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Sammanfattning 

Titel: En fallstudie om kommunernas medborgardialog vid en krissituation på 

Facebook. 
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Kurs, termin och år: C-uppsats, VT18. 

 

Krishantering idag har vidgats i och med sociala mediers uppkomst som medför både 

möjligheter och hot. Möjligheterna som finns är att det är lättare än någonsin att 

interagera med en stor målgrupp och skapa sömlösa relationer. Å andra sidan skapar det 

snabb spridning av information vilket kan vara ett hot för en organisation. Kommer 

falska påståenden ut om ett företag så kan det skapa missnöje men det kan också snabbt 

bli en sanning som orsakar skada för företaget/varumärket eller organisationen.  

Syftet med denna studie är att få en bättre inblick i hur kommunerna använder sig av 

kriskommunikation med dagens kommunikationsteknologi vid en pågående kris. Kris 

studien undersöker vattenläckor. Kommunikationsteknologin kommer i denna studie 

avgränsas till sociala medier, mer specifikt Facebook. De tre kommuner som har 

undersökts är Gävle, Lidingö och Motala kommun. De teoretiska utgångspunkter 

studien använder sig av är kriskommunikation och strategisk kommunikation. 

 

Metoderna som har använts för studien är två kvalitativa, varav en innehållsanalys och 

intervjuer. Intervjuerna gjordes med de tre kommunikationscheferna i kommunerna för 

att få en bättre insikt i kommunernas sätt att arbeta med kriskommunikation.  

 

Studiens undersökning kom fram till att kommunerna vill utveckla och använda sig mer 

av Facebook som en kommunikationskanal vid krissituationer för att nå invånarna i 

kommunen. 
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Crisis management today has expanded as to social media’s origination, bringing both 

opportunities and threats. The opportunities available are that it is easier than ever to 

interact with a large audience and to create seamless relations. However, threats can 

arise as it creates a rapid dissemination of information which can harm an organization. 

Moreover false statements being spread out about a company may cause dissatisfaction, 

additionally rumours can very fast become the truth that cause damage to the 

company/brand or the organisation. 

 

The purpose of this case study is to get a better insight into how three municipalities use 

their crisis communication with today's communication technology at hand. 

Communication technology will be defined in this study as social media, and more 

specifically Facebook. The three municipalities that have been investigated are Gävle, 

Lidingö and Motala municipality. The theoretical issues this paper is focusing on are 

crisis communication and strategic communication. Research within other areas is taken 

into account, as it is relevant for this study and its purpose. 

 

The empirical examination consists of a case study of how the three municipalities use 

their crisis communication. The methods used in this study are a quantitative content 

analysis of the three municipalities’ Facebook submissions regarding water leaks and a 

qualitative interview with the person being responsible for each municipality’s 

communication. 

 

The study found that the municipalities want to develop and use more of Facebook as a 

communication channel in crisis situations to reach residents of the municipality. 

 

Keywords: crisis communication, municipality, social media, crisis, Facebook and 

inhabitant.  
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1 Inledning 
I denna uppsats genomförs en undersökning av hur tre olika kommuner kommunicerar 

en krissituation till sina invånare via Facebook. Alla har någon gång varit med om en 

kris, det behöver inte vara en stor eller omfattande kris som för ett helt samhälle, det kan 

också vara en mindre personlig kris. Hur reagerar medborgarna när de vaknar upp en 

morgon och får veta att det inte går och dricka vattnet ur kranen utan att först koka det? 

Det tas för givet att vattenkvaliteten är bra. Vem bär ansvaret att informera medborgarna 

om vad som inträffat och vart vänder de sig för att få ytterligare information? 

 

I Sverige finns det 290 kommuner och alla enskilda kommuner ansvarar för 

samhällsservicen där invånarna bor.1 Samtliga invånare i kommunen har också 

möjlighet att bidra till att kommunerna sköter sina uppgifter.2 Studien kommer att 

behandlas inom området kriskommunikation, då en fallstudie genomförs utifrån tre 

olika krissituationer. Kommunikationen mellan kommunerna och dess invånare var förr 

i tiden mestadels skriftlig, via till exempel tidningar. Idag används både skriftlig- och 

digital kommunikation. Genom digitala medier når man fler och skapar sig en bredare 

marknadsföringskanal. Sociala medier är idag ett aktuellt ämne som det pratas mycket 

om. 

 

De nya medierna tar en stor del av vår uppmärksamhet, därför är det viktigt att 

myndigheter och kommuner följer utvecklingen för att finnas där invånarna finns. 

Jeanette Fors-Andrée är krishanterare, medietränare och medierådgivare.3 Fors-Andrée 

anser: “Eftersom information i sociala medier sprids på nolltid ökar vikten av 

bevakning och snabba reaktioner.”4 Genom nya medier finns möjligheten att skapa 

relationer mellan invånarna, något som är viktigt och en fördel för demokratin. Jostein 

Gripsrud skriver i boken Mediekultur, mediesamhälle att: “Den inverkan som medierna 

utan tvivel har på samhället och de enskilda medborgarna är ett huvudskäl till att vi bör 

skaffa oss gedigna kunskaper om medierna och det de förmedlar”.5   

 

                                                
1 Sveriges kommuner och landsting. Fakta om kommuner, landsting och regioner. 2017-12-21 
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting.432.html (Hämtad 2018-03-21) 
2 Ibid.  
3 Fors-Andrée, Jeanette. Kriskommunikation & Krishantering. Jeanettefors.se http://www.jeanettefors.se 
(Hämtad 2018-03-25). 
4 Fors-Andrée, Jeanette, Praktisk kriskommunikation, TUK, Karlstad, (2013) s. 63. 
5 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 3., [bearb.] uppl., Daidalos, Göteborg, 2011, s. 58. 
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Det är viktigt att snabbt kunna nå ut till invånarna om någonting inträffar inom 

kommunen. Idag finns det snabba kommunikationsvägar för att sprida information. Det 

betyder också att det idag är lättare att ta del av information. Invånare har ett intresse av 

att följa och vara delaktiga i vad som händer i kommunen de bor i.6 

 

Den digitala utvecklingen har medfört en del förändringar inom olika områden i 

samhället. Det finns idag flera vägar att nå ut med sin kommunikation via olika sociala 

kanaler. Det kan vara allt ifrån när något allvarligt till något kul som händer inom 

kommunen. Det finns självklart både nackdelar och fördelar med sociala medier men 

med hjälp av till exempel Facebook och den delningsfunktion som finns där kan man 

med hjälp av andra följare sprida sitt budskap till en bredare publik. Ett problem är dock 

att avsändaren inte får ett tydligt svar på om meddelandet nått fram till mottagarna eller 

ej. Det finns även en viss problematik med att alla inte har, eller inte är aktiva på 

Facebook vilket gör att det finns en chans att informationen inte når ut till alla berörda.  

 

När det gäller kommuner i Sverige ser kommunikationen varierande ut och närvaron 

finns på olika plattformar. Studien undersöker kommunikationen gällande uppkomna 

vattenläckor i tre olika kommuner Gävle, Lidingö och Motala kommun. Hur 

kommunerna använder sig av kriskommunikation på Facebook.  

 

1.1 Bakgrund 
Kriser runt om i världen och i Sverige har på olika sätt berört oss. I kommunerna sitter 

förtroendevalda politiker som ska bidra till en god samhällsmiljö. Demokratin är viktig 

vilket leder till att politiker måste vara lyhörda, av den orsak att invånarna i 

kommunerna ska få vara delaktiga. Kommunikation handlar om ett utbyte av 

meningsfulla tecken mellan två eller flera parter. Att kommunikationen fungerar inom 

en kommun är viktigt. Mats Ekström & Lars Åke Larsson skriver i Metoder i 

kommunikationsvetenskap: “All kommunikation handlar om att nå fram till någon, 

påverka helst stärka och förbättra en relation”.7  

                                                
6 Jendel, Lena. (2016) Nya kriser möter nya medier. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28208.pdf s. 9. (Hämtad: 2018-04-03) 
7 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2010 s.158.     
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Bakgrunden till vårt valda ämne är en vattenläcka som skedde på Lidingö i år där 

författarna till denna fallstudie alla har en koppling. Denna gång lyckades inte 

kommunen nå ut till invånarna med viktig information om att vattnet behövdes kokas 

innan förtäring. Informationen spreds istället genom en lokal grupp på Facebook vilket 

skapade arga och missnöjda invånare eftersom kommunen borde ha nått ut med den 

informationen.8  

 

När det sker en kris i samhället är de viktigt att analysera och ta reda på vad som 

verkligen har hänt. Hur hanterar myndigheterna/kommunerna en sådan situation?9 I det 

här stadie är det viktigt att man använder sig av de kommunikationskanaler som 

människorna använder sig av i sin vardag. Oroligheter och spekulationer skapades och 

förtroendet från invånarna sjönk när informationen uteblir. Det är något som kan 

förvärra en kris.10 Vattenläckan var en krissituation och borde därför ha hanterats bättre 

av Lidingö kommun. Kommunens handläggare menar själva att de gick ut med 

tillräcklig information.11  

 

Gävle drabbades också av en liknande händelse, för ca två år sedan, då invånarna var 

tvungna att koka allt vatten innan de förtärde vattnet. Den tredje kommunen Motala, 

valdes på grund av att även de drabbats av en vattenläcka. Motala är den minsta 

kommunen vad gäller antal invånare. Våra tre exempel skedde mellan 2016-2018. 

 

Människors relation till medier har ökat betydligt sedan ca 10 år tillbaka. Förr läste 

människor morgontidningen, lyssnade på radio och såg på nyheterna. Idag finns 

möjlighet att ta del av nyheter flera gånger om dagen i ett antal olika kanaler.12  

Sociala medier spelar allt större roll, inte bara i allmänhet utan också när det gäller 

krishantering. Sociala medier har en inverkan på hur snabbt det sprids, hur många som 

blir involverade men även hur organisationer och företag agerar.13 Det här är något vi 

undersöker djupare i våra fallstudier. 

