för val av organisationer. Val av kommuner grundades dels på geografisk 

närhet för att i mån av tid, i så stor omfattning som möjligt, ha möjlighet att genomföra 

intervjuerna face-to-face.  Vi försäkrade oss även om att kommunarna någon gång de 

senaste åren drabbats av omfattande stormar eller andra extraordinära händelser. Denna 

försäkran gjordes för att vi med säkerhet skulle möta kommunikatörer som på ett eller 

annat sätt i praktiken varit verksamma under en extraordinär händelse. En sista del i vårt 

val av kommuner grundades i att vi ville ha en viss spridning på invånarantal. 
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Urvalet av informanter föll sig naturligt, eftersom det är kommunikatörens roll vi ämnar 

undersöka kontaktade vi respektive kommuns kommunikatör (tituleras på vissa 

kommuner fortfarande som informatör). Relevansen av den primära informationskällan 

är alltså hög då den utgörs av yrkesverksamma inom, för studiens syfte, rätt område. 

 

6.2 Tillvägagångsätt 

6.2.1 Val av kommuner och kontakt med informanter 

Vi började som sagt med en avgränsning vid val av kommuner, den geografiska 

avgränsningen kompletterades med försäkran om att de valda kommunerna sinsemellan 

hade viss skillnad gällande invånarantal samt att de varit med om omfattande storm eller 

liknande. Detta gjordes genom att via SCB.se undersöka invånarantal i de kommuner 

som föll inom det geografiskt avgränsade området. Försäkran om erfarenhet av storm 

eller liknande gjordes genom dokumenterad information hämtad från SMHI.se. När det 

praktiska urvalet var gjort kontaktade vi de valda kommunerna, i den mån det gick 

valde vi att via mail kontakta den person som på respektive kommuns hemsida 

titulerades som informatör, kommunikatör, informations- eller 

kommunikationsansvarig. I de fall vi inte lyckades hitta någon med dessa titlar skickade 

vi ett något omformulerat mail till växel eller kontaktcenter. Det visade sig att en av de 

kontaktade kommunerna inte har någon kommunikatör, vi fick därför kontakt med 

verksam säkerhetssamordnare. Eftersom en del av vårt syfte är att belysa komplexiteten 

av krishantering med fokus på kommunikatörens roll vid kriskommunikation ansåg vi 

att det var relevant att ta med personen i fråga med hopp om att få en inblick i hur 

krishanteringen fungerar utan en kommunikatör. 

  

Den direkta svarsfrekvensen var varierande men efter enstaka påminnelser och i vissa 

fall slussning mellan möjliga informanter inom en kommun fick vi tillslut positiva svar 

från samtliga kommuner. Vi bestämde oss för att skyndsamt boka in intervjuerna efter 

det att vi fått medgivande på deltagande. Två veckor avsattes till våra intervjuer, med 

viss flexibilitet för att möta informanternas tidsramar. Under denna period föll en av 

våra informanter bort på grund av, från informantens håll, tidsbrist. I ett annat fall 

bokades en telefonintervju – detta val diskuteras mer ingående under 

metoddiskussionen. Totalt utgörs vårt insamlade intervjumaterial av åtta 

kommunikatörer och en säkerhetssamordnare. 
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6.2.2 Genomförande av intervjuerna 

Som tidigare nämnts antog vår intervjuguide en semistrukturerad form för att i största 

möjliga mån fånga in informanternas bild av hur kriskommunikationen fungerar i deras 

kommun.  

 

Under intervjuerna var båda författarna till denna studie deltagande. En utsågs till vad vi 

väljer att kalla huvudintervjuare, i rollen som huvudintervjuare utgick vi från 

intervjuguiden och följde med i de sidospår som informanterna tog. Den andra antog 

rollen som vi väljer att kalla komplementintervjuare. Som komplementintervjuare kunde 

man ta fasta på vissa uttalanden som informanten gjorde och ställa kompletterande, mer 

utformade uppföljningsfrågor som huvudintervjuaren inte tagit fasta på. Dessa 

uppföljningsfrågor frågor ställdes efter det att huvudintervjuaren och informanten 

‘avlutat samtalet’ kring varje tema. Detta gjordes dels för att undvika att i allt för stor 

utsträckning avbryta informanten och eventuellt få denne att glömma vad som var 

poängen med påbörjat svar. Men också för att undvika att leda informanten till att ge oss 

de svar som denne kanske skulle tro var ‘de rätta’ eller ‘det vi sökte’. Intervjuerna 

genomfördes dock inte helt utan direkta sonderingsfrågor, preciserade frågor eller 

indirekta frågor (Bryman, 2011) eftersom dessa hjälper oss att i så stor utsträckning 

som möjligt undvika missförstånd eller misstolkning av informanters svar. Tack vare att 

båda var deltagande under intervjuerna, samt att dessa spelades in, har vi i den mån det 

går undkommit intervjueffekten, som innebär att intervjupersonen förvränger svaren på 

grund av egna uppfattningar eller intressen. 

 

Intervjuerna pågick i cirka 60 minuter. Samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades, efter transkribering lästes intervjuerna igenom och svaren sorterades 

sedan systematiskt utifrån vår intervjuguide för att skapa oss en helhetsbild. Efter finare 

bearbetning kunde vi sortera materialet från samtliga informanter och tilldela vanligt 

återkommande beskrivningar eller påstående efter teman som förhöll sig till vårt syfte 

och forskningsfrågor (Trost, 2010). 

 

6.3 Metodologisk diskussion 

Det kan vara svårt att veta hur många intervjuer som kan komma att behövas för att 

uppnå godtagbar mättnad. Vi upplevde att vi redan efter fem genomförda intervjuer 
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kunde se tydliga likheter mellan våra informanters svar. Vi valde trots det att genomföra 

de fyra sista intervjuerna för att försäkra oss om att vi inte skulle missa något av värde, 

så som markanta skillnader beroende på kommunernas geografiska eller demografiska 

storlek.  

 

Vid kvalitativa studier är det svårt att mäta reliabilitet och validitet då dessa begrepp 

främst är kopplade till kvantitativa metoder. Vad vi däremot kan konstatera är att vi i 

våra intervjuer har mätt det vi avsett att mäta och att objektiviteten är relativt hög då 

båda författarna till denna studie deltog vid samtliga intervjuer och uppfattade 

informanternas svar och tonlägen på samma sätt (Trost, 2010). 

 

Som tidigare nämnt hölls en av intervjuerna via telefon, detta medförde att vi inte fick 

samma närhet till informanten som vid de andra intervjuerna, tillförlitligheten och 

trovärdigheten är trots allt hög då vi genomförde intervjun via högtalarmikrofon. Båda 

författarna av denna studie var därför delaktiga i intervjun, dessutom kunde den spelas 

in och transkriberas på samma sätt som övriga intervjuer. 

 

Ett bra komplement till de kvalitativa intervjuerna skulle vara dokumentanalys av till 

exempel kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser samt kommunikationsplaner, något 

vi från början var inne på. Men efterhand som vi fick kontakt med våra tilltänkta 

informanter visade det sig att några helt saknade nedskrivna kommunikationsplaner, 

andra var i full fart med att revidera sina risk- och sårbarhetsanalyser. Vi ansåg därför 

att det skulle ge en skev bild om vi valde att ta del av vissa dokument och uteslöt andra. 

För framtida undersökningar är detta dock något vi rekommenderar för att förstärka de 

svar som informanterna ger. 

