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Sammanfattning 
Idag lever vi i ett digitalt samhälle där det tidvis uppdagas kriser av olika slag. Vattenläckor och 

bränder är bara två exempel på kriser som Sveriges kommuner kan tvingas handskas med. På grund av 

att medborgare jämt och ständigt kan bevaka, sprida och dela information med varandra, har allt fler 

kommuner valt att arbeta med sociala medier vid kris. Denna studie syftar därför till att kartlägga hur 

en svensk kommun arbetar med Facebook i sitt kriskommunikationsarbete. Studien belyser utifrån ett 

utvalt fall hur en kommuns arbete med Facebook ser ut i praktiken under olika krisskeden samt hur en 

kommun själv resonerar kring arbetet. Studien använder en triangulering av metoder och det 

insamlade materialet som metoderna genererar, analyseras i ljuset av vetenskapliga teorier inom 

forskningsområdet kriskommunikation via sociala medier.  

 

Studien visar att en kommuns syfte med att i kristider finnas på Facebook kan vara att snabbt nå ut till 

intressenter med krisinformation. En kommun måste inte nödvändigtvis kommunicera med en 

specifikt uttalad målgrupp via kanalen utan kan istället där försöka nå så många intressenter som 

möjligt. Före en kris kan en kommun publicera Facebookinlägg som är av varnande och uppmanande 

karaktär för att öka kunskap hos intressenter. En kommun kan också arbeta aktivt med att förebygga 

kriser genom att dels skapa goda relationer med samarbetspartners och dels skapa riktlinjer för 

organisationens kommunikationsarbete. Under en kris kan en kommun publicera Facebookinlägg av 

instruerande karaktär för att lugna intressenter. Det kan handla om att informera om vad som hänt och 

vilka åtgärder som kan vidtas. En kommun kan under en kris också försöka förhindra ryktesspridning 

genom att själv se till att vara aktiv och ständigt gå ut med trovärdig information. Efter en kris kan en 

kommun publicera Facebookinlägg för att ge så kallad övrig information till intressenter, information 

som varken är till för öka kunskap, lugna eller instruera. En kommun kan också dra flera lärdomar av 

en avklarad kris. Ett exempel på en sådan är att sociala medier öppnar upp för så snabb 

kriskommunikation att de interna riktlinjerna inte alltid räcker till. Avslutningsvis finner studien flera 

fördelar och nackdelar med att som kommun arbeta med kriskommunikation på Facebook.  

 

Nyckelord 
Kriskommunikation, kommun, sociala medier, Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
Today we live in a digital community where crisis sometimes reveals. Water losses and fire accidents 

are two examples of crisis which several municipalities must handle. Citizens can constantly look 

after, spread and share information with each other and therefore more and more municipalities choose 

to use social media in time of crisis. The purpose of this thesis is to investigate how a Swedish 

municipality use Facebook as a communication channel in different stages of crisis. To illustrate the 

efficiency of progressing through this media an actual case is examined. A series of approaches are 

used and the collected material from the different approaches are analysed in the light of scientific 

theories in the field of crisis communication through social media.  

 

The output of the study state that a municipality may exist on Facebook in times of crisis to quickly 

communicate crisis information to stakeholders. Through this media a municipality do not need to 

communicate to a certain target group. Instead, they can try to reach as many stakeholders as possible. 

Before a crisis, a municipality can publish posts on Facebook which is to alert and encourage in order 

to increase the stakeholders knowledge. They can also work actively to prevent crisis by partly 

creating good relationships with partners and partly by creating guidelines and strategies for 

communication. During a crisis, a municipality can publish calming and instructing posts on 

Facebook, to inform what is going on and what measures can be taken. They can also try to prevent 

rumours and false propaganda by actively and constantly share trustworthy information. After a crisis, 

a municipality can publish posts on Facebook to distribute remaining information. Information which 

neither has a purpose to increase knowledge nor calm the public or instruct them. They can also learn 

some lessons after a completed crisis – the possibilities social media carry in communicating fast. 

Lastly, the study states several advantages and disadvantages of using Facebook as a communication 

channel in time of crisis. 
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel beskrivs studiens bakgrund vilken mynnar ut i dess problemformulering, syfte och de 

frågeställningar som den ämnar besvara. Vidare presenteras avgränsningar samt hur dispositionen 

för studien ser ut. 

 

1.1 Bakgrund 
När en kris, eller en så kallad extraordinär händelse inträffar, gör den det alltid inom en kommuns 

gränser. En kris kännetecknas enligt Langen och Sverredal (2012) av ett överraskningsmoment, ett 

snabbt, ovisst och svårkontrollerat händelseförlopp, starka reaktioner och känslor som blossar upp 

samt extraordinära insatser som måste till. En kris kan enligt Fearn-Banks (2011) exempelvis röra sig 

om en förskingring, strejk, brand, bojkott eller naturkatastrof. Av 1 kap. 2 § regeringsformen 

(1974:152) framgår att alla kommuners medborgare har rätt till att ta del av information. På grund av 

detta kan alla Sveriges medborgare förvänta sig att få ta del av viktig information när en kris inträffat.  

 

En kris kan drabba en kommun väldigt hårt på grund av att medborgare ofta har ett starkt förtroende 

för dem. Medborgare förväntar sig att en kommun är öppen och tillgänglig och medborgarna har 

därmed en förväntan på att kommunen kommunicerar med dem före, under och efter en kris 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2006). För kommunens del handlar det om ett proaktivt arbete, att 

förbereda sig för en potentiell kris, agera rätt under en sådan samt utvärdera den för att kunna dra 

lärdomar från den inför nästa potentiella kris (Coombs, 2015).  

 

Sveriges alla kommuner ska följa lagen (SFS 2006:544) som handlar om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Lagen talar om att alla 

kommuner har ett informationsansvar gentemot sina medborgare vid en krissituation. Dock är lagen 

något vag vilket gör att det är upp till varje kommun att avgöra hur informationen ska ges. Exempelvis 

är det upp till varje kommun att avgöra genom vilka kommunikationskanaler denna kommunikation 

ska ske.  

 

Enligt Coombs (2015) är digitaliseringen något som är essentiellt i dagens kriskommunikation. Idag 

existerar många digitala kanaler, bland annat i form av sociala medier som kan användas i 

kommunikationsarbetet. Detta är något som dagens forskning kretsar mycket kring. För att nämna ett 

par forskningsområden har några forskare utforskat internets betydande roll i en kris (Neil, 2000, 

Perry, Taylor, & Doerfel, 2003 och Taylor & Perry, 2005) medan en annan har undersökt på vilket sätt 

digitala kanaler har förenklat kriskommunikationsarbetet för många organisationer (Hearit, 1999). 

 

Enligt Andersson (2014) väljer allt fler kommuner att kommunicera via sociala medier vid kris. Denna 

tes överensstämmer med en förstudie som gjordes i denna studies startgropar (se avsnitt 3.1). Studien 

visade närmare bestämt att majoriteten av Sveriges större kommuner arbetar aktivt med 

kriskommunikation i sociala medier och då främst via kanalen Facebook som ingår i gruppen sociala 

medier.  

 

Louise Flygt (personlig kommunikation, 1 februari 2017) påtalar en annan typ av utmaning som 

många av Sveriges kommuner måste ta sig an varje år vilken är olika typer av tumult som kan uppstå 

under större evenemang som anordnas inom kommunernas gränser. Idag är stölder, slagsmål, rädsla 
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för terrorbrott samt sexuella trakasserier återkommande inslag under sådana evenemang. Dock kan 

även andra typer av kriser inträffa, sådana som är svårare att förebygga.  

 

Ett exempel på en sådan kris kan hittas i Norrköpings kommun. I juni 2014 pågår Sveriges största 

musikfestival, Bråvalla Festival, i Norrköping och tiotusentals människor är samlade på ett flygfält i 

utkanten av staden när ett åskväder drar in. Plötsligt är ett flertal festivalbesökare träffade av blixten 

och en stor panik utbryter på platsen (Holmqvist, Axelsdotter Olsson, Aler Sjöqvist, Berger och 

Zachariasson, 2014, 27 juni). Enligt Louise Flygt (personlig kommunikation, 1 februari 2017) drabbas 

Norrköpings kommun på samma gång av en kris då de på grund av sitt geografiska områdesansvar 

(SFS 2006:544) har det yttersta ansvaret för att kommunicera med medborgare vid kris. Kommunens 

telefonväxel blir nerringd och det är tusentals oroliga medborgare (framöver benämnda som 

intressenter), som måste upplysas om vad som har hänt och vad som händer härnäst. 

 

1.2 Problemformulering 
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (2009) har Sveriges kommuner en central 

roll i samhällets krisberedskap. Ju skickligare kommunerna är på att hantera olika typer av kriser, 

desto bättre blir hela samhället på att hantera dem. På grund av detta ligger det i både kommunernas 

och statens intresse att den kommunala krisberedskapen utvecklas. 

 

MSB har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL tecknat avtalet 

”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap” vilket preciserar mål och ersättning för de 

uppgifter som kommunerna enligt lagen (SFS 2006:544) måste följa. Överenskommelsen som avser 

perioden 2014-2018 innehåller även riktlinjer för hur arbetet systematiskt ska gå till. En av dessa 

punkter handlar om uppföljning samt det som tidigare nämnts, utveckling av förmågan i kris (MSB, 

2009). 

 

För att påbörja eller utveckla arbetet med kriskommunikation via Facebook är det naturligt att det är 

viktigt att inneha kunskap inom området. Ett sätt för kommunerna att påbörja eller utveckla sitt arbete 

är därför att titta på hur andra kommuner arbetar med denna utmaning för att på så sätt dra lärdom av 

varandra. 

 

Mer specifikt kan det konstateras att Sveriges kommuner idag står inför en utmaning när de ska 

påbörja eller utveckla sitt arbete i kanalen Facebook. Det kräver kunskap inom området vilket detta 

examensarbete kan bidra med genom att kartlägga ett kriskommunikationsarbete som pågått före, 

under och efter en kris i en svensk kommun.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att kartlägga hur en svensk kommun arbetar med Facebook i sitt 

kriskommunikationsarbete. Studien ska utifrån ett utvalt fall belysa hur en kommuns arbete med 

Facebook ser ut i praktiken under olika krisskeden samt hur en kommun själv resonerar kring arbetet.  

 

Syftet mynnar ut i två frågeställningar med tillhörande underfrågor, som denna studie ämnar besvara. 

Dessa presenteras på nästkommande sida. 
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1. Hur arbetar en kommun med sitt kriskommunikationsarbete på Facebook  

före, under och efter en kris? 

 

Det allmänna arbetet 

• Vad är syftet med att som kommun finnas på Facebook vid kris?  

• Vilken målgrupp kommunicerar en kommun med via Facebook? 

• Hur arbetar en kommun med det faktum att Facebook är en kanal där 

 det finns en risk för att icke etiskt korrekta kommentarer lämnas? 

 

Arbetet före en kris 

• Vilket syfte har en kommuns Facebookinlägg? 

• Hur ser en kommuns närvaro ut på Facebook? 

• Med vilka metoder kan en kommun förebygga kriser?  

 

Arbetet under en kris 

• Vilket syfte har en kommuns Facebookinlägg? 

• Hur ser en kommuns närvaro ut på Facebook?  

• Hur arbetar en kommun med ryktesspridning på Facebook?  

 

Arbetet efter en kris 

• Vilket syfte har en kommuns Facebookinlägg? 

• Hur ser en kommuns närvaro ut på Facebook? 

• Vilka lärdomar kan en kommun dra efter en avklarad kris? 

 

2. Vilka generella fördelar respektive nackdelar ser en kommun i att kriskommunicera 

via Facebook? 
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1.4 Avgränsningar 
Denna fallstudie avgränsar sig till att enbart kartlägga Norrköpings kommuns 

kriskommunikationsarbete. Någon värdering kring huruvida den utvalda krisens hantering var lyckad 

eller inte är således ingenting som kommer undersökas. Studieobjektet (framöver benämnd som 

krisen), avgränsas genom att tidsperioden 24 juni 2014 – 30 juni 2014 undersöks. Anledningen till att 

just Norrköpings kommuns kris under Bråvalla Festival 2014 har valts, är att krisen är och var en 

omtalad mediehändelse i lokal, regional och nationell media. Vidare är fallet lämpligt att undersöka då 

krisen inträffade i modern tid vilket gör det möjligt att studera hur den hanterades i en nutida kanal 

som Facebook.  

 

Varför studien avgränsar sig till Facebook som kanal beror på den förstudie som gjordes innan denna 

studies uppstart som kom att visa att Facebook är den kanal som majoriteten av Sveriges stora 

kommuner använder sig av. Facebook är även enligt Louise Flygt (personlig kommunikation, 25 april 

2017) den digitala kanal som Norrköpings kommun arbetar mest frekvent i. Vidare är kanalen den de 

har flest följare i, drygt 22 000 stycken (Facebook, 2017).  

 

Facebook som ingår i samlingsnamnet sociala medier är ett frekvent förekommande studieobjekt i 

vetenskapliga studier, dock används det oftast under namnet sociala medier. På grund av att många 

vetenskapliga texter utgår från begreppet sociala medier och inte Facebook, används begreppet sociala 

medier även i denna studie trots att det i slutändan handlar om kanalen Facebook. 

 

1.5 Disposition 
Denna studie är uppdelad i sex kapitel och inleds med detta där bakgrunden till studien har beskrivits. 

Vidare har studiens problemformulering, syfte, frågeställningar och avgränsningar presenterats. 

Kapitel 2 innefattar det teoretiska ramverket vars syfte är att ge bakgrundsinformation till det som 

ämnas undersöka i studien. Det teoretiska ramverket är också en utgångspunkt när studiens material 

ska analyseras. Kapitel 3 presenterar studiens metod och förklarar hur dess syfte kan besvaras. 

Studiens material presenteras i kapitel 4 och det analyseras sedan i kapitlet efter. I det avslutande 

kapitlet presenteras studiens resultat. Där presenteras svaren på frågeställningarna, en diskussion av 

studien samt förslag på vidare forskning. 

 

För att på ett enkelt och tydligt sätt kunna följa studiens tillvägagångssätt och resonemang utgår en 

stor del av den från de fyra rubrikerna ”Det allmänna arbetet”, ”Arbetet före en kris”, ”Arbetet under 

en kris”, ”Arbetet efter en kris” samt ”Fördelar och Nackdelar”. Materialet som samlats in inom 

respektive område presenteras (kapitel 4) för att sedan analyseras (kapitel 5). 
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2. TEORETISKT RAMVERK 
 
I detta kapitel skapas en överblick av befintlig kunskap inom kriskommunikationsområdet. De 

presenterade teorierna kommer senare till användning när studiens material ska analyseras och 

jämföras med befintlig kunskap inom området. 

 

2.1 Teoretisk bakgrund 
För att kunna undersöka det som studien syftar till är det nödvändigt att presentera befintlig kunskap 

inom kriskommunikationsområdet. Inledningsvis presenterar detta avsnitt hur denna kunskap inhämtas 

och vidare presenteras grundläggande teorier om vad som definierar begreppen kris, kommunikation 

och kriskommunikation. Detta för att skapa en förståelse för det grundläggande som hör till 

forskningsområdet.  

	

Kunskapen om kriskommunikation inhämtas på flera olika sätt. En kurs inom kriskommunikation 

läses på ett svenskt universitet för att där finna kunskap inom ämnet samt kunskap i vilka forskare 

inom kriskommunikation som idag är framstående. Det ger en bild av vilka referenser som är lämpliga 

att använda sig av i detta examensarbete. Vidare studeras tidigare examensarbeten inom ämnet för att 

även där finna ytterligare förslag på referenser. Dessa referenser läses och i många kan sedan 

ytterligare hänvisningar till andra referenser hittas. Även ett stort antal sökningar på Linköpings 

universitetsbiblioteks artikeldatabas görs. Flera delar i det teoretiska ramverket är hämtat från den 

forskningsplan som skapats innan examensarbetets uppstart. Det teoretiska ramverket hittades där på 

samma sätt som ovan nämnt. 

 

Inhämtningen av det teoretiska ramverket görs sammanfattningsvis på många olika sätt och det för att 

finna en stort och brett kunskapsstoff som sedan kan studeras och selekteras. Ordet referenser syftar i 

detta fall till bland annat vetenskapliga artiklar, kriskommunikationslitteratur skriven av forskare och 

andra aktiva inom den akademiska världen, handböcker samt lagar. 