 

                                                
8 Wilson, Anna. Efter vattenläckan Mass SMS kan bli aktuellt. Mitt i Lidingö. 2018-01-12. 
https://mitti.se/nyheter/efter-vattenlackan-aktuellt/?omrade=lidingo  (Hämtad: 2018-03-28) 
9  Jendel Lena. (2016) s. 9. 
10 Fors-Andrée, Jeanette. (2013) s. 20. 
11 Wilson, Anna. (2018-01-12). 
12 Jendel Lena. (2016) s. 42. 
13 Fors-Andrée, Jeanette. (2013) s. 74. 
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1.2 Problemformulering 
Det är centralt och viktigt att ha en fungerande kommunikation med sina invånare för att 

inte hamna i en förtroendekris. Det kan vara en utmaning att framföra sitt budskap, det 

kan tolkas fel och invånarna kan missuppfatta det som skrivs eller sägs. Om något 

allvarligt inträffar i kommunen behöver upplysningar skickas ut omgående innan rykten 

börjar spridas. Idag sker ryktesspridningar fort genom olika digitala plattformar och 

därför är det viktigt att nå ut med korrekt information omgående för att förhindra att 

problemet eskalerar och skapar oro.14  

 

Tekniken har revolutionerats och därför behöver myndigheter följa med utvecklingen 

och vara närvarande på sociala medier för att möta sina invånare. Gripsrud menar att: 

“Det är till exempel självklart att digitaliseringen av medierna, nätets utveckling och det 

faktum att alla har en mobiltelefon har förändrat samhället och fortsätter att göra de”.15 

Att anpassa kommunikationen är en utmaning för att olika individer ska kunna 

tillgodogöra sig informationen. Kommunikationen bör vara väl bearbetad för att så 

många som möjligt ska kunna förstå vad som kommuniceras. Nivån på texten måste 

därför vara balanserad och inte vara för enkel, men inte heller för avancerad.   

                                                
14 Jendel, Lena. (2016) s. 17. 
15 Gripsrud, Jostein. (2011) s. 92. 
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2 Syfte och frågeställning 
Följande frågeställningar har besvarats i vår studie som syftar till att undersöka på vilket 

sätt de utvalda kommunerna använder det sociala mediet Facebook som hjälpmedel för 

att nå invånarna med information så snabbt som möjligt vid en krissituation. 

  

• På vilket sätt kommunicerar kommunerna vid pågående kris i sociala medier? 

• Hur ser kommunernas strategi vid kriskommunikation ut? 

• Finns det skillnader mellan kommunernas sätt att kommunicera vid en pågående 

kris? 
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3 Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras hur forskningsfrågorna tidigare har behandlats inom 

kriskommunikation på det sociala mediet Facebook.  

 

3.1 Kommuners användning av sociala medier 
Internet slog igenom 1990 och Sverige var ett land som tog till sig det nya mediet 

relativt snabbt. Det skapade verktyg att nå ut med information till nya och gamla 

målgrupper och för att kunna direkt kommunicera med målgruppen genom en 

tvåvägskommunikation.16 

 

Livia Nordström och Monica Hattinger skriver i Efforts at the Boundaries: Social 

Media Use in Swedish Municipalities där de har intervjuat tre kommunikatörer från 

olika kommuner som visar att motivationen oftast finns att använda sig av sociala 

medier, men att det inte blir till någon handling.17 Det är ett resultat som även Sven 

Hamrefors och Carina Asplund har fått fram i sin undersökning i rapporten från 

forskningsprojektet Kommunikativ organisering av kommuner. Hamrefors och Asplund 

har intervjuat informatörer på kommuner som menar att på grund av den kommunala 

sfären har det släppt sina ambitioner och istället fokuserat på att få enskilda 

kommunikationsprocesser att fungera tillräckligt bra för stunden. Många nytänkande 

kommunikationsinsatser blir inte till handling och den kommunala kommunikationen 

förblir istället begränsad.18 Samhället utvecklas och det skapar förväntningar hos 

medborgarna genom nya sätt att kommunicera genom.19  

 

Idag använder de flesta svenska kommuner sig av sociala medier.20 Men det räcker inte 

att öppna upp ett Facebookkonto för en kommun, det krävs att sidan kontinuerligt 

                                                
16 Internetstiftelsen i Sverige. Internet i Sverige och världen. 
https://www.iis.se/om/arsredovisningar/arsredovisning2014/internet-i-sverige-och-varlden/ (Hämtad 
2018-05-22) 
17 Nordström, Livia & Hattinger, Monica (2016) ”Efforts at the Boundaries: Social Media Use in 
Swedish Municipalities”       
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1058272/FULLTEXT01.pdf s. 1. 
18 Asplund, Carina & Hamrefors, Sven (2007) “Kommunikativ organisering av kommuner” 
http://hamrefors.se/Publikationer/07_4_kommunikativ_organisering_kommuner.pdf s. 3. 
19 Ibid, s. 10. 
20 Nordström, Livia & Hattinger, Monica (2016) s. 1. 
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underhålls.21 I artikeln Bringing it all back home? Social media practices by Swedish 

municipalities har Anders Olof Larsson undersökt kommunernas aktivitet på sociala 

medier med avgränsning till Facebook, Twitter, Youtube och Flickr. Han menar att det 

är svårt att sätta en “best-practice“ vilket avser hur många inlägg som bör publiceras för 

att upprätthålla kommunikationen mellan kommuner och invånare.22 Larsson 

undersökte hur många kommuner som använde sig av dessa fyra konton år 2010 samt 

2012, och visade en förändring i minskat intresse. Facebook är populärt och 2012 hade 

endast 3% av kommunerna inte uppdaterat sin Facebook sida vilket innebär ett högt 

intresse av att hålla Facebook profilerna aktiva. Däremot har 19% av de undersökta 

kommunerna inte uppdaterat sitt Twitterkonto och 39% sina Youtube kanaler. Larsson 

drar en slutsats i att det låga intresset på Youtube kan bero på att det är ett tidskrävande 

arbete att spela in och redigera videomaterial.23 Undersökningen visar att de mest 

entusiastiska följarna som använder sig av kommunens information på Facebook 

kommer från en glesbefolkad kommun.24  

 

Bonson Enrique, Royo Sonia och Ratkai Melinda har studerat kommuner ute i Europa 

och presenterat resultatet i Facebook Practices in Western European Municipalities: An 

Empirical Analysis of Activity and Citizens’ Engagement. Resultatet skiljer sig och 

kommuner ute i Europa med flest invånare har störst aktivitet på kommunens 

facebooksida.25 Anledningen att många kommuner finns på Facebook är enligt Larsson 

att politikerna försöker hitta nya sätt att nå medborgarna på grund av ett minskat 

valdeltagande.26 Nordström och Hattinger skriver att 67% av kommunerna använder sig 

av Facebook 2014 och i aktuell forskning finns bevis när regeringen använder sig av 

sociala medier leder det till ökat engagemang hos invånarna.27 2012 hade 73 % av 

                                                
21 Larsson, Anders Olof. (2013) “Bringing it all back home? Social media practices by Swedish 
municipalities” https://doi.org/10.1177/0267323113502277  s. 687. (Hämtat: 2018-04-02). 
22 Ibid. 
23 Ibid, s. 688. 
24 Ibid, s. 690. 
25 Bonson, Enrique, Royo, Sonia, Ratkai, Melinda (2017) “Facebook practices in Western European 
municipalities: an empirical analysis of activity and citizens' engagement” 
http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdf/10.1177/0095399714544945 s. 333 
(Hämtat: 2018-05-09) 
26 Larsson, Anders Olof. (2013) s. 691. 
27 Nordström, Livia & Hattinger, Monica (2016) S. 2. 
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kommunerna ute i Europa en Facebook profil och bara två år tidigare var antalet endast 

17 %.28  

En kraftig ökning har skett och sociala medier är ny teknik som informationskälla för att 

sprida och tillhandahålla information samt göra kommunikationen tillgänglig. 

Medborgarna får nya källor att söka information ifrån vilket skapar och bygger 

förtroende för kommunen. Det är viktigt för att få en engagerad och delaktig 

befolkning.29  

 

De virtuella mötesplatserna behöver bli uppmärksammade av medierna för att få 

medborgarna att hitta till dem. Det spelar ingen roll hur många inlägg som publiceras 

eller hur mycket pengar som satsas om inte medborgarna visar sitt intresse och sin 

närvaro.30 Ute i Europa ser det annorlunda ut och det symboliserar istället modernitet 

och lyhördhet när kommuner använder sig av en Facebooksida.31  

 

3.2 Sociala medier internationellt 
Redan 2008 visade Barack Obama under presidentvalet hur stor betydelse digitala 

medier har för den politiska kommunikationen. Användandet av sociala medier var en 

viktig strategi för att bygga och bibehålla långsiktiga relationer med människor. Många 

engagerade sig själva i Obamas kampanj och postade eller delade material på sina 

konton.32 Under 2009 fick alla avdelningar i den amerikanska regeringen order av 

Obama att “utnyttja ny teknik” för att bli mer transparenta, samarbetsvilliga och 

delaktiga. Att sprida information på sociala medier menar Obama är lättillgängligt för 

allmänheten.33 I samband med Obamas engagemang kring sociala medier började allt 

fler företag använda sig av sociala medier och samtidigt sätta ut symboler till de olika 

plattformarna på sin hemsida för att användarna ska hitta till deras konton på sociala 

medier. Det är inte bara regeringen som har hög aktivitet på sociala medier, augusti 

2012 var 66 % av vuxna befolkningen i USA användare av Facebook.34  

 

                                                
28 Bonson, Enrique, Royo, Sonia, Ratkai, Melinda (2017) s. 334. 
29 Nordström, Livia & Hattinger, Monica (2016) S. 2. 
30 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, 1. uppl., 
SNS förlag, Stockholm, 2009 s. 249. 
31 Bonson, Enrique, Royo, Sonia, Ratkai, Melinda (2017) s. 334. 
32 Strömbäck, Jesper. (2009) s. 249-250. 
33 Bonson, Enrique, Royo, Sonia, Ratkai, Melinda (2017) s. 322. 
34 Ibid. 
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Facebook är plattformen som har högst engagemang med 63% av sina användare som 

besöker Facebook minst en gång om dagen och hela 40% besöker flera gånger under 

samma dag. Bonson, Royo och Ratkai skriver: 

 

“The use of Facebook to enable contact among citizens can be 

characterized as a normal practice. So, among all the available social media, Facebook 

offers the clearest possibilities for a more sustained interaction between citizens 

and their local authority (Ellison & Hardey, 2013)”.35  

 

Bonson, Royo och Ratkai menar att det är viktigt att förstå hur kommunerna använder 

sig av sociala medier för att främja medborgarnas engagemang.36 Sociala medier som 

källa och användningsområde vid en krissituation och vikten som regeringar och 

organisationer lägger på sociala medier som kommunikation, är ett viktigt verktyg för 

att engagera medborgarna som måste vara en prioriterad och aktiv dialog med 

medborgarna.37 

 

3.3 Kriskommunikation på sociala medier 
Facebook och Twitter har varit betydelsefulla för spridning av information vid flera 

världshändelser som bland annat revolutionerna i Nordafrika, upploppen i London och 

tsunamin och atomolycka i Japan.38 Vid jordbävningen i Canterbury-regionen i Nya 

Zeeland 2010 var även Facebook en framträdande källa för stöd och information till 

medborgarna.39 

 

Melissa W. Graham, Elizabeth J. Avery och Sejin Park skriver i The role of social 

media in local government crisis communications om attentatet I Boston under 

                                                
35 Bonson, Enrique, Royo, Sonia, Ratkai, Melinda (2017) s. 322. 
36 Ibid. 
37 Graham, M. W., Avery, E. J., & Park, S. The role of social media in local government crisis 
communications. Public Relations Review, 41386-394. (2015) 
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.02.001 , s. 387. (Hämtat: 2018-04-24). 
38 Brynielsson Joel, Granasen Magdalena, Lindquist Sinna, Narganes Maribel Quijano, Nilsson, Susanna  
och Trnka, Jiri. (2018) “Informing crisis alerts using social media: Best practices and proof of concept” 
https://doi.org/10.1111/1468-5973.12195 s. 28. (Hämtat: 2018-04-24). 
39 Shen, Chien-Wen & Chu, Shih-Hsuan (2014) “Web 2.0 and Social Networking Services in Municipal 
Emergency Management: A Study of US Cities” 
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=12&sid=f930500c-4592-4321-b70a-
0f642e89afc6%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=000350
213700002&db=edswsc s. 1997 (Hämtat: 2018-05-17). 