 

6.3.1 Etiska riktlinjer 

Eftersom vi valt att använda oss av intervjuer som den primära metoden är det viktigt att 

vi förhåller oss till de etiska riktlinjer  som råder. Detta innebär att deltagandet är helt 

frivilligt och att informanternas integritet skyddas genom att konfidentialitet och 

anonymitet säkerställs. Vi försäkrade även informanterna om att intervjuerna endast 

skulle komma att användas för denna  uppsats. 
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Samtyckeskravet uppfylldes i samband med att våra informanter utan påtryckning eller 

någon form av övertalning tackade ja till att delta i vår undersökning. Genom att vi i 

våra mail informerade om vad vi ämnade att undersöka samt varför vi valt just 

kommunikatörer uppfyllde vi även informationskravet. I det fall där det rörde sig om 

säkerhetssamordnaren informerade vi denne dels om vårt övergripande syfte men 

förklarade även varför det trots, för ämnet, avvikande yrkesroll var av intresse att 

intervjua hen. Bryman menar att informanterna har rätt till att få så mycket information 

som möjligt om undersökningens syfte för att kunna ta ställning till eventuellt 

deltagande (Bryman, 2011). I våra mail informerade vi om att den tänkta 

undersökningen behandlade kriskommunikation inom kommunalverksamhet att vårt 

fokus låg på hur de hanterade kriskommunikation anpassad till personer med utländsk 

bakgrund framkom alltså inte i mailet. Men alltför ingående information kan komma att 

”föregripa de frågor som man vill ställa och på så sätt redan från början styra 

intervjupersonen i någon riktning” (Trost, 2010:125). 

 

Innan intervjuerna påbörjades försäkrade vi informanterna om att deras samt 

kommunens namn inte kommer att nämnas i undersökningen. För att avidentifiera våra 

informanter och respektive kommun har vi valt att använda oss av benämningarna K1, 

K2, K3 o.s.v. när vi i resultat- och analysdelen hänvisar till någon av dem. I 

beskrivningen av kommunernas demografiska- och geografiska storlek, samt hur stor 

andel av kommuninvånarna som utgörs av personer med utländskbakgrund har vi; 

 

1) satt  kommunernas geografiska och demografiska storlek i relation till varandra. 

Detta innebär att vad som i verkligheten skulle kategoriseras som en geografiskt 

mellanstor kommun med få kommuninvånare i vår undersökning kan vara 

beskriven som en geografiskt stor kommun med många invånare. 

2) valt att sammanställa information från SCB och själva räkna ut den procentuella 

andelen med utländsk bakgrund som bor i respektive kommun, den procentuella 

uträkningen har sedan avrundats och är alltså inte allmängiltiga, men 

proportionellt riktiga. 

 

Trost menar dock att ”hur man än maskerar information i syfte att bevara 

konfidentialiteten så kan det bli fel” (Trost, 2010:128). Vi övervägde därför noga om 

det var av värde att ge en bild av kommunernas sammansättning av personer med 
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utländsk bakgrund samt geografiska- och demografiska storlek med tanke på att vi inte 

gör en jämförande studie mellan kommunerna. Vi kom till slut fram till att det är av 

värde att ha med denna information för att ge läsaren en bild av hur respektive kommun 

ser ut. Tabell över kommunernas demografiska och geografiska storlek finns att finna i 

bilaga B. 

 

7 Resultat & analys 
Inledningsvis kommer vi besvara vår första frågeställning och ge en övergripande bild 

av hur kommunikationsinsatserna ser ut innan och under en kris. Under processens 

gång har vi blivit varse att informanterna är mer eller mindre medvetna om att personer 

med utländsk bakgrund kräver anpassade kommunikationsinsatser vid kris, viljan att 

kommunicera till dem finns men insatserna är ad hoc. För detta kommer vi redogöra i 

del två av detta kapitel.   

 
7.1 Kommunikation före och under en kris  

7.1.1 Individens ansvar 

Larsson har delat upp en kris i fem faser där den första fasen utgör förebyggandefasen; 

här är det viktigt med omvärldsbevakning för att förutse hot och risker samt att jobba 

förebyggande så dessa inte utvecklas till kriser. I förberedelsefasen formuleras kris- och 

kommunikationsplaner (Larsson, 2014). I denna fas har även kommuner möjlighet att 

kommunicera riskförebyggande för att öka riskmedvetenheten och förbereda 

kommuninvånarna så att de inte står helt hjälplösa när något händer. Samtliga 

informanter tycker att varje enskild individ i samhället ska vara medvetna om sitt ansvar 

vid kris och extraordinära händelser. 

 

Jag tycker faktiskt att man har ett rätt så stort ansvar som individ, för är det 

så att det händer något så jobbar myndigheter häcken av sig för att det ska 

bli bra, men är ju alltid så att man måste prioritera. K3 

 

Vi har alla ansvar för oss själva, för de som står oss nära och för de som 

finns i ens närhet. Det är min uppfattning och jag tror till och med att man 

kan hitta det i Svensk lag. K7 
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Ja, alltså över lag ser jag att man kan säga att gemene man förlitar sig 

väldigt mycket på samhället och där tror jag vi måste bli mer tydliga. /…/ 

faktiskt som enskild invånare ska kunna klara sig som man säger i 72h. Det 

ska du kunna klara. K4 

 

Som Dressel säger präglas Sverige av en statligorienterad riskkultur (Dressel, 2015). 

Därför uppstår det problem och motsättningar när kommunikatörerna på kommunerna 

anser att individerna har ett eget ansvar vid kris eftersom invånarna förlitar sig på 

myndigheternas insatser vid både stora och små kriser. En sådan motsättning visade sig 

när K3 var med om en översvämning för ett antal år sedan. Räddningstjänsten 

prioriterade det som var mest akut, till exempel att förhindra broras och undsätta 

funktionshindrande på boende. I en sådan situation måste kommuner och andra 

offentliga organisationer prioritera samhällets viktiga funktioner och människors 

säkerhet innan de går in och till exempel pumpar källare, vilket inte alla fastighetsägare 

var införstådda med. Trots att många informanter upplever att invånarna har svårt att 

handla vid kris, görs det få insatser för att främja medvetenheten hos allmänheten. 

 

Vi har broschyrer som ligger på hemsidan, som förvisso är några år gamla 

men fortfarande relevanta där vi informerar om att vid en kris ’ha detta och 

ha detta’ det är ju inget som jag känner att vi kan lyfta som en nyhet hela 

tiden, givetvis kan man ha det som ett tips att ’du har väl inte glömt’ eller 

något sådant men det är inget som vi har jobbat jätte aktivt med att gå ut 

med på så sätt. Information finns tillgänglig och där kan man väl säga att 

det är den enskilda individens ansvar att hitta informationen. K6 

 

När man är inne i den akuta situationen försöker man bara pumpa ut det i 

alla olika sammanhang som helst. Sen försöker vi gå ut förebyggande men 

problemet är att man inte kan gå ut med allt för att folk ska kunna ta till dig 

det, ofta lär man sig det i den situationen. K3 

 

Att gå ut med förebyggande riskkommunikation är en svårhanterligfråga. K3 och två 

andra informanter uttrycker att det är betydligt lättare samt mer effektivt att sprida 

informationen vid en krissituation. Sättet de ser på informationen under en kris kan 

relateras till transmissionssynen på kommunikation, fokus ligger då på att få ut 
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informationen. Och i de fall kommunikatören skulle märka att det inte går fram till den 

tänkta målgruppen skickar de ut mer information utan att försöka skapa mening i sitt 

budskap (Falkheimer & Heide, 2014).  