 

2.2 Kris 
I kriskommunikationslitteraturen existerar mängder av definitioner av vad en kris är. Om Langen och 

Sverredals (2012) definition som i bakgrunden presenterats handlar om 1, ett överraskningsmoment, 2, 

ett snabbt, ovisst och svårkontrollerat händelseförlopp, 3, starka reaktioner och känslor som blossar 

upp samt 4, extraordinära insatser som måste till, har Hermann (1963) tagit fram en något mer 

förenklad variant. Hans klassiska definition anses än idag relevant och lyder att en kris sällan eskalerar 

och blir fullfjädrad utan att den innehåller överraskande moment som leder till hotfulla situationer 

vilka måste hanteras under tidspress. Eriksson (2009) menar att trots att det finns många olika 

definitioner är de flesta relativt lika varandra, något som dessa två nämnda definitioner är exempel på. 

 

Enligt Langen och Sverredal (2012) kan en kris uppstå både inom och utom en organisation. En kris 

inom en organisation kan exempelvis handla om en misskött verksamhet medan en kris utom en 

organisation kan handla om en naturkatastrof eller brand. Detta pekar på att det finns olika typer av 

kriser vilka kan presenteras utifrån åtta kategorier: 

 

• Akut kris: En plötslig eller oväntad händelse inträffar, som exempelvis en olycka.  

• Funktionell kris: En incident inträffar inom organisationen, som exempelvis ett fysiskt hot 

eller fel i en produkt. 
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• Organisatorisk kris: Verksamhetsmålen uppnås inte på grund av brister inom organisationen. 

• Strategisk kris: En smygande kris uppstår till följd av att organisationen strukturerar om sin 

verksamhet alternativt att de tidigare haft en felaktigt formulerad strategi. 

• Förtroendekris: Någon inom organisationen genomför en felaktig handling. 

• Instabilitetskris: En kris uppstår i en instabil omvärldssituation. 

• Personlig kris: Någon inom organisationen genomgår en kris privat vilket sedan påverkar 

organisationen i fråga. 

• Parallella kriser: Flera olika typer av kriser pågår samtidigt. 

 

2.3 Kommunikation 
För att kunna studera hur kriskommunikationen hos en svensk kommun ser ut är det lämpligt att ta 

några steg tillbaka och kartlägga hur kommunikation ser ut i sin mest grundläggande form.  

 

Kommunikation är enligt Fiske (1997) av central betydelse för oss i vår kultur och den handlar om att 

sprida information. Det finns två olika skolor vad gäller kommunikationsstudier. Antingen tittar vi på 

kommunikation som överföring av meddelanden eller istället som skapande och utbyte av betydelser. 

Larsson (2008) benämner dessa skolor som envägskommunikation och tvåvägskommunikation. Han 

menar vidare att det finns mängder av modeller som illustrerar hur kommunikation fungerar och 

Shannons och Weavers modell är en av de mest traditionella som beskriver kommunikation som en 

enkel linjär process. 

 
Figur 1. Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske, 1997) 

 

Fiske (1997) förklarar att modellen ovan illustrerar hur ett meddelande vandrar från en 

informationskälla till en destination. I modellen kan termen brus utläsas och den handlar om något 

som källan aldrig avser. Det handlar således om något som stör meddelandet, som exempelvis en 

ljudförvrängning. Dock behöver inte bruset vara av teknisk karaktär. Det kan också handla om ett så 

kallat semantiskt brus, det vill säga all förvrängning av den önskade informationen som källan inte 

önskar men som påverkar destinationen. Trots att denna modell skapades för många år sedan och är 

något föråldrad illustrerar den enligt Larsson (2008) kommunikation i sin mest grundläggande form 

(sändare-meddelande-kanal-mottagare). 
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När det gäller moderna kommunikationsmodeller finns det enligt Larsson (2008) få modeller inom 

kommunikationsforskningen som illustrerar situationen när den kommunikativa makten finns hos 

publiken. Dock har flera forskare länge talat om detta hål i forskningen. På senare tid har också 

forskningen börjat betona kontexten, det vill säga det sammanhang som kommunikationen sker i. 

Modellen nedan kallar Larsson (2008) för användningsmodellen vilken illustrerar hur människor 

fungerar gentemot moderna kanaler. 

Figur 2. Användningsmodellen (Larsson, 2008) 
 

Enligt McQuail och Windahl (1995), citerad i Larsson (2008) utgår modellen från tanken att vi 

människor har behov som vi tillfredsställer genom att använda bestämda kanaler. Modellen utgår från 

att människan är en aktiv användare som fritt väljer kanaler för att tillfredsställa sitt 

informationsbehov. Detta innebär att användaren själv avgör om någon kommunikation ska ske och 

således finns också den kommunikativa makten hos användaren. Ytterligare en sak som modellen 

utgår från är att resultatet av detta medieanvändande beror på användarens uppfattning av huruvida 

innehållet i kanalen är användbart eller inte.  Användningsmodellen är således mottagarstyrd vilket gör 

den applicerbar på en modern kanal som Facebook.  

 

2.4 Kriskommunikation 
Kommunikation är enligt Eriksson (2009) det som många gånger får en kris att uppstå, eskalera och 

mattas av. Han har utifrån National Research Councils klassiska riskkommunikationsdefinition från år 

1989 tagit fram några meningar som definierar vad kriskommunikation är och dessa lyder som följer:  

 
Kriskommunikation innebär en interaktiv process av utbyte av information och opinioner under pressade 

tidsförlopp mellan individer, grupper och organisationer (exempelvis medborgare, medier, myndigheter och 

företag), ofta ingripande multipla budskap avseende för de inblandade hot och överraskande moment. (s.38) 

 

Begreppet ”Web 2.0” refererar enligt Coombs (2015) till kommunikationskanaler som bygger på 

användare som skapar och delar innehåll. Sociala medier tillhör detta begrepp och är digitala kanaler 

som syftar till att dess användare delar åsikter, insikter och upplevelser i film, text eller ljud med andra 

användare. Exempel på sådana kanaler är bloggar, forum och sociala nätverk som exempelvis 

Facebook. Coombs (2015) menar vidare att följande fem punkter visar vad som karakteriserar sociala 

medier: 

 

• Deltagande: Alla kan delta genom att skapa innehåll och kommentera andras innehåll. 

• Öppenhet: Alla kan skapa innehåll och få feedback på detta. 

• Dialog: Kommunikationen kan ske mellan två eller flera parter. 



	

8 

• Gemenskap: Användare med samma intresse kan bilda grupper. 

• Förbindelse: Det är möjligt att länka vidare till annat innehåll. 

 

Coombs (2015) fastslår att sociala medier är och har varit en viktig del i kriskommunikationens 

utveckling. Han säger också att det trots sociala mediers inflytande kan vara rentutav riskfyllt att 

enbart använda sig av dem som kommunikationskanal vid en kris. Valet av kommunikationskanaler 

måste bestämmas utifrån målgruppen. Han menar vidare att det är viktigt för organisationer att arbeta 

strategiskt i dessa kanaler och att det är viktigt att de inte väljs för att någon i organisationen hört att 

de ska vara bra att kriskommunicera via (se avsnitt 2.4.1). 

 

Enligt Språklagen (SFS 2009:600), 11 § måste språket i en offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt 

och begripligt. Med andra ord har svenska kommuner ett krav på sig att anpassa sina Facebookinlägg 

efter detta samt inneha kunskap i hur en sådan kommunikation kan gå till. Andersson (2014) har för 

MSB tagit fram rekommendationer för hur en kommun eller myndighet kan kriskommunicera i sociala 

medier under kris. Att kommunicera i sociala medier är enligt Andersson (2014) inte helt 

okomplicerat. Det ställer i enlighet med den tidigare nämnda lagen, stora krav på att inläggen skrivs 

med ett tydligt och förståeligt språkbruk, särskilt med tanke på att kommuner och myndigheter har ett 

krav på sig att vara tillgängliga. För att arbeta med kriskommunikation räcker det inte med att vara en 

skicklig skribent. Det krävs nämligen en förståelse för i vilket sammanhang ett inlägg ska skrivas. Det 

är också viktigt att skribenten vet varför ett inlägg ska skrivas, vad det ska handla om, vilka som ska 

nås av informationen samt med vilka konsekvenser. Andersson (2014) poängterar att alla texter har ett 

eller flera syften. Det kan exempelvis handla om att öka kunskapen hos intressenter vilket görs genom 

att berätta vad som pågår och vilka åtgärder som genomförs. Det kan också handla om att instruera 

intressenter om något, hur de själva kan vidta åtgärder under krisen. Ytterligare ett syfte kan vara att 

lugna intressenter. Oavsett syfte är det viktigt att organisationen i sina inlägg visar på god karaktär, 

förnuft och empati, särskilt i hänsyn till de involverade. 

 

Andersson (2014) lyfter mängder av rekommendationer gällande hur en kommun eller myndighet bör 

arbeta med text i inlägg. För att ge exempel på några är det centralt att rätt ordval görs. Det är viktigt 

att undvika fackspråk och istället använda moderna, konkreta, korrekta och begripliga ord. Vidare är 

det viktigt att orden pekar på kontroll, förtroende, säkerhet och trygghet. Organisationen bör använda 

en god ton i inläggen och det är att föredra att använda ett personligt men inte privat tilltal. Enligt 

Andersson (2014) tror många att ett formellt och opersonligt språkbruk meddelar mottagaren att 

situationen är allvarlig och att organisationen i fråga tar händelsen på allvar. Dock kan det många 

gånger vara tvärtom. Ett personligt tilltal innehållande ett enkelt språk med lättbegripliga ord kan göra 

budskapet tydligare. Ett personligt tilltal sägs engagera intressenterna betydligt mer. Att använda ett 

informellt och personligt tilltal är således att rekommendera. Det är också effektivt att tilltala dem med 

du och/eller ni. 

 

Det kan utifrån det ovan nämnda konstateras att språkbruket är centralt. Dock är det även, enligt 

Andersson (2014), viktigt att ha kunskap i hur exempelvis text och bild samverkar i ett 

Facebookinlägg. Vad gäller bilder kan de förtydliga situationen för intressenterna men också engagera 

dem mer. Ett gott samspel mellan text och bild är enligt Andersson (2014) att sträva efter. 

Avslutningsvis kan det konstateras att det finns mängder av faktorer som är viktiga att ta hänsyn till 

vid publicering i sociala medier vid kris. Sammanfattningsvis är det enligt Andersson (2014) viktigt att 

ha en god samverkan, publicera budskapet snabbt och se till att det är tydligt formulerat. 

Informationen måste också uppdateras kontinuerligt gentemot intressenterna. 
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2.4.1 Före en kris 
Arbetet före en kris är enligt Krisberedskapsmyndigheten (2006) minst lika viktigt som det som görs 

under en kris. Exempelvis är det i detta stadie som det stora arbetet görs vad gäller att skapa 

trovärdighet. För att lyckas med att skapa trovärdighet krävs goda relationer och samverkan med såväl 

medier som samarbetspartners. Lennéer och Thylefors (2005) förklarar att ett samarbete eller 

samverkan går ut på att två eller flera personer kombinerar sina resurser för att tillsammans uppnå ett 

mål. En god samverkan mellan samhällets olika aktörer är enligt Hjert (2007) en förutsättning för att 

hantera kriser. Det är också ett krav då denna samverkan delvis regleras i (SFS 2006:544). Utifrån 

denna lag har staten och SKL tagit fram en överenskommelse där det står att Sveriges kommuner är 

skyldiga att arbeta med förberedelser för hantering av kriser. Det står också att statliga myndigheter, 

landsting, organisationer och företag ska samordnas inom dessa ramar för förberedelse. I kristider ska 

varje aktör på såväl lokal som regional och nationell nivå, enligt Hjert (2007) agera utifrån sina 

befogenheter, sina uppgifter och sin roll. Alla olika typer av insatser ska utföras samtidigt och samtliga 

aktörer är därför i ett starkt beroende av varandra. I en sådan situation är samordning centralt. För att 

kunna samverka är det viktigt att alla aktörer vet vad syftet med samverkan i är. I stadiet före en kris är 

det viktigt att kartlägga vilka möjligheter och behov som finns för ett samarbete och genom att utnyttja 

dessa möjligheter existerar utrymme för en god samverkan i kris. 

 

Sociala medier är enligt Coombs (2015) ett verktyg som kan hjälpa en organisation att finna 

varningstecken som indikerar på en potentiellt kommande kris. På grund av sociala mediers öppna och 

tillgängliga karaktär är det idag möjligt för en enskild individ att sprida ett meddelande som kan 

komma att bli viralt och påverka en organisation negativt. Om organisationer är närvarande i sociala 

medier är det möjligt för dem att förhindra och tona ner sådant innehåll. Begreppet paracrisis syftar 

enligt Coombs (2015) till just detta och är en form av varningstecken. En paracrisis syftar nämligen till 

en potentiell kris som kan komma att eskalera. En sådan liknar en vanlig kris då den hotar en 

organisations rykte men skiljer sig genom att den inte kräver några större kriskommunikationsinsatser 

från den berörda organisationen. Sociala medier gör det idag möjligt för många paracrisis att existera 

då de drivs av intressenters åsikter som enkelt synliggörs på grund av sociala mediers öppna karaktär. 

 

En kris är enligt Coombs (2015) alltid oförutsägbar men aldrig oväntad. Det innebär att en kommun 

som arbetar mycket och effektivt med sin kriskommunikation vet att en kris någon gång kommer att 

drabba dem, frågan är bara när den gör det. Enligt Andersson (2014) är det nödvändigt att ha någon 

slags riktlinje att förhålla sig till som berättar hur arbetet ska gå till, såsom hur ofta uppdatering ska 

ske i sociala medier samt vad och hur saker och ting ska sägas. Enligt Kylén (2008) är många 

organisationer svaga i sitt arbete vad gäller planering inför en oväntad kris. Många tänker att det löser 

sig den dagen det inträffar och att organisationens arbete ska fortsätta som vanligt. Dock är det enligt 

honom av stor vikt att förbereda sig inför en potentiellt kommande kris. Han menar vidare att finns 

många olika typer av begrepp som handlar om strategiska planer för krishantering. Exempelvis talar 

Coombs (2015) om begreppet krishanteringsplan (eng. crisis management plan) medan Fearn-Banks 

(2011) talar om kriskommunikationsplan (eng. crisis communication plan). De båda menar att det 

finns vissa skillnader mellan begreppen. Coombs (2015) förklarar att kriskommunikationsplanen är en 

del av krishanteringsplanen. Kriskommunikationsplanen fokuserar på hur organisationen ska 

kommunicera med olika intressenter medan krishanteringsplanen talar om hur saker och ting ska 

hanteras under krisen. Oavsett begrepp och typ av plan är det enligt Kylén (2008) viktigt att göra 

utvärderingar och riskanalyser för att organisationen ska kunna förbereda sig för små som stora kriser. 

Det handlar i mångt och mycket om att fundera kring hur man på bästa sätt upptäcker signaler på att 

något inte står rätt till, hur kedjan ser ut vad gäller rapportering samt vilka resurser som finns 
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tillgängliga. Därefter är det viktigt att praktisera det som organisationen tränat inför genom övningar 

av olika slag. En central del av denna förberedelse är att försöka uppskatta sannolikheten för att något 

ska inträffa, att som tidigare nämnt, identifiera potentiellt kommande kriser. Vad gäller strategiska 

planer i kombination med sociala medier är de enligt Maresh-Fuehrer och Smith (2016) de kanaler 

som är de mest populära när det handlar om att ta till sig kommunikation i kris men trots detta 

hänvisar de till en studie (Rusell Herder och Ethos Business law, 2009) som pekar på något annat. 

Studien visade att endast 13 % av de tillfrågade organisationerna implementerat sociala medier i sin 

kriskommunikationsplan. Ett förvånansvärt fynd menar forskarna med tanke på de många fördelar 

som bevisats vad gäller att implementera sociala medier i sitt kommunikationsarbete och dess 

strategiska planer. 

 

Trots allt som ovan nämnts, säger Eriksson (2014a) att många forskningsstudier visar att när 

organisationer hamnar i kris och väljer att använda sociala medier som en del i kriskommunikationen 

är det vanligt att den kommunikationen sker improviserat och utan större hänsyn till de traditionella 

krisberedskapsplaner som organisationen byggt upp. Dock har det enligt honom visat sig att sådana 

typer av kommunikationsinsatser varit framgångsrika då kommunikationen har anpassats efter den 

specifika situationen istället för implementerade strategier. Ett annat exempel på hur 

kriskommunikation i sociala medier kan te sig i skarpt läge är den forskningsstudie som Fjeld och 

Molesworth (2006) gjort. De har i sin studie funnit att när en kris väl inträffar är sannolikheten stor att 

den berörda organisationen använder sociala medier för att sprida snabb och enkelriktad information, 

trots att det existerar en vedertagen tanke om att sociala medier är kanaler som öppnar upp för dialog, 

tvåvägskommunikation. 