 

10 
 

maratonloppet 2013. De använde sig av sociala medier i stor utsträckning för att 

kommunicera med allmänheten. De använde även sociala medier i samband med 

omfattande bränder i Yosemite National Park, men även vid den historiska 

översvämningen i Colorado för att få informationen om kriserna och säkerhetsprotokoll 

till invånare och andra intresserade parter.40 Vid stora händelser anser Joel Brynielsson, 

Magdalena Granasen, Sinna Lindquist, Maribel Narganes Quijano, Susanna Nilsson och 

Jiri Trnka i artikeln Informing crisis alerts using social media: Best practices and proof 

of concept att “sociala medier bör anses vara en kommunikationslänk och en betydande 

informationskälla vid kriser”.41 Användningen av sociala medier i kriser och 

nödsituationer har fått intresse för den akademiska världen och har varit föremål för 

flera studier under de senaste åren.  

 

Att sprida och informera genom visuella tekniker gör att medborgarna kan visuellt 

förstå vad som händer i krissituationer.42 Graham, Avery och Park skriver: “In times of 

crisis, social media allow governments and other organizations to communicate quickly 

and effectively to reach mass publics” (Kim & Liu, 2012).43 Denna typ av 

kommunikationen vid kriser är viktig just för att utnyttja effektiviteten gentemot att nå 

en stor målgrupp.  

 

I Sverige används webbsändningar av de större mediehusen, men inte av de kommuner 

som studeras i denna studie. I USA sänder myndigheter ut nödmeddelanden genom 

bland annat webbsändningar som gör medborgarna integrerade med regeringen. Genom 

att använda sociala medier vid en kris sprids informationen till en bredare målgrupp och 

chansen att rädda livet på fler ökar.44 För många kommuner kan resurserna vara 

bristfälliga och därför går det inte alltid att genomföra kriskommunikation via sociala 

medier.45  

 

I rapporten skriver Brynielsson, Granasen, Lindquist med flera: “In Sweden, social 

media has been important bothas a source for information and for communication in 

                                                
40 Graham, M. W., Avery, E. J., & Park, S. (2015) s. 386. 
41 Brynielsson, Granasen, Lindquist, Quijano, Nilsson, och Trnka. (2018) s. 28 
42 Shen, Chien-Wen & Chu, Shih-Hsuan (2014) s. 1998.   
43 Graham, M. W., Avery, E. J., & Park, S. (2015) s. 386. 
44 Shen, Chien-Wen & Chu, Shih-Hsuan (2014) s. 1996.    
45 Brynielsson, Granasen, Lindquist, Quijano, Nilsson, och Trnka. (2018) s. 35. 
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general, and the government has acknowledged the need for emergency management 

organizations to take an active role in social media”.46 Förtroendet för myndighetens 

sociala medier är högt från målgrupper som är högkonsumenter av sociala medier.47  

 

3.4 Medieforskning 
Flera studier har visat att information anses vara mer trovärdig om den kommuniceras i 

sociala nätverk tex. i familjen, bland vänner eller med grannar framför information som 

kommer via media.48 Gripsrud skriver att man kan dela in mediernas makt och effekt på 

publiken i tre olika tidsperioder.49 

1. Den första tiden som sträckte sig fram till 1940-talet handlade om allsmäktiga 

medier. Under den här tidsperioden ansåg medieforskarna att medierna hade en 

“möjlighet” att spruta in ett visst tankesätt, värderingar och handlingssätt i publikens 

huvuden. Denna teori kallas för injektionsteorin. Man trodde då att medierna kunde få 

människor att i princip göra vad som helst.50  

2. Den andra perioden som varade mellan 1940- till 1970-talet var vanmäktiga medier. 

Man trodde under den här tidsperioden att medierna inte hade någon direkt inverkan på 

publiken. Den här teorin kallade man tvåstegshypotesen och det handlade då om att 

mediernas inverkan gick via bland annat opinionsbildare.51 

3. Den tredje perioden som var från 1970-talet handlade om mäktiga medier, som är en 

blandning av de två tidigare. Det kom en vändpunkt runt 1970 när det var en 

undersökning av mediernas roll i samband med ett val i USA. De handlade om att 

medierna inte hade en betydande roll om hur publiken skulle tänka, men att medierna 

hade ett avgörande inflytande över vad publiken skulle tänka på. 

Dagordningsfunktionen myntades i det här sammanhanget även själva poängen om det 

var känt tidigare. Dagordningsfunktionen handlar om att medierna påverkar oss och 

utövar en grundläggande politisk makt.52 

 

                                                
46 Brynielsson, Granasen, Lindquist, Quijano, Nilsson, och Trnka. (2018) s. 34. 
47 Jendel, Lena. (2016), s. 39-40.  
48 Brynielsson, Granasen, Lindquist, Quijano, Nilsson, och Trnka. (2018) s. 30. 
49 Gripsrud, Jostein. (2011) s. 70. 
50 Ibid, s. 72. 
51 Ibid. 
52 Gripsrud, Jostein. (2011) s. 72. 
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Medierna har alltid berört oss på ett eller annat sätt och är därför fortfarande en viktig 

del av den sociala miljö vi lever i idag. Medierna har många funktioner som gör intryck 

på hur samhället och människorna utvecklas.53 Tidigare forskningen om hur medier 

påverkar publiken är relevant till fallstudien på grund av att kommunikationen har 

utvecklats, förr via mun till mun, något som i nutid kommit tillbaka i form av delningar 

av inlägg på Facebook.  

 

  

                                                
53 Gripsrud, Jostein. (2011) s. 92. 
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4 Definition av centrala begrepp 
I avsnittet presenteras de begrepp som kontinuerligt upprepas i studien. 

 

4.1 Sociala medier 
Sociala mediers huvuduppgift är att erbjuda användare att kommunicera och 

upprätthålla sociala relationer med flera individer.54 Jesper Falkheimer och Mats Heide 

skriver i Strategisk kommunikation: “De finns de som har en starkt optimistisk syn på 

utvecklingen och menar att alla människor numera är deltagare och medieproducenter, 

vilket vänder upp och ner på gamla hierarkier och maktförhållanden”55 Vilket innebär 

att med dessa nya plattformar som samhället idag har tillgång till finns möjligheten som 

mottagare att även dem ta makt och plats. Vad Falkheimer och Hedie beskriver är en 

utveckling i tvåvägskommunikation, som i sin tur leder till att de gamla hierarkierna och 

maktförhållandena inte går att definiera som markanta längre.  

 

4.2 Facebook 
Facebook är ett socialt medium också kallat community som grundades i februari 2004. 

Syftet med Facebook är att man ska umgås med sina vänner men också att umgås och 

lära känna andra via internet.56 Tobias Olsson skriver i boken Sociala medier - 

vetenskapliga perspektiv: “Av de applikationer som vi har vant oss vid att referera till 

som “sociala medier” är Facebook den som har bredast spridning, men en rad andra är 

också påtagligt närvarande våra medievardagar.”57 Facebook har 2 miljarder användare 

världen över och att gå med i Facebook är gratis. Emil Holmström och Erik Wikberg 

skriver i Sociala medier en marknadsföringshandbok: “Med tanke på utvecklingen vore 

det inte osannolikt om Facebook över tid får fler användare än befolkningen även i 

världens största land”.58  

 

                                                
54 Rasmussen, Joel & Ihlen, Oyvind. Risk, Crisis, and Social Media A systematic review of seven 
years’research. (2017) https://doi.org/10.1515/nor-2017-0393 s. 2. (Hämtad 2018-05-19)   
55 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats, Strategisk kommunikation: en introduktion, 2. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 49. 
56 Din guide till Facebook. Facebook Faq. 
http://www.facebook-faq.se/facebook_historia/facebook_historia.htm (Hämtad 2018-03-25) 
57 Olsson, Tobias (red.), Sociala medier: vetenskapliga perspektiv, Första upplagan, Gleerups, Malmö, 
2017, s. 9. 
58 Holmström, Emil & Wikberg, Erik, Sociala medier: en marknadsföringshandbok, Redaktionen, 
Stockholm, 2010, s. 14. 
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4.3 Medborgardialog 
Medborgardialogen är viktig för demokratin och handlar om att kommunerna bör 

utforma ”samråd” mellan medborgarna bosatta i kommunen. Både barn och ungdomar 

ska kunna medverka på samma villkor som vuxna. Att få vara delaktiga inför stora och 

långsiktiga beslut i form av offentliga möten, rådslag på internet eller en 

folkomröstning.59  

 

4.4 Kommunikation i kontext 
Kommunikation handlar om överföring och vidaresändning av information, från en 

avsändare till en mottagare. Enkelt sagt är kommunikation överföring av information 

människor emellan.60 Boel Englund skriver i Text & Existens Hermeneutik möter 

samhällsvetenskap: “När vi talar direkt med varandra har vi en gemensam kontext. Vi 

delar en bestämd situation och konkret omgivning, vi kan också känna av en bestämd 

stämning, och det är just kontexten som ger det vi säger mycket av dess betydelse.”61 

Utvecklingen har flyttat ut kommunikationen till nya plattformar där internet har öppnat 

många nya dörrar och människorna har fått större makt.62  

 

4.5 Kris 
Det finns olika definitioner av en kris, den vanligaste definitionen av en kris är en 

händelse som hotar organisationen, företaget eller varumärket möjligheter att verka eller 

existera.63 I denna studie likställs en kris med en extraordinär händelse. Att det sker en 

vattenläcka i en kommun och att vattnet inte går att dricka utan att ha kokat vattnet 

innan är en kris som berör hela kommunen, det skapar en social oro. Dessa fall är en 

akut kris eftersom det drabbar kommunens alla invånare. 