 

Att organisationer inte når ut med sina kommunikativa  budskap kan vara för att det inte 

avsätts tillräckligt med resurser för kommunikationsinsatserna (Falkheimer& Heide, 

2014). I kriskommunikation bör mycket av kommunikationen utgöras av förberedande 

arbete, för att göra medborgarna mer rustade inför kriser, men det kan vara  svårt att 

skapa mening av information innan någonting har inträffat. Precis som ‘situational 

knowledge’ antyder måste informationen kommuniceras ut vid rätt tid och i rätt kontext 

för att mottagaren ska kunna ta åt sig av den (Reardon, 1978 i Windahl, Signitzer & 

Olson, 2012). Ofta lär man sig av situationen som informanten framhåller i citatet ovan.  

 

För att undvika situationer där kommuner och invånare hamnar i konflikt bör 

riskkommunikation främjas. Att ha information på hemsidan är bra men informationen 

blir inte alltid meningsfull förrän en  kris uppstår, då medborgarna blir mer benägna att 

aktivt leta upp informationen. För att medborgarna ska kunna ta till sig av budskapen 

måste kommunikatören jobba för att sätta informationen i rätt kontext. Ett exempel på 

detta är när  räddningstjänsten åker ut till skolor och informerar, eller som en informant 

berättar, att det arrangeras kommundagar där kommunanställda informerar om vad som 

bör finnas i hemmet om en krissituation uppstår och där invånarna får packa ihop sin 

egen krislåda. Palms fyra strategier för att uppnå kommunikationsmålet är; att skapa 

volym, att budskapet ska synas och med det också skapa närhet, så att budskapet får en 

relevans (Palm, 2013). Genom att kommuner och räddningstjänst är ute bland invånarna 

kan de skapa mening och ett konsekvenstänk kring till exempel brandvarnare vilket är 

lättare om räddningstjänsten fysiskt är på plats och informerar om det, än om man läser 

det på kommunens hemsida. 

 

En annan informant berättar att det är ofta när de ser att en storm är på väg som de går 

ut med ett meddelande som: ’Håll i hatten det ska blåsa i helgen, tänk på …’. Detta 

skapar närhet då det påverkar individen på ett personligt plan men även en känsla att 

ämnet är relevant för mottagaren och det blir diskuterbart då det troligt både hamnar på 

medie- och samtalsagendan (Ibid). På så vis arbetar våra informanter med 

krisförebyggande information. Men det kan bli bättre. För att minska klyftan mellan 
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kommunikatörens önskan om den enskilde individens riskmedvetenhet, och den faktiska 

nivån på denna,  måste kommunikatören hitta nya vägar att kommunicera meningsfull 

och kontextburen information som ökar medvetenheten. 

 

7.1.2 Övning ger färdighet 

Vi har haft lite småkriser och ganska många övningar och det är jätteviktigt 

och bra att vi har det. För är man lyckligt förskonade från riktiga kriser är 

det bra att öva för man vet aldrig vad som kommer hända, fast det vet man 

ändå aldrig för alla kriser är unika, det händer aldrig samma sak två 

gånger. Men man kan förbereda sig lite. K5 

 

Att öva är det bästa sättet för en organisation att förbereda sig inför en kris och att ha 

krisplaner är en förutsättning för detta.  Men den ena krisen är, som informanten 

belyser, aldrig den andra lik. Därav får inte dokumenten vara för utförliga eftersom det 

istället kan missgynna krisarbetet om det inte går att situationsanpassa insatserna 

(Falkheimer och Heide, 2008). 

 

De undersökta kommunerna i denna studie har olika erfarenheter av kriser och 

övningar, där vissa har varit mer drabbade än andra. Vid en övning kan kommunerna se 

vad som fungerar och vilka brister som behöver åtgärdas. Två övergripande saker som 

framkom var att många informanter ansåg att det var viktigt att inte ha för styrda planer 

vid kriskommunikation. Samt  att den övriga organisationen i vissa fall inte har en klar 

bild av vad kommunikationsenheten ska göra och får då mer på sitt bord som gör det 

svårt att sköta kommunikationsdelen. 

 

/.../ fördelade arbetsuppgifter på kommunikationsavdelningen som vi 

egentligen inte skulle ha utan som andra funktioner skulle sköta. K1 

 

Därför är det som Larsson säger; viktigt att skapa kris- och kommunikationsplaner som 

inkluderar framtagning av olika funktioner inom kommuner (Larsson, 2014). Det är 

viktigt att alla som är involverade i krishanteringen är medvetna om detta för att få en 

effektiv krishantering. Att jobba efter funktioner istället för personer eftersom man 

aldrig vet vem som kommer sitta vid den funktionen, då arbetet kan vara oförutsägbart. 
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Därför tycker jag det är bra att jobba efter funktioner i ställer för personer i 

beroende av händelse så vet man inte vilken person det är som kommer att 

sitta vi den funktionen. Det kan vara att den personen är bortrest eller fått 

nytt jobb eller så har en stor del av staben kanske omkommit under en 

olycka. K1 

 

Många informanter belyser även vikten av att kriskommunikationsplanerna inte får vara 

för detaljerade eller politisk styrda.   

 

Det ska inte vara så segt att förändra, utan försöka förhålla sig mer till 

verkligheten och hur den förändras. Kan vara en bidragande faktor till att 

det är svårt att anpassa, kommuner är sega organisationer med politiskt 

styrda dokument, och förändringar uppdateras endast vart fjärde år. K1 

 

/…/och då kommer nog göra så att vi kommer att minska ner den delen som 

har med kommunikation att göra, det behöver inte innebära att det blir 

sämre, jag tror bara att det blir mer komprimerat. K4 

 

Eftersom det är svårt att förutse vad som kan komma att hända är det en fördel att 

kommunikationsplanerna ligger utanför de politiskt styrda risk- och 

sårbarhetsanalyserna eftersom dessa endast uppdateras vid ny mandat period vart fjärde 

år (msb.se). Främst för att underlätta och ge utrymme för situationsanpassade 

kommunikationsinsatser (Larsson, 2014). 

 

Sen sitter mycket -  tyvärr ska jag säga - i huvudet på dem som varit med ett 

tag. Så händer det något tänker ju jag webb, intranät, receptionen måste 

känna till detta, vad har vi i övrigt för målgrupper med mera med mera men 

det finns ju hos mig så det är oerhört sårbart om jag till exempel vabbar, 

eller är sjukt eller liknande. K6 

 

Detta indikerar att övning ger färdighet, att kunna dela med sig av sina erfarenheter så 

att en kommun inte  blir beroende av en specifik person  vid en kris. Det är även av vikt 

att kommunikatören påminns om att väsentliga saker tillhörande kriskommunikationen 

dokumenteras. Strategisk kommunikation utgör därför en central del av 
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kommunikatörens arbete, det handlar om att uppnå övergripande mål som finns uppsatta 

och där ingår krishantering och kriskommunikation (Larsson, 2014). 

 

7.1.3 Kanaler 

Offentliga organisationer har ett betydande ansvar vid kriskommunikation (Olsson, 

2014) även lag 2006:544 omfattar att vid en krissituation ska kommuner ge information 

till allmänheten. Val av medium beror på när informationen ska gå ut och vilken krisfas 

organisationen befinner sig i. Under en kris är användandet av IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) viktig (Falkheimer och Heide, 2008). Enligt Larsson bör 

myndigheter under krisen gå ut med relevant och trovärdig information till de som 

berörs. Det är viktigt att ha i åtanke att informationsbehovet ökar vid en kris och att 

allmänheten aktivt börjar söka information (Larsson, 2014). Därför ska 

kommunikatören snabbt få ut information under en kris för att tillgodose behoven hos 

de målgrupper som berörs. Under intervjuerna framkom det tydliga likheter bland de 

informanter som har journalistisk bakgrund. Vid beskrivandet av vilka kanaler som 

används tenderade dessa att i mer positiv bemärkelse framhålla vikten av att ha goda 

relationer till journalister för att använda tryckpress som en viktigt informationskanal 

vid kris. Att tryckpress är en viktig kanal vid kris framhålls även av de andra 

informanterna, framförallt vid mer utdragna händelser. Men de uppvisar en mer 

återhållsam och något reserverad attityd till traditionella medier och ser det mer som en 

kanal där kommunens aktörer och handlande ifrågasätts och ställs i sämre dager. 