 

2.4.2 Under en kris  
Enligt Hjert (2007) ställs Sveriges kommuner tidvis inför situationer som ställer höga krav på deras 

ledningsförmåga. De måste hantera en stor mängd problem och situationer och snabbt besluta vilka 

prioriteringar som ska göras. Det ställs också stora krav på dem som säger att de har skyldighet att 

förse personal, intressenter och medier med information om krisen och dess händelseförlopp. 

	

Vid kris är det enligt Kylén (2008) viktigt att följa sina tidigare uppsatta rutiner och riktlinjer. Detta 

eftersom en krissituation kan skapa panik och kaos vilket kan medföra att handlingskraften hos 

organisationens personal är knapp. Vid en sådan situation är det säkrast att agera på det sättet som 

övats in eller som riktlinjerna säger. 

	

Enligt Krisberedskapsmyndigheten (2006) är det viktigt att som organisation kommunicera trovärdigt 

och det kan göras genom att ständigt visa upp en bild av att vara öppen, ärlig och kompetent. Ju större 

trovärdighet organisationer har, desto större är förutsättningarna för att lyckas med kommunikationen. 

De förklarar vidare att trovärdighet många gånger kan vara svårt att uppnå med tanke på den 

ryktesspridning som existerar i diverse kanaler. Det är ofta lätt att ta ställning när något dramatiskt 

inträffat vilket en kris ofta innebär. Medierna bestämmer sig många gånger snabbt för vad som hänt 

och varför. Det som människor tror är nyheter kan komma att visa sig vara ryktesspridning. Om man 

vill undvika detta är det viktigt att inte låta känslorna ta över utan ta ett steg tillbaka för att ställa sig 

frågan om det finns någon annan förklaring än den man nyss mottagit. Det är viktigt att varna 

samhället för olika typer av faror men om det görs för ofta och lättsinnigt finns en risk att intressenter 

inte reagerar lika starkt på sanna varningar. Enligt Krimsky (2007) är risken för ryktesspridning stor i 

just sociala medier då kanalerna öppnar upp för att fritt publicera information och åsikter. Denna 

ryktesspridning kan vara svår att för en organisation att förhindra då den skett utom deras egen 

kontroll. Vad gäller sociala medier är det enligt Coombs (2015) viktigt att där kommunicera med 
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intressenter i kristider. Där ska en aktiv närvaro vara upprättad under kris. Till exempel ska kanalerna 

bevakas och kommentarer ska besvaras. Han föreslår fyra grundregler som sammanfattar detta och 

som talar om vad en organisation bör arbeta med när sociala medier är en av de kanaler som 

organisationen kriskommunicerar via: 

 

• Var närvarande: Den krisdrabbade organisationen bör vara öppen i sina sociala medier. Det är 

viktigt att de hela tiden uppdaterar sina kanaler med krisrelaterad information. Om inte finns 

en risk att intressenterna börjar spekulera kring varför det är tyst från organisationens sida. 

• Var där handlingen tar plats: Det är viktigt att organisationen kommenterar och hanterar 

krisen i den kanal som den uppkommit i. Då är det större chans för kommentarerna att sprida 

sig till berörda. 

• Var på plats innan krisen tar fart: Om organisationen före krisen är aktiv och tillgänglig i 

flera kanaler, förenklas kriskommunikationsarbetet. Vid en uppkommen kris finns redan 

intressenter där som följare och då är det enkelt att sända ut ett budskap till samtliga. 

• Var artig: Det är viktigt att organisationen alltid svarar artigt oavsett kommentarens ton. En 

oartig kommentar tillbaka gör situationen ännu värre. 

 

2.4.3 Efter en kris 
När en kris inte längre stormar är det enligt Langen och Sverredal (2012) samt Coombs (2015) viktigt 

att tydligt avsluta den. När en kris officiellt är över vill intressenter enligt Coombs (2015) oftast kunna 

ta del av information och uppdateringar av uppföljande karaktär. Det är därför viktigt att den drabbade 

organisationen låter sina kommunikationskanaler vara aktiva tills dess att intresset för krisen lagt sig. 

Sociala medier är enligt Coombs (2015) särskilt effektivt att använda sig av efter en kris då 

intressenter och organisationen i fråga på ett enkelt sätt kan ha ett informationsutbyte där. 

Intressenterna får svar på sina frågor och organisationen kan visa sig öppen, tillgänglig och har 

möjlighet att påvisa att krisen är över. 

 

När detta är gjort är det enligt Langen och Sverredal (2012) dags för återhämtning. Medarbetarna bör 

samlas och samtala om det som inträffat och detta för att skapa samhörighet och engagemang. Det är 

inte helt ovanligt att medarbetarna behöver bearbeta så kallade individuella kriser. Efter en kris är det 

vanligt att någon eller några upplevt händelsen väldigt starkt och därför är i behov av extra hjälp och 

stöd för att kunna återgå till sin vardag. I en organisations kriskommunikationsarbete ingår det att ha 

hand om dessa saker. 

 

Därefter är det enligt Langen och Sverredal (2012) dags att försöka bedriva verksamheten som 

normalt. Dock bör en organisation som genomgått en kris stanna upp för att bearbeta och utvärdera 

kriskommunikationsarbetet för att där se om några framtida förändringar med avstamp i krisen, kan 

göras i arbetet. Det finns enligt dem många olika sätt att göra detta på. Ett sätt är att gå igenom och 

utvärdera sina olika strategiska planer. Ett annat är att utvärdera de insatser som gjordes under krisen. 

Utifrån bearbetning och utvärdering av olika slag kan saker och ting enligt dem, revideras vid behov, 

såsom olika typer av strategiska planer. Ur detta följer sedan lärande. En utvärdering räcker inte för att 

organisationen ska dra lärdomar av händelsen. Det är genom att kommunicera och använda resultatet 

som framgång kan nås. Detta behöver inte nödvändigtvis endast ske internt. Det är lika viktigt att 

externt dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter för att föra kunskapen vidare, i likhet med 

det som denna studie ämnar göra.  
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2.5 Fördelar och nackdelar  
Rice (1999), citerad i Falkheimer, Heide och Larsson (2009), betonar att varken traditionella eller 

moderna kanaler är enbart positiva eller negativa att kriskommunicera via. Det finns således både 

fördelar och nackdelar med de båda typerna, menar han. Dock finns det en tendens att moderna 

kanaler som sociala medier oftare förknippas med fördelar. Nedan följer en beskrivning av fördelar 

och nackdelar med att kriskommunicera via sociala medier. 

 

Vad gäller fördelar kan det inledningsvis konstateras att sociala medier enligt Fearn-Banks (2011), har 

öppnat upp för en tvåvägskommunikation. Organisationer och intressenter kan på ett enkelt sätt föra 

en dialog med varandra och den kommunikationen kan nu ske snabbare och bredare än någonsin 

tidigare. Gonzáles-Herrero och Smith (2008) poängterar att det har bidragit till ett mer dynamiskt 

kommunikationsklimat mellan organisationer och intressenter. 

 

En annan fördel handlar om organisationerna i samhället som enligt Andersson (2014) kan förmedla 

krisers händelseförlopp på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. De kan exempelvis enligt Eriksson 

(2014b) kontrollera den information som sprids och de kan själva erbjuda korrekt information i sina 

egna kanaler. Ytterligare en fördel med sociala medier är att kommuner och myndigheter kan avlasta 

telefonväxlar som resultat av att de sociala medierna på kort tid når många intressenter. 

 

Gonzáles-Herrero och Smith (2008) lyfter en annan fördel och säger att att sociala medier gjort det 

möjligt för intressenter att få sina röster hörda. Eriksson (2014b) lyfter utöver denna 

kommunikationsaspekt att intressenter också på ett enklare sätt än tidigare kan skapa sina egna bilder 

av en pågående kris. De kan med hjälp av de sociala medierna söka svar på hur krisen ser ut och 

fortgår.  

 
Detta snabba och öppna kommunikationsklimat har dock även fört med sig nackdelar. Det är inte 

alltid som denna öppenhet och tillgänglighet är något positivt. Krimsky (2007) påpekar att när 

intressenter obehindrat delar med sig av sina åsikter om organisationer och händelser finns en risk att 

organisationernas rykte påverkas negativt. Grégoire, Salle och Tripp (2015) har en liknande tes och 

påpekar att det är farligt för en organisation när dess intressenter börjar tala negativt om den i sociala 

medier. Många gånger sker detta utan de talat med organisationen i fråga.  

 

Allt detta ovan menar Eriksson (2014b) är en anledning till att organisationer ibland ställer sig kritiska 

till ett arbete med kriskommunikation via sociala medier. I ett scenario som ovan nämnt krävs 

oerhörda resurser vilka inte alltid finns. 
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3. METOD 
 
I detta kapitel förklaras hur studien letar svar på sitt syfte med tillhörande frågeställningar. 

Avslutningsvis förs en kritisk metoddiskussion med ett tillhörande resonemang kring studiens etiska 

överväganden samt dess validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Förstudie 
Innan denna studie kunde påbörjas gjordes en förstudie. Syftet med den var dels att undersöka om 

kriskommunikation via sociala medier kunde vara ett relevant studieobjekt till ett examensarbete och 

dels att generalisera hur större svenska kommuner arbetar med kriskommunikation via sociala medier. 

Detta upplevdes nödvändigt att undersöka för att i denna studie ha så pass mycket kunskap och 

erfarenhet i ämnet att det skulle kunna vara möjligt att koncentrera studien på ett fall i en kommun. 

Förstudien genomfördes med hjälp av en enkätundersökning som skickades ut till ett tjugotal 

kommuner. Detta urval grundades i den kommungruppsindelning som SKL tillhandahåller. 

Kommungruppsindelningen är tänkt att kunna användas i jämförelser och analyser av olika slag och 

den var därmed lämplig att använda i undersökningen. De 20 kommunerna ingår tillsammans med 

Norrköpings kommun i gruppen ”Större stad”. Förstudiens resultat visade bland annat att majoriteten 

av de svenska kommunerna som ingick i studien arbetar aktivt med kriskommunikation i sociala 

medier och då främst via Facebook. Då förstudien visade att svenska kommuner arbetar med 

kriskommunikation var det naturligt att i denna studie gå vidare med den informationen för att 

undersöka hur de arbetar med det. 

 

Vidare fanns en önskan att fysiskt tala med en kommun om det potentiella examensarbetet. 

Medarbetare vid Norrköpings kommun var intresserade att delge sina tankar och därför stämdes ett 

möte med kommunens kommunikationsdirektör Louise Flygt samt kommunikationsavdelningens 

enhetschef Maria Hultberg. De gav råd och stöd i vad som mer specifikt kunde tänkas vara relevant att 

undersöka vad gäller kommuner och kriskommunikation. 

 

3.2 Bedriva fallstudie 
Denna studie är en form av fallstudie vilket enligt Ekström och Larsson (2010) innebär att studien är 

inriktad på en specifik organisation och/eller en specifik händelse. Yin (2014) menar att en fallstudie 

är en undersökning som på djupet utreder ett modernt fenomen i dess rätta omgivning. Patel och 

Davidson (2011) tillägger att fallstudier kommer till användning när en forskare vill studera processer. 

I en fallstudie är det enligt Ekström och Larsson (2010) viktigt att dels beskriva det valda fallets 

specifika situation och dels att urskilja generella mönster. Det kan handla om saker som kan kopplas 

till forskning eller som skulle kunna appliceras på liknande händelser eller organisationer.  

 

Fallet i denna studie berör både en specifik organisation och en specifik händelse, Norrköpings 

kommun och blixtnedslaget som ägde rum under Bråvalla Festival 2014.  
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3.3 Materialinsamlingsmetoder 
Denna studie använder sig av en triangulering av materialinsamlingsmetoder vilket enligt Yin (2014) 

handlar om att samla in material från olika källor. Detta passar en fallstudie bra menar hon, då det 

skapar större trovärdighet i studien eftersom material hämtas från olika källor och perspektiv.  

 

3.3.1 Kvalitativ semistrukturerad intervju 
Enligt Yin (2014) är intervjuer ett användbart verktyg för att samla in material i en fallstudie. Bryman 

(2011) menar att intervjuer är den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning och att det finns flera 

olika typer av intervjuformer. En av dessa är den semistrukturerade intervjumetoden som handlar om 

att forskaren har en intervjuguide att utgå från under intervjun. Frågorna behöver inte nödvändigtvis 

ställas i den ordningen de är skrivna och frågor som inte ingår i denna är ändå tillåtna att ställas. 

Intervjuprocessen är således relativt flexibel. 

 

Intervjuer är en metod som rymmer flera fördelar och nackdelar. Enligt Bryman (2011) är metoden 

flexibel och ger utrymme till stor frihet och stort underlag. Det är också möjligt att samla in 

djupgående information kring det som ämnas undersöka. Creswell (2014) lyfter fördelen att intervjuer 

gör det möjligt för forskaren att ta del av historisk information från informanten. Vidare är det möjligt 

att ha en större kontroll över situationen än om exempelvis en observation skulle genomföras.  

 

Den kvalitativa semistrukturerade intervjumetoden kom till användning när studiens första 

frågeställning, hur en kommun arbetar med sitt kriskommunikationsarbete på Facebook före, under 

och efter en kris, besvaras. Intervjun genomfördes under en timme den 25 april 2017 med Norrköpings 

kommuns kommunikationsdirektör, Louise Flygt (vidare kallad informant 1). Hon hade under krisen 

det yttersta ansvaret för kriskommunikationen från kommunens sida och hade det även under studiens 

genomförande vilket gör henne till den mest lämpade informanten i studien. Dock var hon tvungen att 

avvika efter 30 minuter och då tog en av Norrköpings kommuns presskommunikatörer Caroline 

Amnéus (vidare kallad informant 2), vid under resterande 30 minuter. Hon är både kompetent inom 

ämnet och är en av de medarbetare som arbetat längst på avdelningen. De båda intervjuerna utgick 

från 18 frågor vilka går att finna i bilaga 1, Intervjuguide. Informant 1 svarade främst på frågor 

rörande arbetet under den utvalda krisen men också på mer allmänna frågor rörande det strategiska 

kriskommunikationsarbetet i kommunen. Då informant 2 inte arbetade på kommunens 

kommunikationsavdelning under krisen yttrade hon sig inget i de frågor som berörde den. Hon svarade 

istället på mer allmänna frågor och fyllde i de luckor som lämnades efter intervjun med informant 1. 

 

För att möjliggöra en analys av de två intervjuerna transkriberades dem var för sig och därefter fick 

informanterna möjlighet till att godkänna sina citat.  
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3.3.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Enligt Hellspong och Ledin (2003) möter människor ständigt texter av olika slag och är i behov av att 

uppfatta vad de säger och hur de säger det. När vi granskar en texts utformning har vi möjlighet att 

komma närmre inpå den och då få ut mer av texten. När vi granskar en text kan även granskningen 

påvisa brister i texten. Om dessa åtgärdas är det möjligt att göra den mer lämpad för sitt syfte. På 

grund av dessa olika anledningar är innehållsanalyser (ibland även kallade textanalyser) många gånger 

en användbar undersökningsmetod i vetenskapliga studier.  

 

En innehållsanalys handlar enligt Bryman (2011) om att analysera dokument och texter på ett 

systematiskt sätt. Användaren av metoden måste till att börja med avgöra vilken tidsperiod texterna 

ska tillhöra samt i vilket eller vilka kanaler de ska ha publicerats. Innehållsanalysen är en systematisk 

men flexibel metod som enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2007) kan 

genomföras med både ett kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt. I den kvantitativa 

innehållsanalysen används en stor mängd analysenheter som kan komma att förklara och peka på olika 

samband. Om det istället är intressant att ta fram en djupare beskrivning av texten och dess helhet är 

en kvalitativ innehållsanalys mer lämplig. Eftersom det i denna studie är och var intressant att på ett 

djupare plan undersöka, tolka och jämföra Facebookinläggens utformning och kontext valdes den 

kvalitativa innehållsanalysen. 