 

4.6 Samhällskommunikation 
Samhällskommunikation är viktigt i ett demokratiskt samhälle eftersom alla måste 

kunna vara delaktiga och få den information de behöver. Samhällskommunikation 

                                                
59 Montin, Stig, Moderna kommuner, 3. uppl., Liber, Malmö, 2007 s. 157. 
60 Nationalencyklopedin. Kommunikation. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommunikation (Hämtad 2018-05-20) 
61 Selander, Staffan & Ödman, Per-Johan (red.), Text och existens: hermeneutik möter 
samhällsvetenskap, Daidalos, Göteborg, 2005 s.121. 
62  Falkheimer, Jesper & Heide, Mats. (2014) s. 50.  
63 Fors-Andrée, Jeanette. (2013) s. 29. 
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handlar om offentlig information som ska gå ut till invånarna om myndighetsbeslut och 

aktuella samhällsfrågor.64  Något som Monica Kraft och Pelle Strandberg skriver i 

Samhällskommunikation: Ny strategi för informatörer i offentlig sektor 

 ”Det mest självklara, att medborgarna får tillgång till relevant information i rätt tid, blir 

en stridsfråga för såväl tjänstemän som politiker och journalister”.65 

  

                                                
64 Nationalencyklopedin. Samhällsinformation. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samhällsinformation (Hämtad: 2018-05-20) 
65 Kraft, Monika & Strandberg, Pelle, Samhällskommunikation: ny strategi för informatörer i offentlig 
sektor, 1. uppl., Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2007, sid 22. 
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5 Material 
I följande kapitel presenteras det material som nyttjas för studien. 

 

5.1 Avgränsningar 
Materialet som nyttjats är valt för vad som är aktuellt och givande för studien. 

Undersökningen är genomförd med vetenskapen om att den inte kommer ligga till 

grund för generella slutsatser. 
 

Material som kommunerna använder för allmän information gällande de sociala 

medierna har hämtats från de enskilda kommunernas hemsida samt Facebook sida. Via 

Högskolan i Gävles databas Discovery, Google Scholar samt Libris har vi sökt fram 

vetenskapliga artiklar, gällande kommuners kommunikation, sociala medier och tidigare 

forskning. Viss kurslitteratur har också använts. Tre intervjuer har genomförts 

tillsammans med kommunikationschefer från de utvalda kommunerna samt 

innehållsanalys på utvalda inlägg som kommunerna publicerat om vattenläckorna. 

 

5.2 Val av medier 
Undersökningens huvudfråga gäller kommunernas användning av sociala medier. Här är 

detta avgränsat till Facebook och kommunernas hemsidor. 

 

5.3 Val av medieinnehåll 
Medieinnehållet som presenteras i studien är i form av inlägg som kommunerna själva 

publicerat på Facebook samt enskild information från kommunernas hemsidor.  

 

5.4 Val av tidsperiod 
Tidsperioden är avgränsad till de vattenläckor som valts att undersökas. Avgränsningen 

för materialet har därför anpassats efter händelser kommunerna som kommunerna varit 

utsatt för, vilket är från oktober 2016 till och med mars 2018. 

 

5.5 Val av sökord 
De sökord som använts för att forska fram material i olika databaser är citizen, 

Facebook, municipality, crisis, communication, instagram, vattenläcka, youtube, 
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Lidingö, Gävle, Motala, kommun, kommunikationsavdelning, strategi, handlingsplan, 

miljö och environment. 
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6 Metod och genomförandet 
Uppsatsen bygger på en innehållsanalys samt tre intervjuer. Nedan presenteras hur 

metoderna tillämpats för att genomföra studien 

 

Studien kommer att se över kommunernas inlägg vid en krissituation som berör 

invånarna i de utvalda kommunerna. Av materialet kommer skillnader i hur 

kommunerna väljer att kommunicera i en kris eftersökas. Det är vad Nord och 

Strömbäck skriver:  

 
“Det finns med andra ord ett informationsöverskott. Samtidigt finns det ett underskott av 

uppmärksamhet, då ingen människa kan ta del av mer än en bråkdel av all information. Därför 

råder det en ständig konkurrens om människors uppmärksamhet, en konkurrens i vilken 

medierna tävlar både med varandra och med andra aktörer utanför medierna.”66  

 

Även Falkheimer och Heide anser att vi har fått ett större urval men är oftast mindre 

nöjda ändå vilket skapar utmaningar för bland annat myndigheter och företag för att 

skapa nöjda invånare och kunder.67 Därför tvingas aktörerna som vill nå medborgarna i 

samhället att anpassa sig till medierna och mediernas sätt att fungera.68  

 

En annan metod som kan tillämpas för denna typ av studie skulle kunna genomföras via 

surveyundersökning där personal från kommunikationsavdelningar på de valda 

kommunerna skulle fått besvara. Då hade studien innefattat större antal respondenter 

och material. Denna metod valdes bort på grund utav uppsatsens omfattning och 

tidsram. Metoderna som används är två kvalitativa varav en innehållsanalys och en 

intervju. 

 

6.1 Fallstudie 
Ekström och Larsson skriver i Metoder i kommunikationsvetenskap: ”Fallstudier är 

inriktade på specifika händelser, organisation, texter samtal etcetera”.69 När man gör en 

fallstudie så använder sig av flera definitioner av metoder och fallet ska även vara unikt. 

                                                
66 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2012 s. 13. 
67 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats. (2014) s. 50.  
68 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2012) s. 13. 
69 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke. (2000) s. 19. 
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Det empiriska underlaget för vår studie är en fallstudie av vattenläckor som brutit ut i 

tre olika kommuner i Sverige. Kommunerna använder vid dessa tillfällen Facebook och 

sin egen hemsida för att förmedla sin kriskommunikation. 

 

Begreppet och metoden fallstudier började att sprida sig alltmer under slutet av 1970-

talet.70 Fallstudier lämpar sig bäst när man ska studera komplexa företeelser i specifika 

sammanhang. När man genomför en fallstudie kan det handlar om en hel rad olika saker 

såsom, en rörelse, ett ting eller en organisation.71 Att använda sig av fallstudier lämpar 

sig också bra när forskningsfrågorna börjar med “hur” eller “varför”. Det är också 

lämpligt att använda sig av fallstudier vid aktuella händelser och när man vill få bättre 

insikt i en viss situation.72 Tommy Jensen och Johan Sandström skriver i boken 

Fallstudier: ”Fallstudier som forskningsstrategi innebär att den är speciellt lämplig att 

genomföra när en företeelse är både komplex och beroende av sitt sammanhang”.73 

Jensen och Sandström skriver om 14 olika tumregler för fallstudieforskning (se bilaga 

10). 

 

6.2 Urval 
Hur använder kommunerna sig av sociala medier när det handlar om en kris?  

Kommunerna som valts ut har råkat ut för liknande händelser, vattenläckor som till viss 

del har drabbat invånarna. Lidingö kommun har valts för att författarna har en koppling 

dit, Gävle på grund av studieort och till sist valdes Motala kommun som råkat ut för en 

liknande vattenläcka som Lidingö och Gävle ungefär samma tidsperiod. 

 

6.3 Intervju  
I denna studie har semistrukturerade intervjuer tillämpats som en del i det empiriska 

materialet. I syfte att förstå hur kommunerna tänker kring sin kommunikation med 

invånarna ställdes därför samma frågor till alla respondenter med utrymme för 

följdfrågor. 

 

 

                                                
70 Jensen, Tommy & Sandström, Johan. (2016) s. 37. 
71 Ibid, s. 9. 
72 Ibid, s. 50. 
73 Ibid, s. 42. 
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6.3.1 Intervjupersoner 
Urvalet till intervjuerna är ett målstyrt urval då en person från varje kommun som 

innehar titeln kommunikationschef på kommunen intervjuats.74  

 

Björn Häger skriver i Reporter - En grundbok i journalistik att intervju betyder: 

”samtalsform som primärt syftar till utfrågning av en person”.75 En helt strukturerad 

intervju kan uppfattas som en utfrågning eller ett förhör. Eftersom intervjupersonen inte 

tillåts att prata öppet under intervjun utan är styrd till frågor som man har förberett och 

följer efter i sitt manus. Metoden är vanlig inom forskning för att få veta mer om 

bestämda frågor.76 Till denna studie är en semistrukturerade intervjuer mest lämpliga för 

att få ett samtal genom en dialog. Intervjupersonen får möjlighet att prata fritt och det 

finns delvis ett manus som styr vad samtalet handlar om när man ställer sina frågor. Det 

är lättare för informanten att prata öppet utifrån sina tankar och erfarenheter. 77 

Möjligheten att ställa följdfrågor som “hur menar du då?, kan du ge exempel på det?” 

ger bredare svar men kan också göra abstrakta svar konkreta. Frågor som ställs bör vara 

öppna vilket innebär att frågorna börjar med Vad? Hur? Varför? för att få utförligare 

svar än slutna frågor som ger ja och nej svar.78 När intervjupersonerna ska kontaktas 

anser Häger att man inte ska ställa frågan om personen vill ställa upp på en intervju utan 

val av ord som ska vi ses, träffas eller talas vid. Intervju är ett laddat ord som kan få 

intervjupersonen att tänka på djupa utfrågningar. De vi vill är bara att prata med folk för 

att få veta något.79 

 

6.3.2 Etiska hänsynstagande 
Forskningsetiken innebär att vissa regler måste följas. Information angående vad 

intervjuerna gäller samt samtycke av dem man kommer att intervjua behöver finnas.80 

Därför kommer samtalsledaren av intervjun berätta om att de ska genomföra en intervju 

i syfte till att skriva en C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap och att deras 

                                                
74 Lindstedt, Inger, Forskningens hantverk, (2017) s. 221. 
75 Häger, Björn, Reporter: en grundbok i journalistik, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014 s. 225. 
76 Lindstedt, Inger. (2017) s. 210. 
77 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000 s. 118. 
78 Häger, Björn, (2014) s. 226. 
79 Ibid, s. 225. 
80 Lindstedt, Inger. (2017) s. 49. 
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deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när de vill. Intervjumaterialet används i 

denna uppsats enbart ur ett studiesyfte, men kommer att publiceras och bli en offentlig 

handling. Samtalsledaren frågade även om tillåtelse att få använda intervjupersonernas 

fullständiga namn till materialet.81  

 

6.3.3 Intervjuernas genomförande 
När respondenterna tackade ja till att delta på intervjun mailades frågorna ut i förväg för 

att ge möjlighet att kunna förbereda sig och tänka igenom sina svar. Intervjuerna skulle 

först genomföras på kommunhusen men på grund av långa avstånd att ta sig till de 

utspridda kommunerna och problem att få intervjutider förändrades metoden att 

genomföra intervjuerna till telefonintervju. För att vara konsekventa genomfördes även 

Gävle kommuns intervju via telefon för att förhindra att få andra uppfattningar från 

materialet.  