 

Hemsidan är den kanal samtliga kommuner jobbar med primärt vid kris. En del av våra 

informanter är verksamma inom större kommunikationsavdelningar, medan andra själv 

bär kommunikationsansvaret inom kommunen. I de flesta fall använder sig merparten 

av kommunerna även av Facebook i vissa fall används Twitter. Endast en informant har 

valt bort sociala medier som kommunikationskanal och förklara det med bristande 

resurser då hen är ensam kommunikatör inom kommunen.  

 

Kommunen har ingen officiell Facebooksida eller liknande, vi borde ha det 

men återigen bottnar det i en resursfråga. Det hinns helt enkelt inte med. Vi 

har fullt upp med allt annat vi gör ändå. K6 
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I övrigt är informanterna eniga  om att det är viktigt att använda samma kanaler  i ett 

krisläge som till vardags för att invånarna ska veta var informationen finns. 

 

Vi kan inte jaga på det sättet för då kan inte heller medborgarna veta var vi 

kommer att finnas. För det är viktigt för dem att veta att i en kris situation 

finns vi HÄR och i nästa finns vi också HÄR och HÄR. K3 

 

Att använda samma kanaler vid kris som man använder i vardagen för att 

det ska vara lätt att veta vart man ska hitta informationen när det väl 

händer något. K1  

 

Sen är det såhär – och jag hävdar det i allt – att vi ska i vardagen i kriser 

eller extraordinära händelser arbeta så likt som vi gör i vardagen. /.../ alla 

vet hur vi jobbar och vad som gäller och kan man förhålla sig på samma 

sätt vid en kris är förutsättningarna för att man ska lyckas hantera 

situationen mycket mycket bättre än att till exempel skapa en helt ny 

organisation, nya strukturer, nya vägar, nya kanaler vid en kris – ja men då 

är det som gjort för att misslyckas. Det ska sitta i ryggraden på alla. K4 

 

Detta anses bra då det är i enlighet med Larsson (2014) som påpekar  att vid en kris 

börjar berörda personer leta aktivt efter information, då är det viktigt att den ligger där 

den låg förra gången man var inne och sökte. 

 

Falkheimer och Heide menar också att det mest grundläggande i kriskommunikation är 

att det som kommuniceras ut både internt och externt omfattar information om vad som 

har hänt, vad som görs och vad varje enskild individ kan göra (Falkheimer & Heide, 

2008). Tack vare att invånarna vet var informationen kan hittas skapas en effektivare 

krishantering. För att nå ut externt är det även viktigt att informera internt. 

 

Intranätet är oerhört viktigt för målgruppen anställda och politiken, för inte 

minst är det ju dem vi måste hålla informerade om vad som händer för det 

är ju våra anställda som får frågorna. Så det ser jag som en form av 

priogrupp - att hålla våra anställda up-to date. K6 
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Vår insida har över 6000 anställda som ska ha rätt information, så att den 

interna informationen är väldigt viktig och att kontaktcenter här får rätt 

information det är nästan det allra viktigaste, att vi hela tiden har en 

kommunikation med vårt kontaktcenter så dem har rätt information. K2 

 

En stor del av den interna kommunikationen vid kris kan ses som ett sätt för 

kommunikatören att nå ut externt med säkerställd information. Det interna nätverket är 

viktigt eftersom kommunikatören kan nå alla anställda, till exempel de i receptionen 

samt tjänstemän. Dessa kan då ses som opinionsbildare som i sin tur genom 

interpersonell kommunikation kan sprida budskapet vidare till allmänheten (Windahl, 

Signitzer och Olson, 2012).   

 

7.1.4 Vidarekommunikatörer 

Kriskommunikation präglas ofta av en bred och enkelriktad information, precis som 

många av de kanaler kommunerna använder sig av, trots vetenskapen om hur viktigt 

tvåvägs information är för att skapa mening i ett  budskap (Larsson, 2014). Det är även 

svårt för kommunikatören att snabbt ta fram relevanta målgrupper  i ett  akut läge men 

när de väl är identifierade ställer det höga krav på kommunikatören att hela tiden tänka 

utanför ramen för att säkerställa att informationen når alla. En informant berättar att 

under en snöstorm fick posten åka runt med räddningstjänsten för att de hade koll på var 

människor bodde och kunde delge information. 

 

Och då var ju de informationspelare, så bred information når inte alltid dit 

den ska om man säger så men den ska finnas. K1 

 

Informanten menar att det är bra med alla de vanliga kanalerna, men för att nå ut till 

vissa individer under kriser måste kommunerna tänka bredare. 

 

En av våra informanter har valt att kalla dessa personer vidarekommunikatörer vilket vi 

väljer att likna vid opinionsledare. En opinionsledare är  enligt Windahl, Signitzer 

och  Olsons (2012) beskrivning en person som har identifierats av (i detta fall) 

kommunikatören, och som har inflytande över ett nätverk och kan på så sätt sprida 

information vid en krissituation (Ibid). Processen med vidarekommunikatörer kan ses 

som en del av tvåstegsmodellen, då  kommunikatören går ut med ett budskap till olika 
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opinionsbildare som både enklare får tillgång till informationen och tar till sig av den. 

Opinionsledarna för i sin tur vidare budskapen genom sina  nätverk. Samtliga 

informanter använder sig både medvetet och omedvetet av vidarekommunikatörer 

genom till exempel hemtjänst, lärare och andra tjänstemän. 

 

Jo, men det gör vi, eller om vi säger så att vår personal är ju, när det är en 

sådan grej, och det är ju det samma när det gäller händelse X – så satte vi 

ju upp lappar och försökte informera men det är klart att vi använde 

personalen som en vidarekommunikatör där. K4 

 

I Falkheimer och Heides (2008) fem strategier för effektivare krishantering tar de upp 

den opinionsledande strategin. Den förespråkar att myndigheter ska kunna nå specifika 

grupper genom att hitta och bygga nätverk med hjälp av olika opinionsledare. Dessa kan 

till exempel vara bostadsvärdar eller liknande, som har nära kontakt med gruppen som 

kommunikatören vill nå ut till och anses vara väldigt effektiv för att nå personer med 

utländsk bakgrund (Falkheimer & Heide, 2008). Detta relationsbyggande bör göras i 

den förebyggande fasen (Ibid) men det är dock väldigt tidskrävande för 

kommunikatören att identifiera opinionsledare och upprätta hålla en god kontakt med 

dessa (Palm, 2013). Detta är något som återigen grundar sig i en resursfråga, då vissa av 

våra informanter sitter på kommunikationsavdelningar medan andra axlar rollen själv 

och inte har tid att identifiera opinionsledare runt om i kommunen. 

 

7.2 Anpassning till personer med utländsk bakgrund 

7.2.1 Den rådande normen 

I början av varje intervju bad vi våra informanter att beskriva hur deras kommun såg ut 

för att skapa oss en bild hur de ser på de demografiska sammansättningarna, samt för att 

förstå hur de ser på vissa områden i kommunen och vilka ord som användes för att 

beskriva dessa. 