 

Esaiasson et al. (2007) förklarar vidare att texterna kan analyseras på två sätt. De talar om att antingen 

systematisera innehållet i texterna eller kritiskt granska innehållet i dem. När innehållet systematiseras 

är det möjligt att klassificera innehållet i texterna, klargöra tankestrukturen samt ordna innehållet i 

dem. För att logiskt ordna innehållet i texterna skapas lättöverskådliga kategorier vilka texterna 

placeras in i. Om texternas innehåll istället kritiskt granskas är det möjligt att studera ideologikritik, 

idékritik och diskursanalys. Exempelvis kan det handla om att peka på att en idé, som kan upplevas 

naturlig och given, i själva verket är en produkt av mänsklig tolkning. Båda analyssätten är 

användbara i en studie som denna men eftersom en större mängd material skulle analyseras var det 

lämpligt att välja att systematisera innehållet. När innehållet var systematiserat blev det tydligt vad 

inläggen handlade. Utifrån det skulle det sedan bli enklare att analysera dem vidare. 

  

En innehållsanalys är enligt Bryman (2011) en metod som rymmer både fördelar och nackdelar. 

Fördelarna är att det är en öppen och flexibel forskningsmetod och därför kan analysen anpassas efter 

den specifika situationen. Nackdelarna är att det är svårt att utforma en analys som inte inrymmer 

tolkning från forskaren samt att det är svårt att svara på varför-frågor med hjälp av metoden. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen kom till användning när studiens första frågeställning, hur en 

kommun arbetar med sitt kriskommunikationsarbete på Facebook före, under och efter en kris 

besvaras. 11 inlägg med tillhörande kommentarsfält från Norrköpings kommuns Facebooksida valdes 

ut för att sedan analyseras. De inlägg och kommentarsfält som valdes ut är de som publicerades före, 

under och efter krisen med hänsyn till de datum som studien avgränsar sig till. Då det under denna 

period publicerades 37 inlägg var det med hänsyn till studiens begränsande omfattning inte möjligt att 

ta med och analysera dem alla i detta examensarbete. Därför valdes de 11 inläggen ut systematiskt 

genom att varje inlägg med tillhörande kommentarsfält kritiskt granskades. Det som avgjorde om 

inläggen valdes ut att vara en del av studiens material var om inlägget och dess kommentarsfält hade 

någon aspekt i sig som skulle göra det intressant att analysera i kontexten som hade med krisen att 

göra. Det kunde exempelvis handla om att inläggen handlade om festivalen eller krisen som uppstod. 
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Ett 70-tal skärmdumpar togs på de publicerade inläggen och dess kommentarer vilka representerar 

kommunens närvaro på Facebook före, under och efter krisen. För att på ett systematiskt sätt kunna 

analysera Facebookinläggen gjordes ett analysschema som Esaiasson et al. (2007) förespråkar när en 

förståelse av texter vill uppnås. I analysschemat (som i sin helhet presenteras i avsnitt 5) delades 

materialet in i enheter (de objekt som ska studeras), dimensioner (egenskaper hos objekten) samt 

kategorier (klassificering av objektens egenskaper). I denna studies analysschema är 

Facebookinläggen enheterna medan dimensionerna är fem teman som är hämtade från det teoretiska 

ramverket, Coombs (2015) och Anderssons (2014) övergripande rekommendationer och teorier kring 

användandet av sociala medier vid kris. Dimensionerna representerar med andra ord de frågor som 

undersöktes i respektive utvalt Facebookinlägg och de var utvalda att passa alla inlägg oavsett om de 

var publicerade före, under eller efter krisen. Även kategorierna hämtades från studiens teoretiska 

ramverk och är den detaljerade information som Coombs (2015) och Andersson (2014) talar om under 

respektive tema. Då Anderssons (2014) rekommendationer är mer inriktade på fasen under krisen fick 

kategorierna modifieras något för att passa alla tre stadier av krisen. Ett fåtal kategorier fick även på 

egen hand adderas för att kunna användas vid analys av inlägg före och efter krisen. Studiens enheter 

presenteras i kapitel 4 medan samtliga dimensioner och kategorier presenteras som följer: 

 

Dimension 1 – ”Inläggets syfte” 

Första dimensionen i analysschemat behandlar vad det utsända Facebookinläggets syfte är. Detta är 

intressant att analysera då det är en grundläggande parameter som kan tänkas ge en bild av om det är 

ett viktigt eller mindre viktigt inlägg som publicerats före, under eller efter krisen. 

 

Kategorier 

1. Öka kunskap 

Inlägg som har ett syfte att öka kunskapen hos intressenterna. Under en kris kan det handla om 

att uppdatera dem om vad som pågår och vilka åtgärder som satts in. 

2. Instruktion 

Inlägg som har ett syfte att instruera intressenterna om något. Under en kris är det lämpligt att 

de själva kan vidta handling för att minska risken för att själva påverkas av krisen. 

Instruktioner kan även öka chanserna för att hjälpa någon annan i nöd. 

3. Lugna intressenterna 

Inlägg som har ett syfte att lugna intressenterna på något sätt. Det kan göras genom att visa 

upp en bild av trygghet, säkerhet och förtroende. 

4. Övrig information 

Denna kategori används om inlägget inte kan appliceras under någon av de andra kategorierna 

som tagits fram ur Anderssons (2014) rekommendationer. Det kan således handla om 

information eller en hälsning av något slag. 
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Dimension 2 – ”Kommunens tilltal i inlägg och kommentarer” 

Andra dimensionen i analysschemat handlar om vilket tilltal som används i inläggen och dess 

kommentarer. Detta är intressant att undersöka då det är konstaterat att ett personligt tilltal talar mer 

till intressenterna och gör innehållet mer begripligt för dem (se avsnitt 2.4). 

 

Kategorier 

1. Personligt tilltal 

Inlägg och kommentarer som är skrivna med ett du/ni-tilltal eller som överlag uppfattas som 

personliga. 

2. Formellt tilltal 

Inlägg och kommentarer som uppfattas sakliga och fyrkantiga i tilltalet. 

 

Dimension 3 – ”Kommunens ordval i inlägg och kommentarer” 

Tredje dimensionen i analysschemat hänger ihop med dimension 2 vad gäller språkbruket. Dock 

handlar denna mer om vilket ordval som används i inläggen och i kommentarsfälten. Detta är 

intressant att titta närmre på då det är konstaterat att ett modernt ordval är mer begripligt än ett 

fackspråk (se avsnitt 2.4).  

 

Kategorier 

1. Modernt ordval 

Inlägg och kommentarer som är skrivna med moderna, begripliga och korrekta ordval. 

2. Omodernt ordval (Fackspråk) 

Inlägg och kommentarer som är skrivna med föråldrade ord och liknar fackspråk. 

 

Dimension 4 – ”Kommunens närvaro i kommentarer” 
Fjärde dimensionen i analysschemat handlar om kommunens närvaro i kommentarsfälten. Då det talas 

om vikten av att vara aktiv och närvarande i sociala medier före, under och efter en kris är detta 

intressant att undersöka (se avsnitt 2.4.2). Detta kan peka på hur medborgardialogen fungerar på 

Facebook. 

 

Kategorier 

1. Ständig närvaro 

Kommunen besvarar relevanta kommentarer och förser intressenterna med uppdateringar. 

2. Lägre närvaro 

Kommunen besvarar inte relevanta kommentarer och upplevs som frånvarande. 

 

Dimension 5 – ”Kommunens ton i inlägg och kommentarer” 

Den femte och sista dimensionen i analysschemat handlar om hur kommunens ton är i publicerade 

inlägg och kommentarer. Det är viktigt att de i kommentarsfälten alltid svarar artigt oavsett hur 

otrevlig intressenten varit. Detta är intressant att undersöka då det är en viktig parameter för en lyckad 

kriskommunikation. Om intressenter upplever kommunen nonchalanta och otrevliga, påverkas ryktet 

och förtroendet negativt (se avsnitt 2.4). 

 

Kategorier 

1. God ton  

En god ton kännetecknas av att den är artig samt visar på förnuft och empati. 

2. Mindre god ton 

En mindre god ton kännetecknas av att den uppfattas som otrevlig. 
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3.3.3 Kvantitativ enkätundersökning 
En enkätundersökning handlar enligt Bryman (2011) om en tryckt eller elektronisk enkät som 

informanten på egen hand fyller i. Enligt Creswell (2014) kan en kvantitativ enkät hjälpa forskaren att 

generalisera det som undersöks. Det finns mängder av råd och riktlinjer för hur en enkätundersökning 

bör utformas. Några av de saker som Bryman (2011) rekommenderar är:  

 

• Se till att enkäten upplevs luftig. 

• Ge tydliga instruktioner om hur informanten ska svara på enkäten. 

• Fundera över om öppna och/eller slutna frågor ska användas. 

• Ha studiens syfte och frågeställningar i åtanke vid utformandet av frågorna. 

• Fundera över ordval och undvik mångtydiga och flertydiga termer. 

 

Enligt Bryman (2011) rymmer en enkätundersökning både fördelar och nackdelar. Något som är 

positivt med enkätundersökningar är att de är snabba att administrera samt att de kan anpassas efter 

informanternas behov. Informanterna kan svara på enkäten när och var de vill. Han lyfter desto fler 

nackdelar med metoden vilka exempelvis är att forskaren varken har möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor eller se till att informanten besvarar alla frågor utförligt. En annan risk är att ett 

stort bortfall kan ske samt att forskaren inte kan säkerställa att personen som var ämnad att svara på 

enkäten faktiskt gjorde det.  

 

Enligt Bryman (2011) rymmer enkätundersökningar flera felkällor. Följande problematik kan infinna 

sig:  

 

• Urvals- eller samplingsfel: När forskaren väljer att studera endast ett urval av exempelvis en 

större grupp människor är det osannolikt att få fram ett absolut representativt urval. 

• Samplingsrelaterade fel: Det finns en risk för att forskarens undersökning bygger på ett 

otillräckligt urval eller att det sker ett antal bortfall av informanter och därmed svar. 

• Materialinsamlingsfel: Det finns en stor risk att enkätens innehåll feltolkas. Exempelvis kan 

frågeformuleringarna uppfattas som otydliga för informanten. 

• Bearbetning av material: När forskaren ska analysera materialet finns en risk att denne tolkar 

de insamlade svaren på ett felaktigt sätt vilket sedan påverkar resultatet. 

 

För att kunna besvara studiens andra frågeställning, vilka generella fördelar respektive nackdelar en 

kommun ser i att kriskommunicera via Facebook, krävdes en insamlingsmetod som fångade in 

material från ett större antal kommunanställda som arbetar med Facebook i sitt arbete. Därför 

skickades en enkät ut till ett samtliga anställda vid Norrköpings kommuns kommunikationsavdelning 

(se bilaga 2). Frågeställningen krävde att öppna svar var tillåtna i enkätundersökningen då kommunens 

anställda kunde se olika fördelar och nackdelar med detta. Med hjälp av denna metod kan studien 

kartlägga vad en kommunalt anställd kommunikatör tänker kring ett kriskommunikationsarbete via 

Facebook.  

 

Materialet togs fram genom enkätverktyget Google Formulär som har en inbyggd funktion som 

hjälper användaren att tydligt sammanställa inhämtat material. 
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3.4 Metoddiskussion 
På grund av studiens begränsade omfattning gjordes en fallstudie. Det hade varit till studiens fördel 

om den varit av karaktären flerfallsstudie då ett mer generaliserbart resultat hade kunnat tas fram. 

Resultatet av denna studie kan dock ändå komma att anses vara ett bidrag till att kartlägga hur en 

svensk kommun arbetar med kriskommunikation på Facebook. Att studien använder sig av en 

triangulering av tre olika metoder är till dess fördel då det som tidigare nämnt, sägs stärka resultatet. 

Nedan följer en kritisk diskussion kring de tre metoderna. 

 

Vad gäller den kvalitativa semistrukturerade intervjun kan det utifrån Creswells (2014) tidigare 

nämnda resonemang konstateras att informant 1 är den rätta informanten då hon kunde ge historisk 

information som Creswell (2014) menar är en av fördelarna med intervjumetoden. Dock är det viktigt 

att understryka att minnet kan svika och att en kvalitativ metod av denna karaktär utgår från att 

informanten ger sanningsenlig information. Dock torde det alltid finnas en risk att informationen på 

några plan är felaktig om det var längesedan fallet inträffade. Att intervjun med informant 1 pågick 

under 30 minuter och att de resterande 30 minuterna istället besvarades av informant 2 var till en 

början oväntat. Dock kan denna oväntade situation komma att stärka studiens resultat. Då intervjun 

med informant 1 gott och väl hann täcka de bitar som berörde den utvalda krisen och kommunens 

strategiska arbete med kriskommunikation kunde informant 2 gå djupare in på de frågor som ansågs 

mest relevanta för studien. Hon kunde också förtydliga många frågor och deras svar kunde 

tillsammans ge en tydligare och säkrare bild av verkligheten. Att kunna ta del av flera infallsvinklar på 

hur kommunen ser på sitt eget kriskommunikationsarbete är till studiens fördel då det stärker dess 

trovärdighet. Resultatet blir inte vinklat utifrån en persons perspektiv och om deras svar kom att 

överensstämma med varandra kunde det vara ett tecken på att svaren var tillförlitliga. Att båda 

intervjuerna utgick från samma intervjuguide bör inte anses som ett problem då det handlade om en 

semistrukturerad intervju, som tidigare nämnt är en flexibel metod. 

 

Vad gäller den kvalitativa innehållsanalysen är det viktigt att understryka att den kan inrymma 

tolkning av den som analyserar materialet. Det bör noteras att det inte är möjligt att veta huruvida de 

inlägg som valts ut till studien är modifierade eller inte. Det är möjligt att Facebookanvändare eller 

kommunen själv tagit bort alternativt redigerat innehåll i kommentarer eller inlägg. 

 

Slutligen vad gäller den kvantitativa metoden kan det konstaterats att det i avsnitt 3.3.3 lyfts flera 

felkällor i enkätundersökningar vilka är viktiga att ha i åtanke under materialinsamlingen och 

tolkandet av det. När enkäten skickades ut till de anställda var det i enlighet med Brymans (2011) 

resonemang viktigt att frågeställningarna var rätt utformade. Enkäten som skickades ut innehöll därför 

ett fåtal frågor som var tydligt formulerade. Dessa hade med fördel kunnat ställas under enskilda 

intervjuer med samtliga medarbetare men med hänsyn till denna studies begränsande omfattning samt 

till att de anställda är många i antal och har en begränsad tillgänglig tid, var det till studiens fördel att 

göra en enkät då informanterna i enlighet med Brymans (2011) resonemang, kunde svara när de ville. 
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3.4.1 Validitet och reliabilitet 
För att kunna diskutera och bedöma studier är validitet och reliabilitet, enligt Bryman (2011) två 

centrala begrepp. Validitet handlar enligt honom om en bedömning av huruvida de slutsatser som 

framställts från en studie hänger ihop eller inte. Validitet handlar med andra ord om forskaren har mätt 

det som ämnats mäta. Reliabilitet handlar istället enligt Bryman (2011) om studiens grad av 

tillförlitlighet. Om en studie genomförs på nytt ska resultatet kunna bli detsamma. Om inte kan det 

peka på att studien påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser. Reliabilitet är särskilt 

centralt i kvantitativa undersökningar då forskaren vill veta huruvida ett mått är pålitligt eller inte.  

 

Vad beträffar studiens validitet kan det konstateras att de personer som intervjuats med hjälp av en 

semistrukturerad intervju och en enkätundersökning är mycket väl insatta i forskningsområdet vilket 

stärker studiens validitet. Ytterligare en sak som stärker validiteten är att intervjufrågorna skapades 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Något som dock kan påverka validiteten negativt är att det 

under de semistrukturerade intervjuerna fanns en risk att resultatet skulle påverkas av samtalsledaren 

då ansiktsuttryck och andra typer av intryck kunde förekomma. 