 

6.3.4 Intervjuguide 
För att förbereda respondenterna sammanställdes en intervjuguide med breda och öppna 

frågor. Innan intervjun ber samtalsledare om samtycke över att få spela in intervjun med 

hjälp av en applikation (TapeACall) samt informerade om forskningsetiken. Fördelen 

att spela in samtalet är att man får med alla detaljer och kan gå tillbaka och lyssna om 

igen samt har samtycket inspelat.82   

 

6.3.5 Transkription och analys av intervju 
När intervjuerna avslutades skrevs känslor och sinnesintryck ned som upplevdes under 

intervjun. Efteråt transkriberades materialet för att få ut råmaterial som sedan 

analyserades.  

 

6.3.6 Metodproblem 
Under studiens gång stöttes problem på när kontakt söktes med Lidingö kommun via 

deras Facebook sida, då första meddelandet ej besvarades. Därför kontaktades växeln på 

Lidingö kommun för att bli kopplad till rätt person. Även där blev det problem eftersom 

felaktiga kontaktuppgifter lämnades till en person som inte ansvarade över 

                                                
81 Lindstedt, Inger. (2017) s. 52. 
82 Ibid s. 213. 
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kommunikationen. Strax efter kom ett svar från på vårt meddelande på Facebook som 

hade dröjt fyra arbetsdagar. Vid kontakt med intervjupersonen så ansåg hon att 

intervjufrågorna var för omfattande och att hon inte hade tid, men även att hon hade 

tillträtt sin tjänst nyligen och därför inte hade svar på alla frågor. Eftersom de frågor 

som ställts enbart blev besvarade via mail skapades problem då författarna inte hade 

möjlighet att ställa följdfrågor eller förklara de frågor hon ej förstod. 

 

6.4 Kvalitativ innehållsanalys 
Studiens undersökning behandlas ur en kvalitativ innehållsanalys på inlägg från de 

utvalda kommunernas Facebooksida.  

 

Ekström och Larsson skriver: ”Vi förhåller oss till texter och interagerar med dem mer 

eller mindre konstant”.83 Undersökningen kommer därför att genomföras med hjälp av 

texter som kommunerna lagt upp vid tillfället av vattenläckan. Den som skriver en text 

gör det på ett specifikt sätt och i ett visst sammanhang, det kan därför vara svårt för den 

som läser texten att förstå den precis som det är menat. Eftersom läsaren utgår ifrån sina 

egna referensramar. En innehållsanalys kan genomföras både som kvalitativ och 

kvantitativ studie, det beror på vad man vill fokusera på i texten. Med en kvalitativ 

innehållsanalys så undersöker man textens yta och den faktiska innebörden och 

betydelsen. Det finns inte en specifik metod för att analysera texter, eftersom alla texter 

ter sig olika. Något man brukar fokusera på är: innehåll, relation, form och 

intertextualitet. Innehåll handlar om textens teman, relation handlar om språket som 

försöker skapa en relation med läsaren. Form i sin tur handlar om både innehåll och 

relation, och till sist handlar intertextualitet om det som skär igenom textens innehåll, 

relation och form.84  

 

6.5 Validitet och Reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två viktiga aspekter inom vetenskaplig forskning. Man 

använder begreppen för att värdera kvaliteten i uppsatsen. Validitet betyder att man har 

gjort det som står i syfte och problemformuleringen. Reliabiliteten i en studie handlar 

istället om att resultaten är tillförlitliga i relation till frågan ifall någon annan gör om 

                                                
83 Ekström, M. & Larsson, L. (2017)  s. 153. 
84 Ibid, s. 160. 
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denna undersökning fast vid ett annat tillfälle. Då ska resultatet vara likartade och 

nästan identiska. Det handlar om att se ifall studien har utförts på rätt sätt.  

 

6.5.1 Validitet 
För att skapa validitet i sin undersökning är samtalsintervju ett bra sätt att använda sig 

av. Metoden gör att det är enkelt att få validitet genom intervjufrågor om hur Lidingö, 

Gävle och Motala har arbetat och hanterat kommunikation på Facebook vid en före, 

under och efter krisen. Det går även att se tydligt via en innehållsanalys av de inlägg 

som finns på deras Facebooksidor om vattenläckorna.  

 

6.5.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten för Lidingö kommun är inte särskilt hög eftersom Lidingö kommun av 

olika anledningar valde att besvara intervjun kortfattat på mail. Något man behöver 

tänka på är att intervjupersonen vill förmedla en positiv bild av sig själv och även för 

organisationens skull, det kan även göra att reliabiliteten inte blir så hög som hoppats. 
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7 Teoretiska utgångspunkter 
Här presenteras de teorier som diskuteras och som används som utgångspunkt i studien. 

Här spelar kriskommunikation en betydande roll. 

 

7.1 Kriskommunikation 

7.1.1 Fakta om kriskommunikation 
Kris är ett fenomen som berör många delar av samhället, kriskommunikation är därför i 

högsta grad ett tvärvetenskapligt område som berör många andra samhällsvetenskapliga 

och humanistiska discipliner.85 Området kriskommunikation är en vetenskap som faller 

under de större forskningsområdena strategisk kommunikation och 

organisationskommunikation. Sifan Xu skriver i artikeln Crisis communication within a 

community: “Bonding, coping, and making sense together: “ [...] The perception of an 

unpredictable event that threatens important expectancies of stakeholders and can 

seriously impact an organization’s performance and generate negative outcomes [...]”.86 

Konsumtionen av de gamla medierna tv och radio har nu flyttat över till nätets olika 

play och podcast funktioner. I dagens samhälle använder allt fler smartphones, och man 

har därför möjligt att alltid vara tillgänglig på bland annat Facebook, Twitter och 

Instagram. Joel Rasmussen & Oyvind Ihlen skriver i Risk, Crisis, and Social Media A 

systematic review of seven years’research: “In particular, we argue that researchers and 

risk and crisis planners must take into account that not everyone uses social media”. 87 

 

Det är viktigt att man har personal på en organisation som enbart jobbar med att hantera 

en t.ex. Facebook sida. Det är betydelsefullt att gå ut med information så fort man vet 

något och ännu viktigare att kunna svara på frågor och på så sätt få stopp på rykten.88 

Rasmussen & Ihlen skriver ifall man använder sig av sociala medier vid en kris kan de 

också vara mer gynnsamt bland intressenterna än att utfärda ett pressmeddelande via 

traditionella medier som tv.89 

 

                                                
85 Vigsø, Orla. (2016) s. 119. 
86 Xu, Sifan. Crisis communication within a community: Bonding, coping, and making sense together, 
Public Relations Review, 44 (1), 84-97. (2018) https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2017.10.004 s. 85. 
87 Rasmussen, Joel & Ihlen, Oyvind. Risk, Crisis, and Social Media A systematic review of seven 
years’research.https://doi.org/10.1515/nor-2017-0393 s.1. 
88 Vigsø, Orla. (2016)  s. 72. 
89 Rasmussen, Joel & Ihlen, Oyvind. (2018) s. 3. 
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För att förstå vad kriskommunikation kommer ifrån så beskrivs de tre olika steg som en 

kris utgår ifrån: 1. Förkris, 2. Krisstadium och 3. Efterkris. När man delar in dem i dessa 

steg kan det vara lättare att förstå och hantera situationen.90 När en kris, olycka eller en 

katastrof inträffar, vill invånarna ha snabb, trovärdig och korrekt information om 

händelsen. Informationen får inte vara bristfällig det kan i sin tur då leda till 

ryktesspridning eller skapa panikreaktioner.91 När en kris har inträffat handlar det om att 

analysera vad som egentligen hänt, det är viktigt att man försöker åtgärda det problem 

som gjorde att krisen uppstod men även så att det inte uppstår igen. Kriskommunikation 

handlar om hur en organisation kommunicerar problemet vid en kris men även innan 

om möjligt och efter krisen. Jeanette Fors-Andrée skriver i Praktisk 

Kriskommunikation: “Krisarbete handlar om att förebygga kriser, hantera uppkomna 

kriser, och utvärdera och lära av gångna kriser!”.92 Det finns såklart många olika typer 

av kriser men generellt är en kris något som drabbar flera människor, de drabbar även 

stora delar av samhället. Det krävs vissa resurser vid en kris och är något som inte är det 

“normala”. Fors-Andrée skriver: “Det kan handla om en händelse som påverkar stora 

delar av samhället och som drabbar våra grundläggande funktioner såsom till exempel 

elförsörjning”.93 Kommunicerar man dåligt vid en kris kan det hända att krisen 

uppfattas som större.  

 

7.1.2 Tidigare forskning kriskommunikation  
Går man djupare in på tidigare forskning så finns det vissa riktlinjer som man kan 

förhålla sig till några exempel: tala sanning, besvara alla frågor, vara tillgänglig, be om 

ursäkt omedelbart om det behövs och hålla koll på nyhetsbevakningen.94 Sociala medier 

erbjuder möjligheter för både risk- och kriskommunikation. Om man inleder en dialog 

innan krisen uppstår kan det hjälpa en organisation att navigera vid krisen.95 

Organisationer som man tidigare sett haft dålig relation med olika målgrupper har varit 

                                                
90 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats, Kriskommunikation i ett globalt samhälle, 
Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2008, s. 15–16. 
91 Nohrstedt, Stig Arne, 'Kommunikationsproblem i samband med katastrofer och allvarliga 
samhällsstörningar: en forskningsöversikt', Risker, kommunikation och medier / redaktörer: Rolf Lidskog, 
Stig Arne Nohrstedt, Lars-Erik Warg., S. 184-217, 2000, s. 121. 
92 Fors-Andrée, Jeanette. (2013) s. 29. 
93 Ibid, s. 34. 
94 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2008) s. 16. 
95Rasmussen, Joel & Ihlen, Oyvind. (2018) s. 3. 
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mer sårbara vid en kris.96 Sociala medier har fått stort intresse från forskare inom 

området för risk- och kriskommunikation. 