  

Alltifrån det man kallar gräddhyllor, rika fina områden, till områden med 

lite större utmaningar med en lägre inkomstnivå. /.../ Vi har ett väldigt 

speciellt område som är en blandning av både och, på ena sidan vägen är 

det dyra fina hus och på andra sidan är det mer låginkomsttagare, högre 

andel invandrare och studenter. Små lägenheter och inte så ‘fint’... aah, det 
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är jättefint men det är en helt annan samhällsklass. Och de går då på 

samma skola det är jätteroligt och spännande egentligen på ett sätt, man 

har fått jobba jättemycket med just att få ihop den skolan och kulturen och 

så. Fått vara på tårna något mer än vad man är i andra områden. K3 

 

/.../ ett område då som är en socioekonomiskt mer utsatt plats. Det är väl 

också en sådan plats som vi kanske inte marknadsför mest just nu/.../. K6 

 

Däremot kan vi ju se att det finns problem…eller problem och problem men 

det är ju utmaningar…vi har ett asylboende som ligger 4,5 mil här ifrån – 

det är klart att när man har asylboende där och när man har en liten ort 

som har industrier som lägger ner att det skapas mycket oro i samhället. K4 

 

Många av informanterna lyfte fram att det finns en del “problematiska” områden inom 

kommunen, i dessa områden bor en högre andel personer med utländsk bakgrund. I 

vissa kommuner är även asyl- och flyktingboenden placerade inom det “problematiska” 

området. Genom att tilldela ett område epitet “problematiskt” visar informanterna att 

dessa områden skiljer sig från normen (Brade, 2008). Detta påstående grundar sig i att 

informanterna antas förhålla sig till de infödda svenskarna som normen och 

utlandsfödda som avvikande. Enligt  Edling och  Liljeros består Sverige av sociala skikt 

vilket innebär att olika grupper lever under olika förhållanden,  det framkom under 

intervjuerna att flera av de undersökta kommunernas “problematiska” områden är mer 

eller mindre integrerade i det övriga samhället. Men eftersom människan är ett vanedjur 

som gärna umgås med likasinnade och i till synes homogena grupper kan detta leda till 

ett ökat “vi” och “dom” när olikheter möts, inte minst när det kommer till riskperception 

(Bourdieu, ur Edling & Liljeros, 2010). 

 

Vi hade en incident här med någon som hade med sig en leksakspistol som 

då de nyanlända reagerade på – för dem var det ju inte en leksakspistol. K1 

 

7.2.2 Medvetenhet och anpassning 

Åtta av de nio kommuner som deltog studien har någon form av översättningsfunktion 

på sin hemsida (se bilaga B). Av dessa åtta har sex översättning via GoogleTranslate. En 

översättningstjänst som sällan gör helt korrekta översättningar, men som en av våra 
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informanter påpekade så går det oftast att förstå huvudbudskapet i översättningen. Två 

kommuner har valt att endast översätta information till de språk som är vanligast inom 

kommunen, en annan har ingen översättning alls. Anmärkningsvärt är att kommunerna 

förutsätter att alla kommuninvånare tar del av den information som finns på hemsidan 

vad gäller krisförebyggande och förberedande information – men utan att egentligen ta 

hänsyn till de kulturella skillnader som finns inom kommunen eftersom informationen 

och dess budskap anats förstås endast genom översättning. 

 

Vad det är för information och hur den  ska kommuniceras ut i förebyggande syfte 

handlar mycket om att se till människors olika riskperceptioner. Eftersom personer med 

utländsk bakgrund oroar sig mer än infödda svenskar för hot, uppfattar fler risker och är 

sämre skyddade inför kriser; det kan handla om en enkel sak som att det saknas 

brandvarnare i hemmet (Olofsson, 2007). Olofsson menar därför att det är just personer 

med utländsk bakgrund som behöver mer direkt riktade informations- och 

kommunikationsinsatser vid kris (Ibid).  De risker kommunikatören väljer att 

kommunicera kan skapa en klyfta mellan de som redan från början har hög 

riskmedvetenhet och de som har lägre beroende på vad som kommuniceras ut. 

Framförallt om kommunikatören verkar inom en homogen organisation, då dessa ofta 

tenderar att hantera det heterogena samhället sämre vid kriskommunikationsinsatser. 

Den bristande hanteringen grundas främst i okunskap om andras riskperception (jmf 

med normen) (Falkheimer & Heide, 2008). 

 

Resultatet av denna studie antyder att informanterna är medvetna om att personer med 

utländsk bakgrund förhåller sig annorlunda  till risker och hot än vad den rådande 

normen gör. 

 

Ja och det ser vi ju också till exempel att man inte har med sig att man bör 

ha en brandvarnare, så det är ju sådana här konstaterande vi kan göra att 

’ja hade de haft en brandvarnare så hade det inte hänt’. Det är sådana 

delar, och det gäller ju att jobba förebyggande där. Att informera det man 

kan. K4 
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Ett vanligt förekommande svar under våra intervjuer var att information i den 

förebyggande fasen sällan var anpassad eller riktad till personer med utländsk bakgrund. 

I många fall överläts ansvaret över på andra myndigheter. 

 

Nä, inte särskilt till den gruppen utan det är ju mer allmänt att 

räddningstjänsten jobbar mycket med de delarna…sedan är det ju i 

skolorna då alltså som man säger i förskoleverksamheten där man tar in 

sexåringarna som får vara med hos räddningstjänsten och lära sig lite om 

detta med brand. Sedan är det ju en annan del och det kan ju vara lite med 

det här att man har en annan relation till uniformsklädda. K4 

 

Bristande information i den förebyggande fasen var en tydlig trend även när 

informationen var riktad till infödda svenskar. Vad som däremot i vissa fall gjordes, var 

att kommunerna ‘puffade’ lite extra och påminde om att vidta åtgärder inför en 

annalkande storm. Att som kommunikatör äga den information man ska gå ut med är 

något som bör hanteras aktsamt framförallt i ett heterogent samhälle eftersom 

människors uppfattningar om hot och risker påverkas av sociala och kulturella 

sammanhang.  Kommunikatören måste alltså vara försiktig i sitt sorterande och urval av 

vad som kan upplevas som hot och utvecklas till kriser av kommuninvånarna. 

 

Naaj ja.. det är inget vi pratar om på det sättet. Om man ser en risk och 

märker att det är farligt då är det klart att man kommunicera ut det. Men 

det är inget så är ’vad har vi för risker…?’ för då skulle vi egentligen ha 

miljoner av risker. Det är ju mer om man hittar någonting och man märker 

att det är farligt, då är det klart att vi måste kommunicera ut det. K3 

 

Som tidigare nämnts innebär transmissionssynen att ett budskap överförs av sändaren 

via en kommunikationskanal, när målgruppen mottagit budskapet ses processen som 

lyckad, utan vidare vetskap om budskapet mottagits på önskvärt sätt eller ej. Det är 

därför viktigt att kommunikatören tänker på hur informationen formuleras till de 

grupper som  man inte delar kulturella eller subkulturella  erfarenheter med för att skapa 

mening i de budskap som sänds ut (Windahl et al,. 2009). Falkheimer och Heide (2008) 

menar att översättning av information inte alltid är det mest primära, men att det trots 

allt är något som bör utgöra en del av de krisförberedande insatserna. Flera av våra 
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informanter hade under föregående år, 2015, omfattande militärövningar runt om i 

kommunen. Många av informanterna menar att detta – trots att det inte var deras 

övning, i mångt och mycket blev en övning för respektive kommun i att gå ut med 

information för att undvika oro bland främst nyanlända. 