 

Rörande studiens reliabilitet kan det konstateras att detta utförliga metodkapitel stärker dess reliabilitet 

då det gör det lättare för en annan person att i framtiden genomföra en liknande studie. Något som 

ytterligare stärker studiens reliabilitet är att de semistrukturerade intervjuerna spelades in. Då kunde 

intervjuerna transkriberas och på så sätt blev det tydligt att urskilja innehåll, mönster och brister i 

materialet. Med tanke på att reliabilitet handlar om tillförlitlighet är det viktigt att understryka att en 

intervju kan innehålla inslag av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser i svaren. Eftersom det kan 

sänka reliabiliteten kompletterades intervjun med en kvalitativ innehållsanalys som är mer objektiv i 

sin karaktär. Att en enkätundersökning används för att finna svar på studiens andra frågeställning kan 

kritiseras då det inte var möjligt att kontrollera att de som var tänkta att svara på frågorna faktiskt var 

de som svarade på dem. Vidare var det svårt att kontrollera och påverka de svar som samlades in i 

enkäten, exempelvis var det inte möjligt att reda ut otydligheter i svaren genom att ställa motfrågor. 
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3.4.2 Etiska överväganden 
Enligt Bryman (2011) finns det flera etiska principer i svensk forskning som berör de personer som är 

inblandade i den aktuella forskningen. Dessa handlar framförallt om integritet, frivillighet, anonymitet 

och konfidentialitet. Några av dessa principer benämner författaren som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I denna studie är ett antal människor 

inblandade då de besvarat frågor i både en intervju och en enkät. I denna studie har därför etiska 

överväganden gjorts.  

 

Vad beträffar intervjun med informant 1 togs hänsyn till samtliga etiska principer. Ett flertal veckor 

innan intervjun genomfördes informerades Informant 1 om syftet med studien vilket uppfyllde 

informationskravet. Under intervjun fick hon också reda på att hon när som helst kunde avbryta 

intervjun och därmed sitt deltagande i undersökningen. Samtyckeskravet uppfylldes flera veckor innan 

intervjun då informant 1 tidigt fick frågan om att delta i undersökningen. Hon svarade ja både under 

ett fysiskt möte samt några veckor senare i en mailkonversation då intervjun också bokades in. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att informant 1 fick avgöra om nyckelpersoner eller andra 

uppgifter i intervjun skulle vara anonyma. Vidare har alla uppgifter hanterats med största möjliga 

konfidentialitet. Informant 1 är i denna studie inte anonym då hon är en viktig officiell nyckelperson 

för att kunna besvara studiens första frågeställning och detta upplystes hon också om. Avslutningsvis 

togs nyttjandekravet i beaktning genom att informanten under intervjun upplystes om att uppgifterna 

som samlades in under intervjun endast skulle användas för forskningsändamålet. De etiska 

principerna uppfylldes även i samband med den andra intervjun, dock under andra omständigheter då 

informant 2 på grund av det oväntade avvikandet inte kände till sitt deltagande lika tidigt som 

informant 1. På grund av detta informerades informant 2 om de fyra etiska principerna samma dag 

som intervjun ägde rum. 

 

Vad gäller enkäten som ett tjugotal medarbetare vid Norrköpings kommuns kommunikationsavdelning 

fick besvara, fick de alla vid deltagandet i enkäten information som uppfyller Brymans (2011) etiska 

principer. För att kunna uppfylla informationskravet informerades alla om studiens syfte samt att de 

när som helst kunde avbryta deltagandet i undersökningen. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 

samtliga informanter själva hade rätt att avgöra om de ville delta eller inte i undersökningen. Vidare 

uppfylldes konfidentialitetskravet genom att alla är anonyma i denna studie. Om någon slags uppgift 

kom fram som kunde kopplas till en specifik person utlovades personuppgifterna att behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Avslutningsvis togs nyttjandekravet i beaktning genom att alla 

medverkande upplystes om att uppgifterna som samlades in i enkäten endast skulle användas för 

forskningsändamålet. 
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4. MATERIAL 
 
I detta kapitel presenteras det insamlade materialet som de tre olika metoderna genererat. Detta 

material analyseras i nästkommande kapitel för att därefter generera svar på studiens 

frågeställningar.  

 

4.1 Det allmänna arbetet 
4.1.1 Intervju 
Norrköpings kommuns syfte med att vid kris finnas på Facebook, är enligt informant 2 att vara 

trygghetsskapande och informerande. Det mest centrala är att nå ut snabbt och skapa trygghet:  

 

”Facebooksidan är jätteviktig för oss. Förr sa vi att webben var vår huvudkanal men idag säger vi att 

våra sociala medier är våra huvudkanaler. Om vi lägger ut ett inlägg på sociala medier så är 

Facebook den kanal vi först publicerar i eftersom vi har flest följare där.” 

 

Facebooksidan startades enligt informant 1 år 2013 och kommunen vill enligt informant 2 där 

upplevas som en intressant plattform att hämta tillförlitlig information från. Enligt båda informanterna 

finns inte någon specifik uttalad målgrupp, mer än att kommunen där försöker nå så brett som möjligt. 

Informant 1 berättar att de tidigare haft en uttalad målgrupp men då de idag ser att Facebook ständigt 

växer och når en allt mer bredare målgrupp är det svårt att ha en bestämd målgrupp, den förändras 

ständigt. De har därför ingen uttalad målgrupp för kanalen: 

 

”De som inte har Facebook går troligtvis inte in på kommunens hemsida heller.  

De väljer istället att hämta krisinformation via traditionell media som radio, TV och tidningar.” 

 

Enligt informant 2 kriskommunicerar kommunen via flera kanaler men Facebook är en särskilt viktig 

kanal i kris då det är ett av de snabbaste sätten som kommunen kan nå ut på. Antalet följare på 

Facebooksidan är enligt informant 2 viktigt: 

 

”Ju fler följare vi har på vår Facebooksida, desto längre når vi med vår samhällsinformation.  

Vi har sett att vi får större och större genomslag där och det är lite vårt mål. När en kris uppstår vill 

vi som kommun vara en kanal att räkna med, som invånarna känner förtroende för. Och där kan ju 

Facebook spela en väldigt viktig roll.” 

 

På kommunens Facebooksida står det som följer: ”Kommentera gärna våra inlägg. Vi förbehåller oss 

dock rätten att ta bort inlägg som är exempelvis rasistiska, sexistiska, innehåller personangrepp eller 

är osakliga.” (Facebook, 2017). Enligt informant 1 finns det en risk att Facebook öppnar upp för 

olämpliga kommentarer men detta var något som var mer vanligt förekommande förr: 

 

”Nuförtiden behöver vi inte gå in särskilt ofta och ta bort olämpliga kommentarer. Men vi har med 

hjälp av Facebooks inbyggda funktion lagt in ungefär 100 ord som är spärrade vilket gör att 

kommentarer som innehåller olämpliga ord automatiskt döljs. Men de är förhållandevis väldigt få. Att 

vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer beror på att det är vår egen kanal. Vi ser till att vi 

alltid följer vår kommunikationsriktlinje för sociala medier och däri står saker som det här.” 
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Informant 2 följer samma resonemang och konstaterar: 

 

”På Facebook för vi gärna dialog och diskussion som går inom vår kommunikationsriktlinje och det 

innebär just att vi håller oss till den. Vi är ingen redaktion och inte heller ett öppet forum för alla 

tänkbara åsikter. Vill man vädra vissa typer av frågor eller värderingar, till exempel sådant som kan 

upplevas som kränkande av andra, får man söka sig någon annanstans.” 

 

Informant 2 menar att de som kommun blivit betydligt snabbare på att uppmärksamma och agera mot 

kränkningar och personangrepp än vad de var i början när de startade sin Facebooksida. Detta är enligt 

henne en naturlig utveckling av att de fått betydligt fler följare samt av att tonen på Facebook generellt 

sett har hårdnat. Detta är också en fråga som många av Sveriges kommuner brottas med, menar hon, 

eftersom det finns en viss rädsla för att hamna i yttrandefrihetsfrågan i denna diskussion. Vissa vill 

svara på allt men då finns också en risk att hamna i olämpliga och irrelevanta diskussioner som kan 

upplevas som djupt kränkande av andra Facebookanvändare:  

 

”Vi värnar verkligen om öppenhet och transparens inom Norrköpings kommun och vi har som policy 

att alltid svara på frågor oavsett hur vi får dem till oss. Däremot har vi valt att vänligt men bestämt 

förklara att precis som i våra andra kanaler så svarar vi gärna på sakfrågor via Facebook men när 

det gäller tyckande drar vi oss ur.” 
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4.2 Arbetet före en kris 
4.2.1 Intervju 
Enligt informant 1 arbetar Norrköpings kommun ständigt med att förebygga kriser. Hon menar att det 

stora arbetet med kriskommunikationen görs före en kris uppstår och att det är lika viktigt som det 

arbete som görs under en pågående kris. Under en kris ska inte kommunen behöva tänka på att 

upprätta relationer med andra aktörer (samarbetspartners) eller hur de ska gå tillväga när de ska gå ut 

med information till berörda, allt sådant ska redan vara förberett: 

 

”Vi ska bara behöva jobba med det som ska göras här och nu i krisen, 

allt annat måste vara färdigt.” 

 

Informant 1 berättar vidare att kommunen redan innan Bråvalla Festival 2014 slog upp sina portar, var 

väl förberedda för att någon typ av kris kunde komma att uppstå. Under ett stort evenemang finns det 

många saker som kommunen behöver gå ut och informera om. När de gör det via Facebook kan de 

presentera en nyhet i taget vilket gör det tydligt för intressenterna vad som är viktigt att tänka på under 

festivalen: 

 

”Man kan säga att vi gjorde det stora arbetet inför Bråvalla. Vi såg många utmaningar som hade med 

festivalen och dess område att göra. Till exempel det här med bristfällig mobiltäckning och många 

unga människor på en och samma plats. Man måste vara väldigt förberedd och det är ju för att man 

ska kunna skapa en trygg, säker och trevlig festival.” 

 

Detta förberedande arbete yttrade sig praktiskt på flera olika sätt. Vad gäller att hantera potentiella 

kriser via Facebook säger informant 1 som följer: 

 

”Om man tänker på arbetet vi gör innan festivalen så utformar vi en kommunikationsplan som säger 

vilka inlägg vi ska göra och när vi ska göra dem. Det kan handla om parkering, resor till och från 

festivalområdet, att spårvagnarna är gratis för alla festivalbesökare eller att man inte ska ha med 

värdefulla föremål ut på området. Det kan också handla om att ta hand om varandra och inte röra sig 

ensam på festivalområdet.” 

 

När kommunen arbetar med kriskommunikation arbetar de enligt informant 2 strategiskt efter uppsatta 

riktlinjer. De planerar vad som ska kommuniceras, hur det ska kommuniceras och när det ska 

kommuniceras. Ett exempel på detta är att kommunen bestämt att inom 30 minuter, från att de fått 

kännedom om att en kris inträffat, ska någon slags information kommuniceras ut via sociala medier 

som Facebook. Sedan inom 60 minuter ska ett uttalande ges vilket kan göras i form av ett 

pressmeddelande eller rörlig bild. Slutligen inom 90-120 minuter ska en utsedd talesperson vara 

beredd att hålla i en presskonferens. 

 

4.2.2 Facebookinlägg 
Under perioden 24 juni 2014 – 26 juni 2014 publicerade Norrköpings kommun 17 inlägg på sin 

Facebooksida varav 10 var kopplade till festivalen. Resterande handlade om sommarjobb, 

sommaraktiviteter, firande av 4000 gillamarkeringar samt vad en offentlig person har för tankar om 

staden Norrköping. Nedan följer några exempel på inlägg som publicerades före krisen som inträffade 

den 27 juni 2014. 
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Bild 1. Inlägg med tillhörande kommentarsfält ”Svarttaxi” 
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Bild 2. Inlägg med tillhörande kommentarsfält ”Stölder” 
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Bild 3. Inlägg med tillhörande kommentarsfält ”Kommunikation” 
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4.3 Arbetet under en kris 
4.3.1 Intervju 

”Det var ingen som visste att ett åskoväder var på väg, det var ingen som hade larmat om det. 

 Inte ens SMHI visste om att åskan skulle gå över Bråvalla.” 

 

Så säger informant 1 när hon förklarar att krisen uppstod helt oväntat. När krisen uppstod var det 

viktigt för kommunen att följa sin riktlinje om att inom 30 minuter gå ut med information om att en 

kris uppstått. Utöver detta var det viktigt att bevaka sina egna kanaler och där försöka svara på 

kommentarer och lämna aktuell information. Under en kris sker även bevakning av andra kanaler, 

enligt informant 1: 

 

”Vi tittar exempelvis på: Vad skriver polisen? Vad skriver Länsstyrelsen? 

 Vad skriver Räddningstjänsten? Vad skriver Region Östergötland? Vad skriver TT? 

 Men även, vad skriver andra, övriga? För det kan ju vara så att media som arbetar på krisplatsen 

kan ha fått in något som kan vara av intresse för oss, som vi behöver gå in och kommentera eller som 

kan vara viktigt för oss för att kunna lösa den aktuella krisen.” 

 

Informant 1 säger att kommunen under en kris försöker ha en neutral ton på Facebook för att skapa 

trovärdighet. För dem är det viktigt att jobba med hjärtat, att tydligt visa ”Det här har inträffat och vi 

finns vi här”. Dock är det inte meningen att kommunen ska ta emot alla oroliga människor ute i 

samhället. Kommunen vill se till att människor vänder sig till rätt instans för att få stöd och hjälp. 

Därför länkar de bland annat till krisinformation.se, anhöriginformation hos Region Östergötland och 

polisens telefonnummer 114 14 beroende på vem som är huvudbärare av information i frågan. Det 

handlar alltså om ett samarbete mellan olika typer av myndigheter och förvaltningar.  

 

Under en kris är det enligt informant 1 ett vanligt inslag att falsk information sprids: 

 

”Det här med ryktesspridning gör att det är otroligt viktigt att de trovärdiga källorna går ut och 

informerar i kris. Idag kan man säga att alla Facebookanvändare är nyhetsrapportörer.  

Mottagaren måste därför avgöra vilken information som är trovärdig.” 

 

4.3.2 Facebookinlägg 
I samband med att blixten slog ner på festivalområdet informerade Norrköpings kommun om 

händelsen via ett inlägg på Facebook. Samma dag publicerades också två inlägg som syftade till att 

visa på vilket stöd som fanns att få under krisen. Utöver dessa tre inlägg som den 27 juni 2014 

publicerades i samband med krisen, publicerades fem inlägg som behandlade andra ämnen, varav fyra 

som var kopplade till festivalen. Inläggen handlade om ficktjuvar, betalsystemet som börjat krångla, 

Petter och Norrköpings symfoniorkester som klivit på scenen i regnovädret samt Räddningstjänsten 

som under festivalen hade en tävling. Det inlägg som inte handlade om Bråvalla Festival behandlade 

ämnet attefallshus. 
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Bild 4. Inlägg med tillhörande kommentarsfält ”6 skadade vid blixtnedslag” 

 

 

 

 

 

 



	

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Bild 5. Inlägg med tillhörande kommentarsfält ”Svenska kyrkan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Bild 6. Inlägg med tillhörande kommentarsfält ”Landstinget i Östergötland” 
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4.4 Arbetet efter en kris 
4.4.1 Intervju 
Precis som före och under en kris menar informant 2 att det trygghetsskapande arbetet är minst lika 

viktigt efter en kris: 

 

”Vi arbetar som sagt med trygghetsskapande kontinuerligt i kris och jag tänker 

 att ens instinkt blir att man också på något vis vill presentera att krisen är över.  

Man vill och måste på något sätt löpa det i land.” 

 

Vad gäller just stadiet efter krisen säger informant 1 att kommunen efter festivalen gjorde en 

utvärdering av krisen i sin helhet och då fann att krisen inte lämnade efter sig särskilt många negativa 

spår. Värre spår har lämnats efter senare års upplagor av festivalen då det har existerat stora problem 

med sexuella trakasserier: 

 

”Jag tror att alla förstår att blixtnedslaget inte var något som man kunde rå på. Man kan inte styra 

över vädret och särskilt inte när det kom så plötsligt att inte ens SMHI hade kunnat ana att det skulle 

passera festivalområdet. Men det här med sexuella trakasserier är något som man faktiskt kan rå på. 

Det är en handling som en människa gör. Så jag tror att det finns en stor skillnad där.” 

 

Om krisen hade inträffat idag tror informant 1 att kommunen hade arbetat på ett likartat sätt då 

kriskommunikationen inte förändrats avsevärt sedan dess. De gjorde dock naturligt en uppföljning 

efter krisen för att titta närmre på om någon rutin behövdes filas på: 

 

”Det är först när man kan öva på riktigt som man kan se vad som fungerar och vad som inte fungerar. 

Och det ser man också om man studerar andra kriser. I min tjänst följer jag kriser hela tiden.  

Man lär sig väldigt mycket på det.” 

 

Det som informant 1 och hennes kollegor kunde se efter krisen var att trots att de gick ut med 

information inom tiden för deras riktlinjer, upplevdes det inte tillräckligt snabbt och det mycket på 

grund av dagens snabba sociala medier där det gäller att arbeta lika aktivt som andra aktörer: 

 

”Vi upplevde att flödet startade igång direkt, med livesändningar, uppdateringar i sociala medier och 

liknande. All media fanns ju redan på plats under festivalen så de behövde bara vända på sina 

kameror så kunde de livesända från krisen på några få sekunder.” 