 

Det finns två typer av kriskommunikation, traditionell och senmodern-

kriskommunikation (se bilaga 2). Man har studerat en rad olika teorier inom 

kriskommunikationen.  

 

7.1.3 Retorisk kriskommunikationsforskning  
Retorik har varit något som funnits med på läroplanen i USA, från grundskola till 

universitetet. Konsten att tala är en viktig del. Retorik handlar om läran att 

kommunicera på ett övertygande sätt, man vill att publiken ska förstå och acceptera det 

man pratar om. Man vill att publiken ska bli övertalad, publiken ska ändra ståndpunkt. 

Något som sker omedvetet, man vill att andra ska tro på det man säger men det ska 

också vara intresseväckande. Man kan säga att det finns tre medel som man använder 

sig av: logos, pathos och ethos. Logos handlar om det rationella, pathos handlar om det 

känslomässiga och ethos handlar om det förtroendeskapande. Allt som sägs eller skrivs 

berör mottagaren på ett eller annat sätt. Allt från innehåll till hur de framställs, såsom 

till exempel röstläge, kläder och frisyr.97 När man pratar om kriskommunikation så 

finns det två olika sidor av den retoriska processen i en viss situation. Dessa handlar om 

hur man uppfattar anklagelser och försvar när en krissituation bryter ut. 

 

7.1.4 Imagereperande strategi 
Imagereperande strategier handlar om att man vill bibehålla organisationens image. 

Något som Wiliam L. Benoit tar upp, vi kan även tacka honom för att retoriken fick en 

plats i kriskommunikationsforskningen. Vigsø, menar att: ”Teorin består i huvudsak av 

en typologi över kommunikativa strategier som man kan använda i en krissituation för 

att skapa en mer positiv image.”98 När det kommer till en krissituation blir det allt 

viktigare, kommunicerar en organisation dåligt vid en kris kan det förstöra för hela 

organisationen. Rykten börjar sprida sig och det kan vara så att folk börjar prata dåligt 

om företaget eller organisationen. Lena Jendel skriver i Nya kriser möter nya medier - 

Digital krishantering i det nya medielandskapet: “En myndighet som är ”på tårna” har 

                                                
96 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats. (2008) s. 19. 
97 Ibid, s. 41. 
98 Vigsø, Orla. (2016) s. 39-42. 
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möjlighet att snabbt bemöta missuppfattningar och stoppa spridningen av dem”.99 Det 

handlar om ifall man har gjort något fel så måste man kunna erkänna sina misstag.100 

 

7.1.5 Apologia-strategier  
Apologia-strategier handlar om att bemöta anklagelser på rätt sätt. Organisationens 

ethos ska förbli intakt. När man pratar om etiska aspekter brukar man utgå ifrån Hearit 

hypotetiska idealsituation som man då jämför det aktuella fallet med. Denna ideala form 

har sex punkter: Den överensstämmer med sanningen, den är uppriktig, den kommer vid 

rätt tidpunkt, den är frivillig, den riktar sig till samtliga intressenter och den framförs i 

en lämplig kontext.101 Teorin spelar en stor roll i andra kriskommunikationsteorier. 

 

7.1.6 Ideal apologia 
Ideal apologia handlar också om att bemöta anklagelserna. Man vill att allmänheten ska 

ha förtroende för organisationen eller företaget. Det är viktigt att man lägger fram all 

viktig information och inte dölja någonting som kan ändra eller påverka bedömningen 

av organisationens handlingar.102 

  

7.1.7 Retoriska arenan 
Den retoriska arenan är en teori som Winni Johansen och Finn Frandsen myntade inom 

kriskommunikation. Man vill här komma bort från fokuset på avsändare och mottagare. 

Man vill istället fånga kommunikation i sin helhet i en viss situation. Kontextmodell 

och text modell. Kontextmodellen fokuserar på kommunikationen och interaktionen 

mellan aktörerna och text modellen fokuserar på innehåll och kommunikationens 

form.103 Inom den retoriska kriskommunikationen riktar man speciellt in sig på texter 

som skapas vid en kriskommunikativ händelse. Den retoriska arenan öppnar oftast 

innan själva krisen har brutit ut och håller sig öppen efter själva krisen är över. Vem 

som kommer att vara delaktig och dyka upp på arenan vet man inte i förväg men det 

man vet är att medierna kommer att vara där och skriva om krisen.104 Alla som vill dyka 

                                                
99 Nya kriser möter nya medier, MSB. 2016. 
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28208.pdf s. 18. (Hämtad 2018-04-20). 
100 Vigsø, Orla, (2016) s. 42. 
101 Ibid, s. 52. 
102 Ibid, s. 50. 
103 Ibid, s. 54. 
104 Vigsø, Orla, (2016) s. 55. 
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upp på arenan kommunicerar på olika sätt, vissa direkt till varandra, andra 

kommunicerar med alla, viss kommunikation sker offentligt och viss kommunikation 

sker endast internt. Man kan inte fastslå vilka som kommer att dyka upp på arenan utan 

det är upp till var och en vilka de vill kommunicera med, till vilka och vilken position 

dem vill inta.105 

 

7.1.8 Situational crisis communication theory 
Situational crisis communication theory är en teori från Timothy Coombs som har vissa 

kopplingar till retoriken, trots att utgångspunkten är en annan. Coombs har forskat inom 

public relations. Han har skrivit en del verk både ensam och tillsammans med andra. 

1999 kom hans bok Ongoing Crisis Communication som är ett standardverk inom 

kriskommunikation. I boken tar han upp Situational crisis communication theory SCCT, 

som i efterhand har vidareutvecklats. SCCT har några centrala begrepp, kris och ansvar. 

Situational crisis communication theory är ett försök att vetenskapliggöra 

kriskommunikationsforskning genom en systematisk teoriutveckling och genom att 

skapa förklaringsmodeller som bygger på teoretiska antagande och orsakssamband.106 

Kopplingen till retoriken är att Coombs har tagit inspiration från Benoits image 

reparerande teori som tidigare beskrivits. Det finns också vissa skillnader i det 

situationella, med SCCT vill man försöka finna ett samband mellan en bestämd 

krissituation och en åtgärdsstrategi. Det handlar inte om att det finns olika lösningar för 

varje företag utan utfallet för en kris påverkar vilken åtgärd man måste ta för att lyckas 

hantera situation. Coombs förklarar det med hjälp av två skalor. Första skalan handlar 

om strategi som innebär att man går från ett defensivt avvisande. Andra skalan handlar 

om ansvarsfördelningen, man går då från ryktesspridning med en svag 

ansvarstilldelningen, till mer direkt felaktiga handlingar som i sin tur blir en stark 

ansvarstilldelning. När man pratar om Situational crisis communication theory är det 

viktigt att nämna att SCCT ställer vissa etiska krav på krisdrabbade organisationer. Det 

handlar om att en måste informera intressenterna hur det skyddar sig mot följderna av 

en kris. Kan leda till att undvika vissa saker eller att söka skydd, det beror på vad krisen 

innefattar.107 

 

                                                
105 Ibid, s. 56. 
106 Ibid, s. 60–61. 
107 Ibid, s. 62. 
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7.1.9 Komplexitetsteorin 
Komplexitetsteorin teorin skiljer sig en del från de andra, den tar sin utgångspunkt i en 

beskrivning som komplex. Crisis Management in a complex word av Dawn R. Gilpin 

och Priscilla J. Murphys har fått en betydande roll inom kriskommunikation 

forskningen för att skapa realistiska och icke-reduktionistiska modeller. Det är omöjligt 

att förbereda sig inför en kris genom att samla in och analysera information, för att vi 

lever i en föränderlig värld och kriser är komplexa fenomen. Komplexitetsteorin baserar 

krishanteringen på att det är viktigt att ha med sig att kommunikationen är en pågående 

integrerad del av kriskommunikation, inte något som man bara slår på vid en pågående 

kris. Det är viktigt att kommunikationen sker med alla intressenter på alla olika nivåer, 

kommunikationen bör inte vara enkelriktad.  Kommunikationen behöver anpassas 

eftersom omständigheterna förändras hela tiden och till sist så bestäms innebörden av 

intressenternas tolkningar.108 

 

Om man granskar den traditionella forskningen om kriskommunikation så kan man säga 

att upplevelsen av kriskommunikation är ett resultat av att visa yttre hot i omgivningen. 

En kris brukar ses som något objektivt, något riktigt och verkligt som händer där ute 

och som på något sätt påverkar en organisation något som Falkheimer och Heide tar upp 

I Crisis Communication in a New World.109 I minst två decennier har vi kunnat se att de 

tekniska, ekonomiska, kulturella och sociala förändringarna har lett till en alltmer 

diversifierad mediemarknad men även publik. Det har idag blivit svårare att nå den stora 

massan, men å andra sidan finns det idag möjlighet att anpassa meddelanden och närma 

sig den specifika målgruppen.110  

 

Falkheimer och Heide skriver att kriskommunikation är ett specialintresse inom mer 

allmänna områden gällande krisstudier för organisationer. Det handlar om prognoser för 

en potentiell kris och hur man ska reagera på krisen för att minimera skador och även 

försöka göra återhämtningen så smidig som möjlig.111 En kris är i verkligheten mer av 

en process, som egentligen inte har några tydliga gränser, men varje kris brukar oftast 

gå igenom olika steg som denna modell. Falkheimer och Heide: ”However, the most 

                                                
108 Vigsø, Orla, (2016) s. 65. 
109 Falkheimer, Jesper. & Heide, Mats. Crisis Communication in a New World, Reaching Multicultural 
Publics through Old and New Media, Nordicom Review 30 (2009), s.57 
110 Ibid, s. 59. 
111 Ibid, s. 56. 
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common and regularly used model is the three-staged model, which divides a crisis into 

the pre-crisis, crisis, and post-crisis stages.”112 

 

  

                                                
112 Falkheimer, Jesper. & Heide, Mats. (2009) s. 56. 
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8. Resultat och analys av intervjuerna 
Här presenteras de resultat som är mest intressant till denna studie från varje intervju. 

Intervjuerna är kategoriserat med utvalda svar under huvudrubriker. 