 

/…/ jag tror inte man kan förstå vilken skräck det skulle kunna va om man 

inte hade informerat om det innan. /…/ om man kommer från krig och allt 

vad det nu kan vara och sedan kommer till Sverige och tänker att ’gud så 

skönt här krigar man i alla fall inte’ och så kommer det in ett gäng nissar 

som skjuter med k-pist…de övade givetvis alltså, men kommer man med 

trauman från krig och allt vad det innebär och så plötsligt så dyker det upp 

folk som börjar skjuta runt om kring sig så. K6 

 

/…/ de satte man upp då på olika samlingsplatser, det var ju liksom hela 

väggar med samma bild och samma layout men massa olika språk. Då satte 

man upp då på ett café som är en samlingsplats på ett område, och i 

trappuppgångar på asylboenden med mera. Jag tror att det gick väldigt bra. 

Jag är helt övertygad. K6 

 

Som ett komplement till den översatta informationen användes även personalen på 

boenden och caféer som vidarekommunikatörer vilket kan vara en stark bidragande 

faktor till att budskapen nådde fram. Detta eftersom vidarekommunikatören 

(opinionsledaren) kan  ge djupare förklaringar och mening till det som översatts. 

 

Vi måste se till att våra vidarekommunikatörer berättar för berörda grupper 

att militärövningen kommer ske och vad som är på gång. K1 

 

7.2.3 Nätverk & resurser 

Falkheimer och Heide (2008) framhåller i sin relationella kommunikationsstrategi att 

kriskommunikation bör genomsyras av genomtänkta nätverk som består av andra 

organisationer och opinionsledare för att kunna hantera information och kommunikation 

effektivt (Falkheimer & Heide, 2008). Genom nätverk och opinionsledare kan 

kommunen bygga upp ett förtroende hos personer med utländsk bakgrund redan innan 

krisen är ett faktum – vilket underlättar hanteringen i akutfasen (Ibid) eftersom 
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informationsbehovet ökar vid krishändelser (Larsson, 2014). Krissituationer ses som 

komplexa, speciellt när det kommer till personer med utländsk bakgrund, därför  är det 

en god idé att ha en kortfattad kommunikationsplan tillgänglig där det tydligt 

framkommer hur och vilka grupper som bör nås (Ibid). Det är genom opinionsledaren 

och de andra aktörerna i nätverket som informationen får en djupare mening, samt blir 

mer tillgänglig. 

 

/…/ så har vi i alla fall försökt nå ut med budskapet på engelska också. Det 

är ju inte alltid tillräckligt, men det är också svårt…för i en kris går det 

väldigt snabbt och det är inte så lätt att få tag på en översättare. Vi har ju 

nära kontakt med de olika föreningarna, somaliska och olika 

språkföreningar i kommunen så vi har ju pratat med dem och händer det 

något kan de hjälpa till med att gå ut med budskapet på flera sätt. K5 

 

Enligt Palm är det ofta lätt att värva opinionsledare då människor överlag tenderar att bli 

smickrade av att få ett förtroende. Det finns dock vissa risker förenade med att förlita 

sig på att informationen och budskapen förblir korrekta, och att opinionsledaren gör det 

hen ska för att nå ut till de personer som ingår i nätverket (Palm, 2013). I intervjuerna 

framgår det att det finns viss oro för att detta ska ske. Att kommunikatören inte har koll 

på att informationen går ut som den ska med bibehållet grundbudskap, men den främsta 

anledningen till varför externa vidarekommunikatörer inte användes i större 

utsträckning var resurser. 

 

/…/ det finns ju samlingslokaler med mera där man då kan engagera lokala 

landsmän som har ett visst anseende som grupperna lyssnar på och som vi 

har kontakter med och som vi kan använda, men alltså det är ju en 

resursfråga att få till sådan här grejer. K6 

 

I resultatet framgår det att användandet av opinionsledare varierade. De slutsatser vi kan 

dra är att kriskommunikation riktad till personer med utländsk bakgrund ofta är ad hoc, 

och att det saknas tydliga riktlinjer för hur krishanteringen anpassas. En informant 

nämnde användandet av SFI lärare, i händelse att ett behov av dessa skulle uppstå. 
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Men det har vi också planer på att vi ska jobba fram, vi har många i 

kommunen som talar olika språk och så har kommit in, så vi ska försöka 

bygga upp en resurs som vi ska kunna använda i vilken händelse som, att vi 

ska kunna plocka ut den språkkompetens vi behöver, inte som tolk utan mer 

språkstöd – möjligheterna finns vi ska bara realisera. /…/ vi varandra bra i 

kommunen så vi vet att vi kan få tag på en SFI-lärare om vi behöver hjälp 

och det brukar fungera, men det är ju inte ett 100-procentigt system. K9 

 

En kommun använde sig av en privat aktör som språkstöd vid mottagandet av flyktingar 

för att vid mottagandet direkt kunna svara på eventuella frågor och bidra till att skapa 

lugn. 

 

Absolut, ett exempel är ju nu när vi har…eller inför flyktingströmmen som 

kom så hade vi inte många asylboende i kommunen med anledning av att det 

inte fanns några privata företag som – det var bara två boenden som hade 

plats…men en gård tog kontakt med en förening som jobbar mycket med 

integrationsfrågor så de hade personer med utländskt påbrå som mötte upp 

bussarna – och som agerade tolkar. Och där tror jag att vi har en fördel 

som jobbar med integrationsfrågorna i vardagen – vi har folk som snabbt 

skulle kunna vara på plats om vi behöver…vi har personer som vi absolut 

skulle kunna ta hjälp av. K7 

 

I en av kommunerna anställdes nyligen en somalier och en arabtalande person från 

Syrien. Hur de ska använda sig av respektive persons kunskaper är inte bestämt men 

Falkheimer och Heide (2008) menar att de mångspråkiga resurser som finns internt ska 

användas, både i förebyggande fasen för att översätta material samt fungera som 

språkrör under akutfasen. Andra värdefulla aktörer ute på fältet är de uniformsklädda 

poliserna och brandmännen, eftersom de dagligen stöter på människor som på ett eller 

annat vis råkat ut för en olycka. De besitter en direkt kunskap om vilka som tenderar att 

vara i behov av förebyggande insatser. Att decentralisera de insatser som krävs för 

snabba insatser vid kriskommunikation är en god idé redan under förebyggande fasen. 

Eftersom kommunikatören då tar vara på all den kunskap som operativa aktörer 

inhämtar från sina dagliga möten med kommunens invånare. Detta kan utgöra en 

ovärderlig tillgång för de verksamma kommunikatörerna och bidra till att 
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kriskommunikationen till personer med utländsk bakgrund blir en integrerad och mer 

normaliserad del av krisverksamheten. 

 

Men när vi är ute och följer upp säkerheten på bland annat asylboende så 

hade det varit värdefullt att få en bild av hur de boende har det, vi kommer 

ju ut i uniformer och det märks att de boende har en annan syn på 

myndighetspersoner. Och det hade ju varit värdefullt att skapa relationer i 

förebyggande syfte. K9 

 

Två av de mest framträdande konstateranden vi kan göra när det kommer till kris-

kommunikation till personer med utländsk bakgrund är att det är 1) resurskrävande och 

2) situationsanpassat. 

 

Nej, sällan, det handlar egentligen om resurser, att mäkta med att få till 

översättningar och det känner ni ju säkert till att när något händer då gäller 

det ju att vara snabb på att nå ut med information och många gånger så 

måste man gå via någon form av översättningstjänst med mera och det tar 

tid. Någon ska jobba med en översättning och det ska komma tillbaka 

och…det kan ta en dag eller två om man har otur. K6 

 

Som tidigare nämnts är det i det akuta krisläget viktigt med snabb information, att då 

behöva vänta på att få information översatt är inte helt optimalt, Falkheimer och Heide 

(2008) föreslår istället att informations- och kommunikationsteknik (IKT) ska användas 

vid den akuta fasen. En del av informanterna använder sig till viss del av översättning 

och nätverksbyggande via Facebook, andra kommuner använder sig av hemsidan och 

hänvisar till att den är översättningsbar med GoogleTranslate, men ingen av 

kommunerna lägger ner några resurser på att sprida vetskapen om att värdefull 

information även för personer med utländsk bakgrund finns tillgänglig på respektive 

hemsida. 