 

Informant 2 berättar att kommunen under hösten 2014, efter krisen och i samband med 

kommunikationsavdelningens centralisering, valde att arbeta om sina rutiner, både vad gäller 

kriskommunikationsarbetet via sociala medier och det strategiska arbetet runtomkring. Detta hade inte 

specifikt något med krisen att göra utan det var helt enkelt dags för kommunen att se över sina rutiner. 

Centraliseringen i kombination med sociala mediers ökade ställning var dock en bidragande faktor till 

att detta arbete inleddes. Att arbeta i kris är enligt informant 1 ansträngande. Personal arbetar under 

stress och press och när krisen sedan är över kan det vara jobbigt både fysiskt och psykiskt för dem då 

personalen frontat krisen både internt och externt. I dagsläget arbetar få kommunikationsavdelningar 

med detta medan personal inom räddningstjänst, polis och sjukvård är vana vid att efter kriser få 

bearbeta det som de varit med om. Detta är något som Norrköpings kommun nu valt att arbeta med för 

att kunna utveckla någon slags rutin kring det. 
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4.4.2 Facebookinlägg 
Under tidsperioden 28 juni 2014 – 30 juni 2014 publicerade Norrköpings kommun 13 inlägg varav 9 

handlade om Bråvalla Festival. De övriga handlade om att Norrköping blivit tilldelad SM-veckan, 

aktuella sommaraktiviteter i Norrköping samt pågående sommarjobb i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 7. Inlägg med tillhörande kommentarsfält ”Biljetter” 
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Bild 8. Inlägg med tillhörande kommentarsfält ”Drick vatten” 
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Bild 9. Inlägg med tillhörande kommentarsfält ”Tack från FKP Scorpios VD” 
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Bild 10. Inlägg med tillhörande kommentarsfält ”Tack från Norrköpings kommun” 
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Bild 11. Inlägg med tillhörande kommentarsfält ”Lugnet efter” 
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4.5 Fördelar och nackdelar 
4.5.1 Enkät 
I detta avsnitt presenteras den enkät som 11 medarbetare vid Norrköpings kommuns 

kommunikationsavdelning deltagit i. Majoriteten av informanterna uppger att de i regel arbetar med 

kommunens Facebooksida 1-2 gånger i veckan och att de ser både fördelar och nackdelar med att som 

kommun kriskommunicera via Facebook. 

 

Vad gäller fördelar med digitalisering, menar en informant att medborgarna förväntar sig snabba 

nyheter och uppdateringar från kommunens sida. Där kommer Facebook och andra sociala medier in i 

bilden för att sprida snabb information till ett stort antal människor. Majoriteten av informanterna (8 

av 11 personer) poängterar att Facebook gör det möjligt att kommunicera med medborgarna snabbt. 

Kommunikationen kan ske i hög hastighet av flera anledningar. Dels menar informanterna att det 

beror på att medborgarna själva kan sprida vidare viktig information genom att dela inlägg och dels att 

det är möjligt för andra organisationer att dela vidare kommunens information. En annan anledning till 

snabbheten kan vara, som en respondent uttrycker sig, att många idag äger en smartphone och ständigt 

har den med sig vilket gör att krisinformationen blir lättillgänglig och på så sätt sprids snabbt:  

 

”[…] Genom kriskommunikation via Facebook, eller andra sociala medier, når man ut till fler på kort 

tid. Vi kan inte förvänta oss att man går in på Norrköpings webbsida flera gånger om dagen men vi 

vet att vi via Facebook når en stor mängd människor. Forumet kan därför användas på ett oerhört 

positivt sätt i vår kriskommunikation. […]” 

 

Majoriteten av informanterna (9 av 11 personer) kommenterar att Facebook gör det möjligt att 

kommunicera med många människor samtidigt: 

 

”Facebook är plattformen som har den största användarbasen, det sociala mediet som når flest av 

våra medborgare. […]” 

 

En informant uppger att de människor som kommunen många gånger når, är intressenter som hör till 

olika typer av målgrupper. Att nå olika typer av målgrupper kräver i vanliga fall stora 

kommunikationsinsatser men via Facebook nås de enklare då det är möjligt att styra vilka som ska nås 

av inläggen. En av informanterna säger som följer:  

 

”Vi når målgrupper som annars kan vara svårnådda. […]” 

 

Informanten fortsätter och förklarar att kommunen via Facebook når målgrupper som i vissa fall låter 

Facebook vara sin enda nyhetskälla och att det därför är viktigt att Facebook används vid kris. Utöver 

att Facebook öppnar upp för snabb kommunikation med stor räckvidd poängterar en informant att 

Facebook gör det möjligt att kommunicera med intressenterna på olika sätt. Kanalen gör det möjligt 

för kommunen att utöver sedvanliga inlägg, kommunicera via bilder, video, live-sändning och digitala 

omröstningar. En annan informant påpekar att Facebook öppnar upp för snabb och smidig dialog med 

intressenter i kommentarsfält. Slutligen lyfter flera informanter att kommunens närvaro på Facebook 

gör det möjligt för korrekt information att spridas i både inlägg och kommentarer vilket är en stor 

fördel då Facebook många gånger öppnar upp för felaktig information att spridas. En informant 

poängterar att informationen i kristider måste vara kortfattad och tydlig, mycket på grund av att det 

kan minska risken för att informationen inte passerar obemärkt förbi. 
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Vad gäller nackdelar påtalar flera informanter att alla intressenter inte aktivt har tillgång till Facebook 

vilket gör att vissa målgrupper exkluderas i kriskommunikationen via Facebook. Flera av 

informanterna tillägger att så länge kommunen kommunicerar med dessa målgrupper på andra sätt i 

andra kanaler, är inte nackdelen särskilt påtaglig. Om kommunikationen ska ske digitalt är ett förslag 

från informanterna att den även kan och bör ske via hemsidan för att inkludera fler i 

kommunikationen. Två av informanterna säger som följer: 

 

”[…] Våra kanaler kompletterar varandra eftersom vi når olika målgrupper via olika kanaler.  

Vi kan inte förlita oss till en enda kanal.” 

 

”[…] I och med att Facebook "är så bra", riskerar plattformen att ta för 

 mycket av vårt fokus. Då kan andra viktiga kommunikationskanaler ta skada. […]” 

 

Vad gäller informationsinnehållet på Facebook, menar flera informanter att Facebook är en så pass 

öppen kanal att det finns en stor risk för att falsk information och icke etiskt korrekta kommentarer 

kan spridas. En menar att kommentarsfälten kan komma att ”urarta” om det inte finns tillräcklig 

kontroll på sidan: 

 

”En nackdel kan vara kommentarsfältet. Det är på ett sätt bra att kunna svara på relevanta frågor 

men det finns en risk att trådar med felaktigt eller stötande innehåll dyker upp om man 

 inte har någon som övervakar inläggen. Det kan vara svårt att klara av det i exempelvis 

inledningsfasen av ett krisarbete.” 

 

En annan informant är inne på samma sak och ger exempel på att ”Bra kommunikation tar tid” som 

denne uttrycker sig. I kristider kan det många gånger vara svårt att besvara kommentarer snabbt då det 

är viktigt att uttalandena är korrekta. Då kommunen är en stor organisation kan det krävas att 

personalen som arbetar med Facebooksidan måste få tag i den person som besitter korrekt information 

i frågan det handlar om. I sådana fall kan svaren dröja något. Dock anser en informant att detta inte är 

någon nackdel utan snarare en verklighet när en kommun verkar på Facebook. 

 

Snabbheten och öppenheten har också en baksida. En informant påtalar att det finns en risk att 

intressenter scrollar förbi viktig krisinformation på grund av Facebookflödets höga hastighet. En 

annan säger som följer: 

 

”[…] I och med lättheten för användare att interagera, kan säkerligen många frågor uppstå från 

användarna (beroende på kris) vilket gör att vi eventuellt inte hinner svara.  

Användarna kanske då upplever vår kriskommunikation som dålig.” 

 

En informant menar att kanalen i sig är ett problem i kriskommunikationen då den inte anses legitim: 

 

” […] Facebook har ännu inte statusen att leverera seriösa nyheter genom kommuners Facebooksidor 

vilka i dagsläget mest ses som en informationskanal för positiva händelser. Kriskommunikation kan 

därför bryta av och upplevas hotfullt.” 
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras materialet som presenterats i föregående kapitel och analysen görs utifrån 

studiens teoretiska ramverk. För att underlätta läsningen korsrefereras kapitlet till det teoretiska 

ramverket. Det analyserade materialet används i nästkommande kapitel för att generera svar på 

studiens frågeställningar. 

 

5.1 Det allmänna arbetet 
5.1.1 Intervju 
Att blixtnedslaget under Bråvalla Festival 2014 enligt kommunen var en kris styrks av både Langen 

och Sverredals (2012) och Hermanns (1963) definition (se avsnitt 2.2). Det handlade om ett 

överraskande moment då det skedde oväntat och plötsligt, en hotfull situation då det uppstod stort 

kaos och oroligheter på plats samtidigt som det skulle hanteras under tidspress då många intressenter 

var i behov av att snabbt ta del av information angående vad som hänt. Detta var sedan tvunget att 

kommuniceras ut till intressenter i enlighet med Erikssons (2009) definition av kriskommunikation (se 

avsnitt 2.4). Det skedde även en process av informationsutbyte under ett pressat tidsförlopp mellan 

intressenter och kommunen. Krisens hantering är ett tydligt exempel på användningmodellen (figur 2) 

då intressenter var tänkta att bland annat använda kommunens Facebooksida för att uppfylla sina 

informationsbehov. Det låg även i intressenternas intresse att avgöra huruvida denna information var 

användbar eller inte. 

 

Att kommunen kriskommunicerar via flera kanaler är positivt utifrån Coombs (2015) teori om att det 

kan vara riskfyllt att kriskommunicera i enbart en kanal (se avsnitt 2.4). Facebook används inte 

slumpmässigt av kommunen utan är en av deras strategiskt utvalda kommunikationskanaler på grund 

av att den anses vara en framgångsrik kanal vad gäller den stora mängden spridning som 

informationen får. Detta kan konstateras som positivt då Coombs (2015) menar att det är viktigt att 

kommunikationskanalerna väljs med omsorg (se avsnitt 2.4). 

 

Att kommunen uppger att det existerar icke etiskt korrekta kommentarer på Facebook går i linje med 

de nackdelar som presenterats i det teoretiska ramverket (se avsnitt 2.5). Det öppna klimatet på 

Facebook för naturligt med sig flera nackdelar men detta har kommunen delvis löst genom att ha en 

policy på sin sida samtidigt som de spärrat ett flertal olämpliga ord. 

 

Två saker som tas upp i materialet men som inte har några specifika grunder i det teoretiska ramverket 

är målgrupper samt syftet med att finnas på Facebook. Trots detta finns det självfallet flera saker att 

reflektera kring. Målgrupper är exempelvis intressant då kommunen uppger att de på Facebook inte 

har någon specifik uttalad målgrupp då de ser att Facebookanvändarna ständigt förändras som 

målgrupp. Frågan är om det ens finns någon idé med att målgruppsanpassa sin kriskommunikation 

mer än efter kanalen då det viktiga i kris torde vara att snabbt nå ut till så många människor som 

möjligt, vilket också blir något av ett syfte av att finnas där. Vidare vad gäller syftet med att finnas på 

Facebook kan det anses intressant att kommunen ser olika syften vad gäller att finnas på Facebook i 

vardagen jämfört med att finnas på Facebook i kristider. Kanske kan detta peka på att de använder 

kanalen mycket strategiskt. 

  

På nästkommande sida presenteras och illustreras det analysschema (figur 3) som ligger till grund för 

innehållsanalysen av de utvalda Facebookinläggen. 
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5.2 Arbetet före en kris 
5.2.1 Intervju 
Att Norrköpings kommun anser att arbetet före en kris är viktigt går i linje med 

Krisberedskapsmyndighetens (2006) resonemang om samma sak (se avsnitt 2.4.1). Att de även arbetar 

med kriskommunikation före en kris stämmer överens med Coombs (2015) teori om att det är en 

nödvändig fas i arbetet (se avsnitt 2.4.2). 

Kommunen säger att de arbetar med att förebygga kriser genom att dels planera arbetet med hjälp av 

strategiska planer och dels genom att samverka med andra aktörer. Detta stämmer överens med 

Anderssons (2014), Kyléns (2008) och Coombs (2015) teorier (se avsnitt 2.4.1). Informanterna 

nämner flera gånger under respektive intervju att de anser att samverkan är en viktig fråga i 

planeringsarbetet vilket kan peka på att kommunen ser samverkansfrågan som central i sitt arbete. 

Detta stämmer överens med Hjerts (2007) resonemang, att samverkan är en förutsättning för arbetet 

med kriskommunikation. Detta kan också kopplas till Krisberedskapsmyndighetens (2006) teori, att ett 

sådant arbete kan leda till att kommunen kan skapa en större trovärdighet (se avsnitt 2.4.1). Vad gäller 

att planera arbetet efter strategiska planer säger kommunen att de planerar vad som ska kommuniceras, 

hur det ska kommuniceras och när det ska kommuniceras. Innan festivalens genomförande utformade 

de en specifik kommunikationsplan som fastställde vilka inlägg som skulle publiceras före, under och 

efter festivalen. Detta för att de såg flera risker i dess genomförande. Detta torde peka på ett mycket 

strategiskt arbete före en kris som de inte visste skulle komma att inträffa. Kommunen har även 

implementerat sociala medier i sitt kriskommunikationsarbete vilket är positivt då Maresh-Fuehrer och 

Smith (2016) funnit en studie som säger att få organisationer gör det (se avsnitt 2.4.1). 

Kommunen kan delvis anses arbeta med paracrisis då de under krisen skrev Facebookinlägg om saker 

och ting som kunde komma att bli olika typer av kriser. De ville öka intressenternas kunskap då kriser 

kunde uppstå om de exempelvis inte var uppmärksamma på att svarttaxi och stölder kunde 

förekomma. Dock påtalar inte kommunen att de använder sociala medier på det sätt som Coombs 

(2015) beskriver (se avsnitt 2.4.1), att använda dem som ett verktyg till att finna paracrisis. De 

använder istället sociala medier för att föra ut budskap angående saker som kan komma att förvandlas 

till kriser. Utifrån detta kan det konstateras att kommunen är aktiv på Facebook innan krisen tar fart 

vilket stämmer överens med en av Coombs (2015) andra teorier, att vara på plats innan krisen tar fart 

(se avsnitt 2.4.2). 

 

5.2.2 Innehållsanalys av Facebookinlägg 

Utifrån analysschemat som i början av detta kapitel illustrerats, kan det konstateras att kommunens 

syfte med inläggen som är publicerade före krisen övervägande är att öka kunskapen hos 

intressenterna. Det handlar om att öka kunskapen om att det förekommer svarttaxi och stölder i 

samband med festivalen samt att kommunikationsmöjligheterna är begränsade då det finns en risk för 

att mobilnäten blir överbelastade. Det handlar således om inlägg av en varnande och uppmanande 

karaktär som kan göra intressenterna vaksamma på saker och ting. I kommentarsfältet till inlägget om 

svarttaxi (bild 1) berömmer en intressent kommunen för att de går ut med denna information och flera 

personer ger själva tips och råd kring ämnet. En tipsar om vad som kännetecknar en legitim taxi och 

vad dess fördelar är. En annan påminner andra intressenter om att spårvagnarna är gratis. I inlägget 

som upplyser om risken för stölder (bild 2) upplyser kommunen om vad för typ av information som 

polisen gått ut med. Att informationen kommer från en samarbetspartner kan tänkas stärka inläggets 

trovärdighet. Utöver denna information ger kommunen praktiska tips på hur stölder undviks vilket kan 

tänkas användbart för en intressent som befinner sig eller är på väg till festivalområdet. 
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Tilltalet i inlägg och kommentarer är personligt då läsarna tilltalas med du/ni. Ordvalet är däremot 

varierande då ett inlägg innehåller många omoderna, byråkratiska ord medan resterande inlägg överlag 

är skrivna med moderna och enkla ordval. Vad gäller kommunens närvaro i kommentarer är den 

varierande. I ett kommentarsfält är närvaron låg medan den i ett annat är hög. I det sistnämnda 

besvarar kommunen relevanta kommentarer och lugnar också intressenter vilket tycks uppskattat då 

intressenter tackar för svar och meddelar att det upplevdes som betryggande information. Kommunen 

upplevs närvara, lugna och förvarna intressenter. I ett av inläggen tycks inte närvaro nödvändigt då 

kommentarerna som lämnats inte är ämnade för kommunen att svara på. Slutligen vad beträffar 

kommunens ton i inlägg och kommentarer kan den konstateras vara god. 