 

8.1 Presentation av intervjupersoner 

Lidingö kommun 
Kristina Hagbard är enhetschef för kommunikationsenheten, som arbetar med 

övergripande kommunikation både internt och externt på Lidingö kommun. Lidingö har 

47,185 invånare.113 

 

Gävle kommun 
Johan Adolfsson är kommunikationschef på Gävle kommun sedan 5 år. Adolfsson har 

ansvar över delar av verksamheten som motsvarar 44 anställda och har det övergripande 

ansvaret att se till att kommunikation fungerar på kommunen. Gävle har 100,603 

invånare.114  

 

Motala kommun 
Jonathan Rosén är Kommunikationschef på Motala kommun. Rosén är ansvarig över 

åtta medarbetare som är uppdelade i olika mindre avdelningar. Rosén är ansvarig för all 

kommunikation gällande Motala kommun både kort och långsiktigt. Motala har 43,549 

invånare.115 

 

8.2 Tema 1 Hur fungerar kommunikationen 
Samtalsledare började med att ställa frågan om hur kommunikationen fungerade när de 

började jobba på kommunen, för att få en överblick av hur det har fungerat.  

Gävle kommun svaradeföljande:  
“När jag kom så var kommunen ganska mycket ett u-land. På pappret fanns många beslut om 

vad vi borde göra och ska göra men någon verkstad fanns inte. 

                                                
113 Statistik service.  kommuner i siffror. (2017) 
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/#?region1=0583&region2=  
(Hämtad 2018-05-17) 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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Vi hade inga större samarbeten heller. Om man tar sociala medier specifikt så hade vi i princip 

bara registrerat konton som vi inte visste vad vi skulle göra med. Där var vi för 5 år sedan.” 

 

Lidingö kommun berättar att: “Kommunikationsenheten har funnits i sin nuvarande 

form i ca 2 år, där en stor del av kommunikationen är decentraliserad till 

kommunikatörerna på varje förvaltning. Innan dess var den centrala 

kommunikationsenheten större då alla kommunikatörer var samlade i en enhet.” 

Motala svarar på denna fråga så här:  
“Det är ofta de på redaktion som arbetar med uppdateringarna på de digitala kanalerna. Det 

finns också en person på digital kommunikation som arbetar mer med den strategiska 

kommunikationen. Vi har ju avstämningsmöten, vi alla jobbar ju tätt ihop. Men vi har också 

platsvarumärket men det har vi lagt ut på ett annat bolag. Vi har ansvar för den kommunala 

organisationen.” 

 

8.3 Tema 2 Styrdokument 
Inom varje kommun finns olika regler och lagar som ska följas. Strategier sätts upp för 

att nå målen. Men hur fungerar det egentligen på dessa kommuner? 

Gävle kommun anser att det är på det här sättet: 

“Kommunikationsstrategin är i grunden ganska dålig. Den lär mest ut grundfaktorer 

som att vi skall vara öppna och transparenta. En strategi skall beskriva hur vi når ett mål 

och de gör inte den”. Säger Johan Adolfsson. 

Adolfsson anser att man ska ta fram en ny strategi som handlar om att man ska jobba 

med eget berättande i sina egna kanaler så som Facebook, via gävlebor och inte genom 

oss själva. Han menar att den mest trovärdiga kommunikationen är den som du och dina 

vänner gör åt oss.  

“Man kan väl säga att strategin är två saker, de ena är eget innehåll i form av berättande goda 

exempel som vi skjuter ut som skapar reaktionen. De andra är att vi vill stimulera dialog och 

interaktion på något annat sätt. Ställa en fråga eller be om hjälp om en åsikt om någonting då 

använder vi sociala medier väldigt mycket” säger Adolfsson. 

Gävle ger ett uttömmande svar och tycker det är viktigt att invånarna känner sig 

delaktiga och att det ska vara på deras villkor.  

 

Lidingö kommun svarar mer kortfattat:  

“Vi har en kommunikationspolicy, kommunikationsplan, skrivregler, olika rutiner för 

kommunikation i våra digitala kanaler. Givetvis också övergripande styrdokument och 
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planer och mål för staden. Sedan gäller ju riktlinjer för PUL (GDPR), 

Offentlighetsprincipen.” 

 

Motala svarar att de har olika styrdokument som ska följas. Dels finns det en 

kommunikationspolicy som beskriver hur vi ska agera i kommunikationsfrågor. Denna 

är dock mer övergripande än så. Det finns även en kommunikationsplattform. 

Jonathan Rosén säger: “Sen har vi ju interna styrdokument som exempelvis kan vara för 

sociala medier eller våra webbar och vidare. Sen finns det fler också men dessa är de 

mest övergripande”. 

 

8.4 Tema 3 Kris i kommunen 
Alla kommuner drabbas förr eller senare av en kris, stor som liten. Men hur förbereder 

man sig på bästa sätt? 

Gävle ger oss ett bra exempel:  
“Vi har en upparbetad krisorganisation där kommunikation är en viktig del, en tidig del 

dessutom. Jag har tagit fram en ny kriskommunikationsplan som är lite mer snabbfotad för att 

kunna hantera detta i händelse av. Utmaningen för oss är inte att hantera en stor kris, den kan 

man hantera alldeles utmärkt utmaningen är att hantera de som inte riktigt blir en kris men som 

är ganska jobbig. Enligt krisordningen skall jag bli uppringd så fort som möjligt och inom 1h 

när man har gjort lägesbedömning på plats då skall kommunikationsenheten vara bemannad. 

Det första kontot man använde för kommunikationen vid vattenläckan var inte gavle.se utan de 

var Facebook. De är så lätt att gå in och jobba i. Sedan lade vi ut på gavle.se efteråt”. 

 

“Vi har en krisplan och rutiner för hur vi ska arbeta vad gäller roller, ansvar etc. Vi har 

just deltagit i en större krigsövning inom ramen för samverkan Stockholm” säger 

Kristina Hagbard. 

 

Motala har också särskilda rutiner när det uppstår en kris i kommunen. Det beror då på 

omfattningen av händelsen. De använder sig exempelvis av färdiga mallar för hur man 

formar ett utskick. “Det finns en speciell enhet som jobbar just med dessa frågor. 

Avdelning har speciella rutiner för vad man gör med just kommunikationen.” Svarar 

Jonathan Rosén. Är det mindre vattenläckor så sköter denna enhet kommunikationen 

själva. Är det en större vattenläcka tar denna avdelning kontakt med en kommunikatör 

som bedömer om det ska publiceras som ett inlägg på Facebook eller inte. “Det är vi 

som avgör vad som ska publiceras eller inte beroende på omfattningen.” säger Rosén. 
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8.5 Tema 4 Krissituation 
När en kris utbryter vad är det första som händer, vad ska man tänka och fokusera på? 

De flesta av informanterna använder sig av en kommunikationsstrategi som de anser bör 

följas.  
“Det första är att jag får information om nulägesbedömning av den som är ansvarig för 

verksamheten, sedan bedöma, föreslå åtgärder och tredje genomföra åtgärder. Så ser ordningen 

ut. Så är den alltid. Det är viktigt att alltid berätta det man vet, aldrig spekulera och så gäller de 

hela tiden att vara snabb. Kommunikationen är otroligt viktig som första delen av en kris men 

ganska ointressant vid slutet. Vi har ändrat vår bemanning och är väldigt snabba att dra in två 

till tre personer inom en timme Det är någon som kan hantera webben, någon som kan hantera 

media och någon som kan bedöma kommunikationsläget över lag. Vi drar in vår webbchef, 

presschef och så jag då, det är vi som aktiveras.” säger Adolfsson. 

 

Här finns ett samband mellan kommunerna gällande att det är olika beroende på vilken 

omfattning krisen är av “Det beror på typ av kris. Är det en medialkris kontaktas 

kommunikationschef, är det en annan typ av kris, tex vattenläcka, är det tjänsteman i 

beredskap som får larm och sedan drar i gång relevant larmkedja.” säger Hagbard. 

 

Även Motala kommun reagerar på ett liknande sätt som de övriga kommunerna gör. Vid 

en kris kontaktas ansvarig chef för att ta kontakt med kommundirektören. “Då skulle 

denna kontakta mig och säkerhetschefen för en snabb rådgivning om det här är en större 

eller mindre kris om man då ska gå igång med en central krisfunktion då” säger Rosén. 

Att kommunicera gällande krisen skulle gå fort, precis som Gävle kommun har som 

ambition.  

 

Det Lidingö och Motala har gemensamt är att en tjänsteman får första larmet och 

därefter kopplas rätt personer in i frågan. “Känner de själva att detta kommer få sådana 

stora konsekvenser så de kommer behöva stöd för det så hör de av sig. Om de behöver 

stöd från organisationen så hör de enbart av sig till kommunikation” berättar Rosén. 

 

8.6 Tema 5 Informationsuppdatering 
Vid en kris är det viktigt att gå ut med information så snabbt som möjligt, helst innan, 

under och efter en pågående kris. Hur arbetar de tre kommunerna med att informera sina 
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invånare om vad som hänt? Gävle menar att det är omöjligt att säga.  

 

”Standarden skulle vara några gånger per dag. De första timmarna eller dagarna är de 

som är mest intressanta sedan blir det oftast tyst. Så även om vi inte har något nytt så 

måste vi berätta att det kommer inget nytt. De lugnar folk också med ett besked även 

om vi inte vet något just nu så lugnar de folk” säger Adolfsson.  

 

Även Lidingö menar att det är viktigt att ge snabba uppdateringar.  

“Det beror på hur snabbt krisen förändras. Vi strävar efter att ge snabba uppdateringar 

så fort något nytt händer. Hur ofta det är beror som sagt på om det sker många 

förändringar i krisens förlopp” säger Hagbard.  

Motala kommun menar också på att det är svårt att ge ett generellt svar. Det de har 

diskuterat är att de bör ha två större uppdateringar per dag sedan kan även det variera 

beroende på vad som händer. 

 

8.7 Tema 6 Fördelar med sociala medier 
Sociala medier har medfört en rad olika fördelar för att kunna kommunicera. 

Gävle kommun menar att de ger snabbhet och skapar interaktion.  

Både Gävle och Lidingö kommun är eniga om att fördelen med sociala medier är att det 

går snabbt. Men det är också lätt att föra en dialog med sina medborgare. 

“Att snabbt nå ut med info i de kanaler målgruppen är, (i stället för att försöka få dem 

till våra kanaler) att kunna föra dialog, svara på frågor osv” säger Hagbard.  

Motala anser att man märker att de når ut bra, de har möjlighet att titta på statistik vad 

gäller nyheter på webben och där når kommunen inte ut lika bra längre. Rosén säger: 

“Puffar vi på dem på våra sociala medier så får vi bättre spridning. Det är ju de 

fördelarna vi ser att spridningen blir bättre”. Vid en kris får kommunen stor hjälp på 

sociala medier när folk taggar människor de känner som kan beröras av krisen, då sprids 

informationen på det sättet istället och det menar de är en stor fördel. “Vi är där 

människor är, det är ju också en fördel. Facebook är ju den kommunikationskanal de 

flesta använder” säger Rosén.   
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9. Analys utifrån teorier 
I denna del analyseras resultatet från intervjumaterialet utifrån de valda teorierna. Först 

analyseras resultatet med utgångspunkt från kriskommunikation som sedan sorterats i 

sex olika teman. 