 

Men jag tror egentligen om jag ska vara ärlig så tror jag inte att det var 

många utav dem som de bladen riktade sig till som hittade bladen på 

hemsidan utan de fick ju dem genom barnen på skolan. K4 
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7.3 Sammanfattning  av resultat och analys 

Många av kommunerna är medvetna om vikten av att krisöva, genom dessa övningar tar 

de lärdom och kommunikatörerna vill gärna att kriskommunikationsplanerna är 

fristående från styrande dokument för att kunna situationsanpassa sitt arbete. 

Kommunikatörerna besitter en till viss del unik kunskap, vilket gör att organisationen är 

beroende av deras närvaro vid en kris för att allt ska gå som det ska. Informanterna 

lyfter även fram vikten av att arbeta efter funktion istället för person, vilket är lättare 

sagt än gjort, en del upplever även att de får uppgifter som inte ligger på deras ’bord’, 

kommunikationsinsatserna tenderar då att bli lidande. Vid krissituationer använder 

samtliga kommuner hemsidan, traditionella mediekanaler såsom press och radio samt 

sociala medier som Facebook, en del använder även Twitter. De med journalistisk 

bakgrund ser traditionell media som en tillgång och att de ’äger’ budskapet vid en kris, 

andra antar ett mer skeptiskt förhållningsätt till journalister och är rädda för att blir 

granskade eller att bilden av krisen ska bli en annan då de upplever att de inte ’äger’ 

budskapet. De lyfter vikten av att finnas tillgängliga och synliga på samma kanaler till 

vardags, för att allmänheten ska veta vart de snabbt kan hitta information vid kris. En 

annan viktig kanal vid kris är kommunernas intranät, dessa används i samtliga 

kommuner för att nå ut till alla anställda och ge dem en enhetlig bild av krisen. De 

verkar då som opinionsledare i sina nätverk och till allmänheten utanför organisationen.  

 

Samtliga informanter tilldelar olika stadsdelar och områden i sin kommun epitetet 

”problemområden”. Många gånger är det i dessa områden personer med utländsk 

bakgrund bor. Ett normtänk från informanterna framträder relativt tydligt och den 

anpassade kriskommunikationen tenderar att vara ad hoc och kräva mer omfattande 

insatser än vid vanliga kriskommunikationsinsatser.  En medvetenheten om att personer 

med utländsk bakgrund ofta skiljer sig i hur de ser på risker och hot finns hos 

informanterna. Många gånger framhålls dock bristande resurser som en avgörande 

faktor när det kommer till anpassningen av kriskommunikationen. Det är svårt att hitta 

tolkar och översättning tar ofta lång tid, därför är det viktigt att kommunikatörerna ser 

till att använda de interna mångkulturella resurser som finns. 

 

Övergripande brister återfinns i kommunernas förberedande faser. Information om hur 

man som kommuninvånare ska agera vid en kris finns oftast tillgänglig på hemsidan 

men det är sällan något som uppmärksammas. Istället antyder informanterna att det är 
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individens egna ansvar att ta del av informationen. De upplever motsättningar när det 

kommer till deras förväntningar på allmänhetens agerande och de kommunala insatser 

som görs. Några av kommunerna jobbar mer aktivt med att gå ut med förberedande 

information genom att sätta informationen i ett sammanhang och till exempel 

uppmärksamma att ”packa en krislåda” vid kommundagar eller att räddningstjänsten 

informerar, innan krisen är ett faktum. De flesta informanterna jobbar mer aktivt när en 

storm är annalkande. Problematiken med  riskförebyggande kommunikation är att det 

blir svårt att ta till sig det innan något faktiskt har inträffat, det är därför viktigt att 

kommunikatörerna sätter budskapen i en relevant kontext. All denna information är på 

svenska, vilket gör det svårt för vissa personer med utländsk bakgrund att ta del av de 

rådande normer och förväntningar som finns på allmänhetens agerande vid kris.  

 

Samtliga informanter påpekar som sagt vikten av att gå ut med information via samma 

kanaler till vardags som vid kris. Vad som skiljer sig här är att detta endast gäller för 

den allmänna kriskommunikationen, när det gäller kommunikationsinsatserna till 

personer med utländsk bakgrund ter den sig så pass ad hoc att många av informanterna i 

sin beskrivning av kriskommunikationen inte förhåller sig konsekvent i sitt strategiska 

tänk. Ett tydligt tecken på detta är när bland annat informant K4 vid ett tillfälle menar 

att det är dömt att misslyckas med kommunikationen om man använder olika kanaler 

vid informationsspridning. Vid ett annat tillfälle berättar K4 om när det översattes 

informationsblad, dessa delades dels ut på skolorna runt om i kommunen men lades 

även upp på hemsidan. Att lägga ut information på hemsidan riktad till personer med 

utländsk bakgrund är helt rätt och i enlighet med en av Falkheimer och Heides (2008) 

fem strategier där de lyfter vikten av att använda sig av IKT. Komplexiteten är dock ett 

faktum här, K4 gör nämligen ett konstaterande där det antas att de flesta som skulle nås 

av den översatta informationen troligen tog del av den via sina barn och de lappar som 

delats ut, snarare än informationen på hemsidan. Detta torde vara föga förvånande för 

informanten i fråga då just kommun K4s hemsida helt saknar översättning. Det faller sig 

alltså inte naturligt för personer med utländsk bakgrund att söka information på K4s 

hemsida – eftersom allt publicerat material till vardags är på svenska.  

 

8 Slutdiskussion 
Vi har i denna studie undersökt hur kommunanställda kommunikatörer arbetar för att 

anpassa kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund. Studien redogör även 
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för hur kommunikatörerna arbetar övergripande med kriskommunikation för att nå ut 

till kommuninvånarna före och under en kris. De slutsatser vi kan dra är att det finns 

tydliga skillnader i hur kriskommunikation kommuniceras ut beroende på vem 

informationen är riktad till. Överlag finns det kunskap om hur kommuner och 

myndigheter bör anpassa sin kriskommunikation till personer med utländsk bakgrund, 

vi ser dock att det finns en klyfta mellan de teoretiska kunskaperna och det praktiska 

utövandet. Alla kommunikatörer i vår undersökning har akademisk utbildning och är 

medvetna om vikten av att hålla sig uppdaterade med ny kunskap för att effektivisera 

och förbättra de kommunikativa insatserna. MSB håller regelbundet i utbildningar inom 

just kriskommunikation och krishantering, utbildningar som de flesta av våra 

informanter gått på, trots detta finns det brister i kommunikationen.  

 

Under de förebyggande och förberedande faserna är kommunikationsinsatserna lågt 

prioriterade. Informanterna hänvisar till befintlig information på hemsidan och att det är 

upp till var och en som samhällsmedborgare att ta del av, och ha kunskap om, hur man 

på bästa sätt förbereder sig inför och agerar under en kris. Många gånger uppfattar vi 

informanternas svar som att den enskilda individens ansvar är vedertagen kunskap – 

trots att kommuninvånarnas beteende och agerande vid kris antytt det motsatta. Infödda 

svenskar förlitar sig ofta på myndigheternas insatser medan personer med utländsk 

bakgrund och minoriteter, enligt tidigare forskning, gör det motsatta. Det arbete som 

görs under förebyggande fasen samt den information som går ut i förberedande syfte 

bör, för att tillgodose alla kommuninvånares informationsbehov, innehålla information 

om såväl individens som myndigheters ansvar vid kris. Det torde öka medvetenheten 

om den egna insatsen hos infödda svenskar samt öka förtroendet för myndigheters 

insatser bland personer med utländsk bakgrund.  