 

I fråga om Anderssons (2014) teori om hur text och bild samverkar i kris kan det konstateras att få 

inlägg före krisen samverkar med bilder. Inlägget om stölder (bild 2), publicerades tillsammans med 

en bild och eftersom inlägget behandlade just tältstölder kan bilden anses passande. Det är mycket 

möjligt att det enligt teorin både förtydligar situationen och engagerar intressenterna mer. 

 

5.3 Arbetet under en kris 
5.3.1 Intervju 
Då det under intervjun framkom att krisen uppstod oväntat kan det konstateras av den överensstämmer 

med en av Langen och Sverredals (2012) teori om olika typer av kriser (se avsnitt 2.2). Krisen kan 

benämnas som en så kallad akut kris med tanke på att blixtnedslaget var en plötslig och oväntad 

händelse som kan klassas som en olycka. 

 

Kommunen som under krisen såg till att bevaka sina kanaler för att där lämna information och besvara 

kommentarer kan konstateras arbeta i linje med Coombs (2015) grundregler om att ha en aktiv närvaro 

på sociala medier under kris (se avsnitt 2.4.2).  

 

Att kommunen under krisen följde sina uppsatta riktlinjer vad gäller att exempelvis gå ut med 

information inom ett visst tidsintervall, stämmer överens med Kyléns (2008) tankar om att det under 

en kris är centralt att följa sina tidigare uppsatta rutiner och riktlinjer (se avsnitt 2.4.2). Att de också 

under en kris bevakar och samarbetar med samarbetspartners kan konstateras gå i linje med 

Anderssons (2014) teori om att samverkan är viktigt i ett kriskommunikationsarbete (se avsnitt 2.4). 

För kommunen är det även viktigt att arbeta trygghetsskapande med en neutral ton och samtidigt visa 

på att arbetet görs med hjärtat. Detta stämmer överens med Anderssons (2014) teori om att under en 

kris publicera inlägg som pekar på kontroll, förtroende, säkerhet och trygghet i kris (se avsnitt 2.4).   

 

Kommunen påtalar att det på Facebook existerar en risk för ryktesspridning och de menar att denna 

diskussion handlar mycket om vilka källor som anses trovärdiga vid kris och att den bedömningen 

ligger hos mottagaren. De anser det därför viktigt att under en kris gå ut med trovärdig information för 

att sedan låta mottagaren avgöra om den är trovärdig. Detta resonemang går i linje med 

Krisberedskapsmyndigheten (2006) teori om trovärdighet (se avsnitt 2.4.2). Intressant att understryka 

är det förberedande krisarbete som kommunen gör (se avsnitt 5.2) vilket som tidigare nämnt kan 

stärka deras trovärdighet. Vad gäller ryktesspridning och viljan att vara en trovärdig kanal vid kris kan 

det konstateras att det förberedande arbete är viktigt för att i detta krisstadie kunna leverera bra 

kriskommunikation.  
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5.3.2 Innehållsanalys av Facebookinlägg 
Utifrån analysschemat som i början av detta kapitel illustrerats kan det konstateras att Norrköpings 

kommuns syfte med inläggen som är publicerade under krisen övervägande är att ge intressenterna 

instruktioner. Inlägget ”6 skadade vid blixtnedslag” (bild 4) instruerar vad som hänt. Samtliga tre 

inlägg, ”6 skadade vid blixtnedslag” (bild 4), ”Svenska kyrkan” (bild 5) och ”Landstinget i 

Östergötland” (bild 6) instruerar vilken åtgärd intressenterna kan vidta, i detta fall vilken aktör en 

orolig intressent kan vända sig till vilka i detta fall är Polisen, Svenska kyrkan och Landstinget i 

Östergötland. Utöver att ge intressenterna instruktion syftar ett av inlägget även till att öka kunskapen 

medan ett annat inlägg utöver instruktion syftar till att lugna intressenterna. Vad beträffar kommunens 

tilltal i inlägg och kommentarer anses två av de tre inläggen formella i sitt tilltal medan ett är 

personligt. Detta hänger ihop med ordvalen då två av tre inlägg anses bruka ett omodernt ordval 

medan ett anses ha ett modernt ordval. Detta går inte i linje med det som tidigare nämnts, att det är 

viktigt för en kommun att tala med ett personligt tilltal och modernt ordval för att läsarna ska kunna ta 

till sig krisinformationen (se avsnitt 2.4). 

 

I fråga om kommunens närvaro är den varierande. I ett inlägg är den låg, i ett annat ständig och i ett av 

inläggen är ingen närvaro nödvändig då inga kommentarer lämnats av intressenter. Inlägget som har 

en låg närvaro handlar om att kommunen meddelar att krisen uppkommit (”6 skadade vid 

blixtnedslag”, bild 4). Många kommentarer är hälsningar till drabbade vilka kan vara irrelevanta för 

kommunen att svara på. En kommentar är kritisk i sin karaktär där en intressent anser att situationen 

hanterats dåligt och där går en annan intressent in och försvarar kommunen. Kanske stämmer detta 

scenario överens med Fjeld och Molesworths (2006)  teori om sociala medier i skarpt läge, att när en 

kris väl inträffar, används sociala medier till att kommunicera via en envägskommunikation (se avsnitt 

2.4.1).  

 

Kommunens ton i inlägg och kommentarer anses i samtliga fall god. Beträffande Anderssons (2014) 

teori om hur bild och text samverkar i kris kan det konstateras att inlägget som delats från Svenska 

kyrkan (bild 5) innehåller en relevant bild då kartan både förtydligar situationen och engagerar 

intressenterna. En karta visar var intressenterna kan få hjälp och kan således uppmana dem till 

handling. 

 

5.4 Arbetet efter en kris 
5.4.1 Intervju 
Precis som kommunen önskar arbeta efter en kris, säger Coombs (2015) att man också bör göra 

(avsnitt 2.4.3). Kommunen vill på Facebook visa upp en bild av att krisen är över vilket Coombs 

(2015) menar att intressenter gärna vill se. Kommunens önskan om att arbeta på Facebook även efter 

en kris stämmer således med det teoretiska ramverket.  

 

Att kommunen under krisen upplevde att det direkt började rapporteras om den i sociala medier 

stämmer överens med Fearn-Banks (2011) teori om att kommunikationen kan ske i hög hastighet via 

sociala medier (se avsnitt 2.5). 

 

Kommunen ser en problematik i att medarbetare som arbetar med kriskommunikation kan ta skada. 

Detta är intressant då det inte är ett särskilt vanligt förekommande tema i vetenskapliga texter inom 

kriskommunikationsområdet. Langen och Sverredal (2012) tar dock upp detta (se avsnitt 2.4.3) och att 

kommunen precis som dem, ser denna problematik och själva vill utveckla ett arbetssätt för det, är 
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intressant då det skulle kunna komma att bli ett arbete som görs föredömligt och som andra kommuner 

då kan ta efter och utveckla. 

 

Efter krisen utvärderade kommunen sin kriskommunikationsinsats i enlighet med Langen och 

Sverredals (2012) teori om bearbetning, utvärdering och lärande (se avsnitt 2.4.3). Kommunen tog 

avstamp i krisen och utvärderade sina strategiska planer och sin insats. De drog lärdomen att trots att 

deras riktlinjer angav att publicering bör ske inom ett visst tidsintervall var det inte tillräckligt snabbt. 

Dagens kommunikation sker på grund av de sociala medierna i hög hastighet och då måste kommunen 

arbeta i linje med alla andra som producerar och sänder ut information. 

 

5.4.2 Innehållsanalys av Facebookinlägg 
Utifrån analysschemat som i början av detta kapitel illustrerats, kan det konstateras att Norrköpings 

kommuns syfte med inläggen som är publicerade efter krisen är att ge intressenterna så kallad övrig 

information. Det vill säga information av något slag som inte anses öka kunskap, ge instruktion eller 

lugna intressenterna. De fem inläggen som utgör materialet för undersökningen av kommunikationen 

efter krisen, handlar om antalet sålda biljetter till festivalen (bild 7), en uppmaning om att dricka 

vatten under den (bild 8), ett tack från arrangörens VD (bild 9), ett tack från kommunen (bild 10) samt 

ett avslutande inlägg där kommunen önskar alla en god måndag efter festivalen (bild 11). Kommunens 

tilltal i inlägg och kommentarer anses till större delen vara av karaktären personligt tilltal. Vidare 

anses samtliga inlägg inneha ett modernt ordval. Detta är intressant då det resultatet skiljer från 

inläggen som publicerades före och under krisen. Kanske är det inte så konstigt med tanke på att 

inläggen inte har ett instruerade, lugnande eller kunskapshöjande syfte. Majoriteten av dessa inlägg för 

fram positiva budskap som inte är särskilt allvarsamma i sin karaktär. Det är dock intressant att 

spekulera i om detta också kan ha att göra med att kommunen efter krisen och i slutet av festivalen, 

upplever det möjligt att varva ner. Dock bör det poängteras att inlägget vid namnet ”Drick vatten” 

(bild 8) sticker ut då det uppmanar till en viktig handling. Att dricka vatten och ta hand om sig kan 

förhindra en olycka som i sin tur kan leda till en kris. I kristider kan det tänkas passande att visa upp 

en bild av omtanke. 

 

Kommunens närvaro i kommentarer är varierande. I två kommentarsfält upplevs den låg medan den i 

två andra upplevs ständig. I ett av kommentarsfältet finns inga kommentarer att besvara. I 

kommentarsfältet tillhörande inlägget vid namn ”Biljetter” (bild 7) kommenterar två personer krisen 

som inträffat dagen innan, trots att inlägget inte handlade om det. Kommentarerna som lyder ”Synd 

bara att det skulle bli så olyckligt igår.” samt ”Ja men den svarta sidan är det ju ingen som talar om.” 

skulle kunna tyda på att personerna tänker på olyckan och att de möjligtvis anser att det talas för lite 

om den. 

 

De två inläggen ”Tack från FKP Scorpios VD” (bild 9) samt ”Tack från Norrköpings kommun” (bild 

10) är av samma karaktär då de bland annat tackar norrköpingsbor och festivalbesökare. Det kan 

uppfattas som ett avslut av rapporteringen från festivalen. Dock kommer det faktiska avslutet dagen 

efter, i inlägget ”Lugnet efter” (bild 11). Efter det inlägget torde intressenterna uppfatta att festivalen 

är över och att allt återgår till det normala. Dock är det svårt att hitta något slags avslut på krisen. Det 

publicerades som tidigare nämnt tre inlägg kopplade till krisen när den ägde rum men det finns inget 

inlägg som indikerar att krisen är över. Slutligen kan det konstateras att tonen i inlägg och 

kommentarer anses god. 
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I fråga om Anderssons (2014) teori om hur text och bild samverkar i kris (se avsnitt 2.4) kan det 

konstateras att inläggen efter krisen innehåller en stor mängd bilder som samverkar med texten. Bilden 

i inlägget ”Drick vatten” (bild 8) både förtydligar situationen och engagerar intressenterna. Chansen 

att intressenterna faktiskt genomför den uppmanade handlingen är troligtvis större då inlägget inte lika 

lätt försvinner i Facebookflödet på grund av en stor stående bild. Beträffande inlägget ”Tack från FKP 

Scorpios VD” (bild 9) är det möjligt att bilden ger en känsla av en mer personlig hälsning. Bilden 

tycks också engagera intressenterna mer då två kommentarer berör just porträttet. Bilderna i inlägget 

”Tack från Norrköpings kommun” (bild 10) visar hur glädjefylld festivalen varit vilket både kan 

förtydliga situationen och engagera intressenterna vilket även märks i mängden kommentarer. I sista 

inlägget, ”Lugnet efter” (bild 11), kan även den bilden anses både förtydliga situationen och engagera 

intressenterna då bilden andas lugn och harmoni vilket samspelar med texten. 

 

5.5 Fördelar och nackdelar 
5.5.1 Enkät 
Medarbetarna vid kommunen ser flera fördelar med att kriskommunicera via Facebook och precis som 

Fearn-Banks (2011) (se avsnitt 2.5), konstaterar de att Facebook är en bra kanal för 

tvåvägskommunikation. Där kan intressenter nå kommunen via bland annat kommentarsfält vilket 

också bidrar till det som majoriteten av medarbetarna ser som positivt, att kommunikationen kan ske i 

hög hastighet och nå många människor. Detta går i linje med vad både Gonzáles-Herrero och Smith 

(2008) samt Fearn-Banks (2011) fastslår (se avsnitt 2.5).  

 

Enligt medarbetarna är intressenter ständigt online i sina smartphones där de kan dela inlägg för att 

sprida vidare information samt föra en dialog med kommunen. Detta går i linje med Gonzáles-Herrero 

och Smith (2008) resonemang, att det uppstått ett nytt dynamiskt kommunikationsklimat mellan 

kommunen och dess intressenter samt att intressenter tack vare sociala medier som Facebook kan göra 

sina röster hörda (se avsnitt 2.5). 

 

En annan aspekt som stämmer överens med det teoretiska ramverket är att kommunen ser att de kan 

styra information på Facebook. De kan exempelvis kontrollera att korrekt information sprids. Detta är 

identiskt med vad Eriksson (2014b) säger (se avsnitt 2.5). Andersson (2014) är inne på samma spår 

och menar att krisens händelseförlopp på många olika sätt kan förmedlas på ett helt nytt sätt idag (se 

avsnitt 2.5). Detta kan appliceras på en medarbetares tankar om att Facebook ger kommunen möjlighet 

att kommunicera på olika sätt, via exempelvis sedvanliga uppdateringar i form av inlägg men även via 

livesändningar, omröstningar och liknande. 

 

Något som Eriksson (2014b) tar upp (se avsnitt 2.5) men som inte kommunen nämner, är att sociala 

medier som Facebook kan avlasta en traditionell kanal som kommunens telefonväxel. Det torde vara 

ett tydligt tecken på modernisering när tvåvägskommunikationen ersätter envägskommunikationen 

som är betydligt mer begränsad i sin karaktär. Ett exempel på det är det som en medarbetare tar upp, 

att intressenter nu själva kan söka krisinformation och låta Facebook vara sin enda nyhetskälla. Detta 

är intressant ur ett perspektiv som tycks genomsyra kriskommunikationsfältet, att det är upp till var 

och en att värdera vad som är trovärdig information. Istället för att sitta och vänta i en telefonkö finns 

all information tillgänglig. Dock uppstår nya problem i det, vilken information är trovärdig när den 

trovärdiga telefonväxeln inte kan vara kanalen att räkna med? 
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Medarbetarna vid kommunen ser även flera nackdelar. Kommunen upplever att Facebooks öppenhet 

och tillgänglighet kan vara något negativt. De ser också risker i att falsk information kan spridas och 

att icke etiska kommentarer kan lämnas. Detta går i linje med vad Krimsky (2007) och Grégoire, Salle 

och Tripp (2015) påtalar, att det är problematiskt att intressenter delar med sig av sina åsikter och att 

det i sin tur kan påverka organisationens rykte (se avsnitt 2.5). 

 

Resursfrågan som Andersson (2014b) talar om (se avsnitt 2.5) påtalar även medarbetarna då de menar 

att bra kommunikation tar tid. Att snabbt och korrekt svara på en fråga är ibland svårt och då finns en 

risk att intressenter uppfattar kriskommunikationen som bristfällig. Detta är intressant då kommuner 

arbetar efter uppsatta regelverk och inte har samma flexibilitet i sin organisation som privata 

organisationer och företag. Det innebär att resursfrågan kan bli ett stort hinder när det gäller ett 

modernt fenomen som kriskommunikation via Facebook. 

 

Något som kommunen tar upp men som inte kan återfinnas i det teoretiska ramverket är nackdelar 

som handlar om att målgrupper kan exkluderas på Facebook, att andra kanaler kan ta skada, att den 

höga hastigheten kan göra att intressenter missar information samt att Facebook inte kan anses vara en 

trovärdig kanal att kommunicera i. Det sistnämnda är intressant då det kan spekuleras kring när eller 

om Facebook kommer kunna anses som en trovärdig kanal. Dock är denna kommentar en högst 

individuell åsikt vilket innebär att en större studie skulle behöva göras för att undersöka om Facebook 

är en kanal som får en svensk kommun att uppfattas som trovärdig eller inte. 
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6. RESULTAT 
 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Under avsnittet ”Slutsats” besvaras de tidigare 

uppställda frågeställningarna medan det under avsnittet ”Diskussion” diskuteras saker och ting 

rörande studiens slutsats. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att kartlägga hur en svensk kommun arbetar med kriskommunikation 

på Facebook före, under och efter en kris. Efter att ha intervjuat Norrköpings kommuns 

kommunikationsdirektör och en av dess presskommunikatörer, kvalitativt analyserat en större mängd 

Facebookinlägg samt bett medarbetarna vid Norrköpings kommuns kommunikationsavdelnings svara 

på en kvantitativ enkät, har studiens syfte uppnåtts. Nedan besvaras de frågeställningar och dess 

underfrågor som i studiens begynnelse togs fram utifrån syftet. 

 
1. Hur arbetar en kommun med sitt kriskommunikationsarbete på Facebook före, under och 

efter en kris? 

 

Det allmänna arbetet 

• Vad är syftet med att som kommun finnas på Facebook vid kris?  

Vid kris kan Facebooknärvaron syfta till att skapa trygghet genom att snabbt nå ut till 

intressenter med viktig information. 

 

• Vilken målgrupp kommunicerar en kommun med via Facebook? 

En kommun måste inte nödvändigtvis kommunicera med en specifikt uttalad målgrupp på 

Facebook. I takt med att Facebook växer, förändras målgruppen och därför kan en kommun 

istället ha som mål att nå så många intressenter som möjligt via kanalen. 

 

• Hur arbetar en kommun med det faktum att Facebook är en kanal där det finns en risk för att 

icke etiskt korrekta kommentarer lämnas? 

En kommun kan ta ställning till i vilken grad de vill arbeta med olämpliga kommentarer på 

Facebook. De kan bestämma sig för att föra dialog kring den aktuella sakfrågan men dra sig ur 

om diskussionen anses olämplig utifrån den uppsatta policyn för sidan. I policyn kan det 

förklaras att kommentarer tas bort om de inte följer riktlinjerna. En kommun kan också med 

hjälp av Facebooks inbyggda funktion spärra ord som kan anses icke etiskt korrekta vilket gör 

att en kommentar innehållande sådana olämpliga ord, automatiskt döljs. 
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Arbetet före en kris 

• Vilket syfte har en kommuns Facebookinlägg? 

En kommuns syfte med att publicera inlägg på Facebook före en kris, kan vara att öka 

kunskap hos intressenter. Det kan handla om att publicera inlägg av varnande och 

uppmanande karaktär med mål att göra dem vaksamma på en potentiellt kommande kris. 

 

• Hur ser en kommuns närvaro ut på Facebook? 

En kommuns närvaro kan vara varierande före en kris. De kan i dialog lugna intressenter med 

betryggande information men också välja att inte besvara kommentarer i kommentarsfälten. 

 

• Med vilka metoder kan en kommun förebygga kriser? 

För att förebygga kriser kan en kommun använda sig av tre metoder: 

• Arbeta aktivt med att skapa goda relationer med samarbetspartners vilket kan underlätta 

den samverkan som måste existera vid kris.  

• I god tid kommunicera med sina intressenter vid misstanke om en potentiellt kommande 

kris. 

• Skapa strategiska planer och riktlinjer för att underlätta kommunikationen vid kris. Det 

kan handla om att förbereda vad, hur och när saker och ting ska kommuniceras. Det kan 

också handla om att i detalj planera kommande Facebookinlägg. 

 

Arbetet under en kris 

• Vilket syfte har en kommuns Facebookinlägg? 

En kommuns syfte med att publicera inlägg på Facebook under en kris, kan vara att ge 

intressenter instruerande information. Det kan handla om att gå ut och berätta vad som hänt 

och vilka åtgärder intressenter kan vidta i krisen. Inläggen kan också syfta till att lugna 

intressenter i krissituationen. 

 

• Hur ser en kommuns närvaro ut på Facebook?  

En kommuns närvaro kan vara varierande under en kris. De kan upplevas ständigt närvarande 

och ibland helt frånvarande. Ibland kan en envägskommunikation upplevas starkare än en 

tvåvägskommunikation. 

 

• Hur arbetar en kommun med ryktesspridning på Facebook?  

En kommun kan vara medveten om att ryktesspridning existerar och därför själv som 

trovärdig källa se till att gå ut med information vid kris. Därefter är det upp till mottagaren att 

avgöra vad som är trovärdig information. Genom att kommunen arbetar aktivt före en kris kan 

denna trovärdighet byggas upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

49 

Arbetet efter en kris 

• Vilket syfte har en kommuns Facebookinlägg? 

En kommuns syfte med att publicera inlägg på Facebook efter en kris, kan vara att ge 

intressenter så kallad övrig information, information som varken handlar om att öka kunskap, 

ge instruktion eller lugna intressenter. Syftet kan också vara att skapa trygghet och påvisa att 

den aktuella krisen är över. 

 

• Hur ser en kommuns närvaro ut på Facebook? 

En kommuns närvaro kan vara varierande efter en kris. De kan upplevas ständigt närvarande 

och ibland helt frånvarande. 

 

• Vilka lärdomar kan en kommun dra efter en avklarad kris? 

En kommun kan dra flera lärdomar av att arbeta vid kris. En lärdom är att sociala medier som 

Facebook öppnar upp möjligheten för snabb kriskommunikation. En annan lärdom som blir en 

följd av det tidigare nämnda, är att det som kommun är viktigt att arbeta lika aktivt som andra 

aktörer som producerar och sänder ut krisinformation. Ibland räcker det därför inte att 

publicera information inom sina riktlinjer, det är inte alltid tillräckligt snabbt.  

 

2. Vilka generella fördelar respektive nackdelar ser en kommun i att kriskommunicera via 

Facebook? 

En kommun kan se flera fördelar och nackdelar med att arbeta med kriskommunikation via Facebook. 

Fördelarna är att det är en kanal som på ett enkelt sätt öppnar upp för tvåvägskommunikation 

samtidigt som det är en kanal via vilken intressenter enkelt kan nå kommunen. Kommunikationen kan 

ske i hög hastighet till många människor samtidigt och kommunikationen kan te sig i varierande 

skepnader via exempelvis sedvanliga inlägg och livesändningar. Vidare är kanalen bra för att sprida 

budskap då intressenter kan dela vidare information. Avslutningsvis kan kommunen i fråga påverka att 

korrekt krisinformation sprids. 

 

Nackdelarna är att Facebook öppnar upp för risken att falsk information sprids samt att icke etiskt 

korrekta kommentarer lämnas. En annan nackdel är att det krävs resurser att hantera en Facebooksida 

vid kris. Det kan ibland ta tid att finna rätt svar på en fråga som ställts vilket i sin tur kan bidra till en 

syn att kommunens kriskommunikation är bristfällig. 
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6.2 Diskussion 
Utifrån denna studies resultat finns det flera saker som är intressanta att diskutera djupare. 

Inledningsvis kan det konstateras att trots att det finns lagar och regler som säger vad som ska göras i 

det sedvanliga kommunikationsarbetet kan en kommun upplevas göra lite därtill och ha en egen vilja 

att vara med och utvecklas i det digitaliserade samhälle som existerar idag. Det kan också fastställas 

att Sveriges kommuner inte alla gånger kan styra över det som händer inom deras gränser men trots 

det ändå måste ta konsekvenserna för det. Att ständigt vara förberedd för att något kan komma att 

inträffa kan efter denna studie konstateras vara en bedrift då det kostar både tid, ork och engagemang. 

Att som kommun ha flera syften med att närvara på Facebook vid kris med hänsyn till de tre olika 

stadierna är intressant då det torde peka på att kriskommunikationsarbetet anpassas efter det specifika 

stadiet som en kommun genomgår. Att närvaron på Facebook under dessa stadier är varierande är 

också intressant då anledningen till det inte är identifierad. Frågan återstår om det kan handla om en 

slump, olika författare till inläggen, kommunikationsriktlinjer eller om knappa resurser. En annan 

intressant aspekt handlar om de fördelar och nackdelar som kartlagts i studien. Frågan är om dessa 

kommer bestå eller om synen på dem kommer förändras i och med att samhället blir allt mer 

digitaliserat. Frågan är också om kriskommunikationen kommer se annorlunda ut i framtiden och om 

den fortsättningsvis kommer bedrivas på Facebook eller om den kommer förflyttas till en annan kanal. 

Utifrån denna studie kan det också konstateras att kriskommunikationens kontext påverkas av kanalen 

den presenteras i. Saker som kanalens rykte, den ryktesspridning som sker i den och de icke etiskt 

korrekta kommentarer som kan lämnas där, kan komma att påverka en kommuns trovärdighet och 

trygghetsskapande arbete. 

 

Det är viktigt att poängtera att det kan ha varit problematiskt att i denna studie ha undersökt hur en kris 

yttrade sig 2014 när studien utförts under 2017. Även om det interna arbetssättet vad gäller 

kriskommunikationen, enligt informant 1 inte förändrats avsevärt sedan dess, är det möjligt att yttre 

faktorer kan ha påverkat arbetssättet. Detta särskilt med tanke på att det sedan dess inträffat flera kriser 

inom Sveriges kommuners gränser som kan ha kommit att påverka en kommuns arbete. Exempelvis 

kan det terrordåd som inträffade i Stockholm 7 april 2017 ha påverkat kommuners syn på hur arbetet 

ska gå till. Trots detta kan krisen under Bråvalla Festival 2014 anses ha varit ett relevant studieobjekt 

för studien då det inte inträffat några större kriser inom Norrköpings kommun sedan dess. Därför är 

det en högst relevant kris att se tillbaka till för att utreda hur arbetet kan yttra sig i praktiken.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att det finns många tecken som pekar på en ökad relevans för 

denna studie. MSB har sett att många av Sveriges kommuner efterlyser stöd i att utveckla sin 

kriskommunikation och beslutade därför att under en vecka i maj 2017 anordna en kampanj 

tillsammans med alla kommuner. Den nystartade kampanjen som gick under namnet 

”Krisberedskapsveckan 2017” syftade till att göra medborgare bekanta med tanken att en kris någon 

gång kan inträffa. Kampanjen som är tänkt att återkomma flera gånger, har sitt fokus på att få 

medborgare upplysta om vad de själva kan göra och bidra med i krissituationer. Det har inträffat flera 

kriser den senaste tiden varav en stor 2017. Kriser är därmed ett bestående inslag i Sveriges kommuner 

och på grund av digitaliseringen kan det många gånger spekuleras i om kunskap i kriskommunikation 

någonsin varit viktigare. Kriskommunikation är ett komplext men mycket viktigt ämne för vårt 

samhälle och därför är forskningsområdet också centralt inom den akademiska världen.  

 

Kriser uppstår och kriser avtar men tillsammans går vi alltid enade ur dem. 
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6.3 Förslag på vidare forskning 
Forskningsområdet kring kommuners kriskommunikation via sociala medier kan upplevas stort efter 

att det under denna studies genomförande trätt fram ett flertal intressanta men problematiska områden 

som kan vara av intresse att studera vidare. 

 

1. Det första förslaget på vidare forskning är att utifrån denna studies resultat, göra en 

värderande studie huruvida Norrköpings kommun genomförde en lyckad eller mindre lyckad 

krishantering under Bråvalla Festival 2014. I en sådan studie är det också möjligt att utvärdera 

om deras kriskommunikation i praktiken går i linje med deras riktlinjer. Då det finns flera 

vetenskapliga teorier kring vad som kännetecknar en lyckad krishantering kan detta vara ett 

relevant forskningsområde.  

 

2. Som tidigare nämnt håller Norrköpings kommun på att utveckla ett arbetssätt för medarbetare 

att återhämta sig efter en kris. Därför är ett förslag på vidare forskning att undersöka hur 

svenska kommuner tänker kring detta. Ett annat förslag är att ta fram någon form av riktlinje 

eller bild av hur detta arbete skulle kunna se ut i praktiken. 

 

3. Det tredje förslaget på vidare forskning är att utifrån denna studie göra en flerfallsstudie, att 

göra en jämförande studie med denna studies fall och ett eller flera andra fall. En händelse 

som kan vara specifikt intressant att studera är det blixtnedslag som 2012 ägde rum under 

musikfestivalen Peace and Love i Borlänge kommun. Då det är av samma karaktär som krisen 

under Bråvalla Festival 2014, kan det vara extra intressant att undersöka vilja likheter och 

skillnader som existerade i kommunernas kriskommunikation. 

 

4. Ett annat förslag som har med ett jämförande perspektiv att göra, är att analysera ytterligare ett 

fall som Norrköpings kommun krishanterat. Detta för att finna likheter och skillnader i 

krishanteringen. Särskilt intressant kan det vara att studera en eventuellt kommande kris för att 

undersöka om kriskommunikationen förändrats något sedan år 2014. 

 

5. Under denna studie har det framkommit att det finns olika meningar huruvida Facebook är en 

kanal som får en svensk kommun att uppfattas som trovärdig. Därför kan en studie som 

undersöker detta vara relevant att genomföra. 

 

6. Ett annat förslag är att undersöka det som framkommit i denna studies diskussion, 

anledningen till att en kommuns Facebooknärvaro kan vara varierande före, under och efter en 

kris. 

 

7. Slutligen kan det vara intressant att undersöka vilka etiska dilemman som finns i att som 

kommun kommunicera i en gratiskanal som Facebook, som de själva inte äger fullständiga 

rättigheter till. 
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BILAGOR 
 

BILAGA 1  

Intervjuguide 
 

Del 1: Allmänt om kriskommunikationsarbetet i Norrköpings kommun 

 

1. När startade ni upp er Facebooksida och i vilket syfte gjorde ni det? 

 

2. Har ni alltid arbetat med kriskommunikation på er Facebooksida?  

I vilket syfte gör ni det? 

 

3. Har ni riktlinjer för hur arbetet med kriskommunikation via Facebook ska gå till? 

 

4. Vilken målgrupp riktar ni er till när ni kommunicerar via Facebook? 

 

5. Vilken digital kanal arbetar ni mest frekvent i? 

 

6. På er Facebooksida står det ”Vi förbehåller oss dock rätten att ta bort inlägg som är 

exempelvis rasistiska, sexistiska, innehåller personangrepp eller är osakliga.”  

Händer det ofta att ni får gå in och ta bort eller moderera i inlägg? 

 

7. Ser du några etiska dilemman eller övriga problem i att kommunicera i en tillgänglig 

gratiskanal som Facebook?  

 

8. Under tidsperioden 24 juni 2014 – 30 juni 2014 publicerade ni 37 inlägg på Facebook. Skulle 

du säga att det mindre, normalt eller mer än vad ni normalt publicerar under en 7-dagars 

period? 

 

9. Anser du att er kriskommunikation idag skiljer sig mycket från hur den såg ut 2014? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

Del 2: Norrköpings kommuns kriskommunikationsarbete på Facebook 

 

Före en kris 

1. Arbetar ni aktivt med att förebygga kriser genom er Facebooksida? På vilket sätt?  

Var detta något ni tänkte på under Bråvalla Festival 2014? 

Under en kris 

1. Hur pass viktig roll spelar Facebooksidan för er som kommun och era medborgare under en 

krissituation? Varför? 

 

2. Arbetar ni med att ha en aktiv närvaro på Facebook under en kris, för att exempelvis kunna 

besvara kommentarer från oroliga eller upprörda medborgare? 
 

3. Hur bemöter ni oroliga eller upprörda medborgare på Facebook? 

 

Efter en kris 

1. När en kris är över, på vilket sätt arbetar ni med kriskommunikation via Facebook?  

 

Del 3: Blixtnedslaget under Bråvalla Festival 2014 (Händelseförloppet) 

 

1. Enligt kriskommunikationslitteraturen var krisen under Bråvalla Festival 2014 en så kallad 

”akut kris”. Hur yttrade det sig i ert arbete med krisen? 

 

2. Berätta om hela händelseförloppet under krisen. Vad hände och vilka insatser genomförde ni? 

 

3. Vilka erfarenheter tog ni med er efter krisen? Arbetar ni annorlunda med er 

kriskommunikation idag efter att ni fick uppleva denna kris? 

 

4. Jag fann en kommentar på er Facebooksida där en person kommenterat ett inlägg med att en 

person omkommit i krisen. Stämmer det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

BILAGA 2 

Enkät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