 

Under intervjuerna tenderar informanterna att skjuta över informationsansvaret på andra 

myndigheter – vilket i sig inte behöver ses som fel. Eftersom brandkåren är expert på 

(bland annat) bränder ter det sig naturligt att de har det övergripande ansvaret gällande 

informerandet om brandskydd. Däremot ser vi gärna att mer resurser läggs på att få ut 

aktuell information samt att olika myndigheter och kommunen bör ha ett mer uttalat 

samarbete redan innan krisen är ett faktum. På så sätt skulle konstateranden som ”ja 

hade de haft en brandvarnare så hade det inte hänt” (K4) med stor sannolikhet inte 

gjorts.  
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Genom resultaten kan vi inte dra några generella slutsatser om hur kriskommunikation 

hanteras i större respektive mindre kommuner, däremot är det tydligt att resurser spelar 

roll. Olika resursfrågor är av olika vikt beroende på hur många som jobbar på respektive 

kommuns kommunikationsavdelning. Gemensam resursfråga är dock den kostsamma 

och ofta tidskrävande översättningsprocessen. Informanternas medvetenhet tenderar inte 

att bottna i hur stor andel av invånarna som utgörs av personer med utländsk bakgrund. 

Medvetenheten har snarare att göra med informanten i fråga, alternativ hur 

kommunpolitiken ser ut, något vi i denna studie inte undersökt. Däremot är det tydligt 

att två av de kommuner med högst andel personer med utländsk bakgrund (K2 och K5) 

har fler etablerade kontaktnät vad gäller opinionsledare då de vid informationsspridning 

samarbetar med olika språkföreningar och liknande. Detta gäller dock inte de andra 

kommunerna med hög andel personer med utländsk bakgrund. 

 

Sammanfattningsvis, så finns det en medvetenhet hos kommunikatörerna om vikten av 

att anpassa informationen till personer med utländsk bakgrund. Anpassningen sker på 

olika nivåer och med hjälp av olika kanaler och strategier. Dock finns det 

utvecklingsområden, främst när det kommer till att ta tillvara på de resurser och aktörer 

som finns internt inom kommunen samt att bredda existerande nätverk. Däremot kan 

inte kommunikatören frånsäga sig ansvaret och skjuta över det på andra myndigheter. 

Det är nödvändigt att jobba gränsöverskridande men i grund och botten är det 

kommunikatören på kommunen som bär det främsta ansvaret vid 

informationsinsatserna, de brister som uppvisas i de förberedande faserna ligger i 

kommunikatörens tänk och agerande. Genom att tilldela kommunikatörerna mer tid och 

resurser att skapa nätverk och integrera kriskommunikation och vardaglig 

kommunikation till personer med utländsk bakgrund i det dagliga arbetet torde det 

finnas mer utrymme för kommunikatörerna att applicera sina teoretiska kunskaper i 

praktiken.  

 

Eftersom anpassning till personer med utländsk bakgrund har visat sig vara starkt 

situationsbunden, finns det även ett behov av att ha ett fungerande förberedande arbete, 

riktlinjer och strategier som kan användas effektivt. Då kommunernas skyldighet även 

stärks i lagen är det av stor vikt att inkludera alla i samhället. Det som ses som den 

svenska normen bör vidgas så att språk, kulturell bakgrund och riskperception inte utgör 
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en begränsning eller något som avgör huruvida en person eller grupp ses som avvikande 

och därför blir mindre delaktiga i samhället. 

 

8.1 Förslag på vidare forskning 

En orsaksförklaring som vi ser till varför det ser ut som det gör är att det finns ett glapp 

mellan teori och praktik, därför skulle det för vidare forskning vara intressant att 

undersöka följande områden. 

 

MSB satsar varje år mycket pengar på forskning och utbildning för att Sverige ska bli 

bättre förberedda inför kris. Därför skulle det vara intressant för vidare forskning att 

undersöka vad och hur MSB förmedlar den kunskap de tar fram, för att främja 

myndigheters risk- och krishantering. 

  

Eftersom vi i vår studie fått en inblick i hur komplex en kommunikatörs roll är skulle 

det även vara intressant för vidare forskning att undersöka hur kommunledningen se på 

kommunikatörens roll. Vilka förväntningar som finns i förhållande till hur verkligheten 

ser ut och hur detta kan komma att påverka kommunikatörens arbete. 
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Bilagor 

Bilaga A  

Intervjuguide 
Eftersom vi vid intervjutillfällena var intresserade av att höra hur informanterna valde 
att angripa ämnet kriskommunikation och beskriva de insatser som görs, valde vi att i 
den mån det gick fråga om anpassning till personer med utländsk bakgrund så sent i 
intervjun som möjligt. Dels för att låta informanterna styra samtalet, men också för att 
vi ville se om det föll sig naturligt att prata om kriskommunikation anpassad till alla 
inom kommunen. 
  
Tema bakgrund  

- Vad har du för utbildning?  

- Hur tituleras din nuvarande tjänst och vad ingår i dina arbetsuppgifter?  

- Kan du vara snäll och berätta hur kommun-X ser ut? 

Tema kriskommunikation inom kommunen  

- Hur definierar du externa risk, kris och extraordinära händelser?  

- Vem/vilka har varit med i framtagningen av nuvarande 

kriskommunikationsplan? 

- Fungerande krishanteringen som planerat sist ni drabbades av en kris? 

- Hur ser du på den enskilde individens ansvar vid kris? 

o arbetar ni på något sätt med att främja medborgarnas riskmedvetenhet? 

Tema målgruppsarbete och informationsspridning 

- Vilka kanaler använder ni er av vid kris? 

- Hur förhåller ni er till invånarna vid informationsspridning?  

- Når budskapet fram till era målgrupper vid kris? 

- Hur förhåller ni er till kulturella skillnader bland era invånare? 
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Bilaga B  
 
Tabell översikt kommuner 
 

Tabellförklaring: 
I tabellen ses varje kommuns geografiska och demografiska storlek i relation till varandra. Siffror satta i parantes 
avser att visa hur stor andel av respektive kommuns invånare som är personer med utländsk bakgrund.  
Tabellen visar även i vilken grad kommunernas hemsidor är översättningsbara. 

        

        

 GEO. 

STOR 

GEO. 

MELLAN 

GEO. 

LITEN 

DEM.  

STOR 

(personer med 

utländsk bakgrund) 

DEM. 

MELLAN 

(personer med 

utländsk bakgrund) 

DEM. 

LITEN 

(personer med 

utländsk bakgrund) 

 

 

Översättning av hemsida 

K1 X    X 

(15%) 

 Ja, till utvalda språk 

K2  X  X 

(22%) 

  Ja, via Google Translate 

K3  X  X 

(15%) 

  Ja, via Google Translate  

K4 X    X 

(20%) 

 Nej, ingen översättning 

K5   X  X 

(27%) 

 Ja, via Google Translate 

K6   X  X 

(18%) 

 Ja, via Google Translate 

K7   X   X 

(12%) 

Ja, via Google Translate 

K8   X   X 

(22%) 

Ja, men bara till tyska och 

engelska 

K9  X   X 

(14%) 

 Ja, via Google Translate 