 

9.1 Tema 1 Kommunernas kommunikation 
Av det material från de intervjuer som genomförts visar det sig att kommunernas 

kommunikation generellt fungerar snarlikt varandras. Gävle svarade: “Att på pappret 

fanns många beslut vad kommunen borde göra och ska göra men någon verkstad fanns 

inte, inte heller många samarbeten”. Sociala medier satte fart för Gävle för fem år sedan 

och idag är det ett av Sveriges största kommunkonton på Facebook. När det kommer till 

kriskommunikation finns det både hot och möjligheter med sociala medier. Men 

fördelarna väger över och Gävle har ambitioner till att utveckla den digitala 

kommunikationen på Facebook. Lidingös svar kring frågan hur kommunikationen 

fungerade blir svaret att kommunikationsenheten bara har funnits i två år och att 

kommunikatörerna är placerade på varje förvaltning. Innan dess var kommunikation en 

gemensam enhet. Det kan vara en orsak till att författarna upplevt uppdateringar om 

kriskommunikation på Lidingös Facebook sida som bristfällig. Motala kommun har 

delat upp de olika uppgifterna vad gäller kommunens kommunikation i olika 

avdelningar för att de märkt att det är mer effektivt. De har i dagsläget en avdelning vid 

namn “digitala spår” som arbetar med att utveckla den digitala kommunikationen. Vad 

gäller själva kommunikationen som platsvarumärke så har Motala kommun valt att 

lägga det på ett externt bolag.  

 

9.2 Tema 2 Styrdokument 
Alla tre kommuner Gävle, Lidingö och Motala använder sig av styrdokument. Gävle 

menar att man ska ta fram ett styrdokument där man arbetar med att jobba med eget 

berättande i sina egna kanaler. För att skapa relation med invånarna. När man pratar om 

kriskommunikation är relationen till intressenterna viktig. När man pratar om 

organisationers kriskommunikation så brukar man säga att det är en del av 

forskningsfältet public relations men även en del av forskningsfältet inom 

kriskommunikation. Man fokuserar då på mottagare, förståelsen och relationen.116 En 

                                                
116 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats. (2008) s. 16. 
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viktig punkt när det gäller kriskommunikation är att man utvecklat god relation till 

viktiga intressenter, såsom t.ex. invånare, grannar och företag innan krisen uppstår det 

sker då redan i förkrisfasen. Det är också viktigt att alla invånare känner sig delaktiga, 

vilket sociala medier hjälper kommunen med genom interaktion. Lidingö å andra sidan 

svarar att det finns styrdokument så som tex. kommunikationspolicy, 

kommunikationsplan och vissa skrivregler. Inom kriskommunikation är det viktigt att 

man har olika dokument att följa för att nå bästa resultat. Motala svarar också att de 

bland annat har kommunikationspolicy att följa, så där är Motala och Lidingö kommun 

lika. Det är mer övergripande styrdokument, som bör följas men man använder de olika 

vid olika kriser, och beroende på storlek på krisen.  

 

9.3 Tema 3 Kris i kommunen 
En kris inom en kommun behöver inte vara en stor och omfattande kris utan det kan 

även vara mindre kriser som inte berör så många invånare. Gävle kommun anser att 

man utvärderar varje kris och inte publicerar om det bara berör några få hushåll. Men 

vid större kriser är sociala medier och Facebook deras första kanal, framför kommunens 

hemsida eftersom det är lätt att arbeta i och det går fort att nå ut till en bred målgrupp.   

Det är viktigt att gå ut med information så fort man vet något och ännu viktigare att 

kunna svara på frågor och på så sätt få stopp på rykten.117 Det finns en markant skillnad 

och ambitioner i att arbeta med kommunikation mellan kommun och invånare på 

sociala medier mellan våra kommuner. Lidingö besvarade att de har deltagit i en större 

krigsövning inom ramen för samverkan Stockholm. Men övningen är inget de har 

informerat om varken på Facebook eller på kommunens hemsida. Det är ett 

allmänintresse och borde ha informerats för att som medborgare få veta hur kommunen 

förbereder sig inför en kris. Motala berättar att det är en specifik avdelning som arbetar 

med att utveckla hur de ska hantera just krisen vattenläcka. Det finns speciella rutiner 

för hur de ska arbeta proaktivt med olika vattenläckor. Vid en mindre kris sköter denna 

avdelning kommunikationen själva. Är det en större kris så kontaktas 

kommunikationsavdelningen som avgör hur det ska kommuniceras på bästa sätt.  

 

9.4 Tema 4 Krissituation 
Det finns olika faser kriser går igenom men följer alla tre kommuner krisfaserna?  

                                                
117 Vigsø, Orla. (2016) s. 72. 
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Motala kommun berättar att den kedjan de har som rutin är att vid exempelvis en massiv 

vattenläcka är att den ansvarige vid den tidpunkten med stor sannolikhet skulle kontakta 

kommundirektören. Kommunikationschefen, säkerhetschefen och kommundirektören 

skulle sedan ha ett snabbt möte hur de ska hantera situationen. Det viktigaste hade först 

och främst varit att informationen måste ut till invånarna. I Gävle kommuns krisplan ska 

kommunikationschefen bli informerad efter en lägesbedömning för att sedan föreslå 

åtgärder och genomföra dem. Kommunikationsenheten ska vara bemannad inom en 

timme och alltid berätta det man vet, aldrig spekulera och hela tiden vara snabba. 

Kommunikationen är väldigt viktig i början av en kris. Lidingö svarar att det beror på 

vilken typ av kris och beroende på krissituation styr det vem som drar igång en 

larmkedja. Det analysen visar är att de blir informerade och föreslår åtgärder men hur 

larmkedjan ska agera går inte att svara på utifrån informationen författarna har tagit del 

av. Därav går det inte att kontrollera hur de går igenom krisfaserna vid en krissituation 

(förkris, krisstadium och efterkris). Sammanfattningsvis finns ingen bestämd ordning 

för hur en kris ska lösas. Utfallet av en kris påverkar vilken åtgärd organisationen 

behöver använda sig av. Det finns också vissa skillnader i det situationella. Med 

Situational crisis communication theory vill man försöka finna ett samband mellan en 

bestämd krissituation och en åtgärdsstrategi. Det handlar inte om att det finns olika 

lösningar för varje företag utan utfallet för en kris påverkar vilken åtgärd man måste ta 

för att lyckas hantera situationen. 

 

9.5 Tema 5 Informationsuppdatering 
Samtliga kommuner är eniga om att informationsuppdatering är en del av en kris. 

Svaren skiljer sig något åt då exempelvis Motala har uttalat att de specifikt vill ha två 

uppdateringar, men att det självklart varierar sig beroende på kris. Adolfsson tar upp att 

även om vi inte har något nytt måste vi berätta att vi inte har något nytt att informera 

om. Det lugnar folk med ett besked även om man inte vet något mer. Det första 

timmarna eller dagarna är de mest intressanta, sedan blir de oftast tyst. Men att 

uppdatera ett par gånger om dagen visar kommunen för invånarna att kommunikationen 

är aktiv.  

 

Lidingös arbete är snarlikt och strävar efter att ge snabba uppdateringar så fort något 

nytt händer. Hur ofta uppdateringar görs beror på hur många förändringar som sker. 

Men att lugna invånarna genom att kommunen uppdaterar även när det inte vet något 
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nytt är inget de använder sig av. Tystheten som då kan uppstå när kommunen inte har 

något att uppdatera om kan skapa osäkerhet och oro bland Lidingös invånare.  

Imagereparerande strategi handlar om att det är allt viktigare att en organisation 

kommunicerar bra vid en kris, det kan annars leda till att det förstör för hela 

organisationen. Rykten börjar sprida sig och det kan vara så att människor talar illa om 

företaget eller organisationen. Handlar om att kunna erkänna sina misstag och förbättra 

sig. 

 

9.6 Tema 6 Fördelar med sociala medier 
Alla tre kommuner anser att sociala medier har medför något bra, och att man ska ta 

vara på dess utveckling av digital teknik. Gävle kommun menar på att styrkan med 

sociala medier är att skapa interaktion med invånarna och att få dem att känna sig 

delaktiga och sedda samt att få ut information snabbt. Åsikten delar Lidingö kommun 

avseende snabbheten att nå ut i kanaler där målgruppen befinner sig och kunna föra en 

dialog och svara på frågor är fördelarna med sociala medier. Trots att Lidingö menar att 

sociala medier medför snabbhet har de inte gått ut med mer omfattande information om 

vattenläckan som skedda på Lidingö. Motala kommun anser att via sociala medier når 

informationen ut bra, det kan statistiken som presenteras vittna för. Motala har märkt 

stor skillnad på att publicera information på deras hemsida kontra på Facebook. 

Facebook når fler. Motala uppskattar även att det kan leda till en 

tvåvägskommunikation eftersom att invånarna har möjlighet att kommentera 

informationen, en stor fördel anser dem. Rapporten Informing crisis alerts using social 

media: Best practices and proof of concept skriver Brynielsson, Granasen, Lindquist 

med flera om just det här: “In Sweden, social media has been important bothas a source 

for information and for communication in general, and the government has 

acknowledged the need for emergency management organizations to take an active role 

in social media”.118 Det som kan avläsas från rapporten styrker det kommunerna uttalat 

sig angående de sociala medierna. De vill vara aktiva på grund utav att sociala medier är 

en effektiv kanal för att nå invånarna.  

  

                                                
118 Brynielsson, Granasen, Lindquist, Quijano, Nilsson, och Trnka. (2018) s. 34. 
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10 Resultat och analys av innehållsanalys 
Nedan presenteras det resultat och analys som studien kommit fram till genom 

kvalitativ innehållsanalys.  

 
10.1 Gävle 
På Gävle kommuns hemsida finns längst ner på startsidan kontaktuppgifter till 

kundtjänst och en hänvisning till sociala medier. Länken navigerar oss till en 

samlingsplats där det står: “Här hittar du information om vilka sociala medier som vi 

använder i Gävle kommun”.119 En sida som är lätt att orientera sig på men tyvärr 

fungerar inte länkarna till någon av deras sociala medier. För att samla materialet 

krävdes det därför att själv söka sig till kommunens sida via Facebook. 

 
“For government, social media applications provide the opportunity to integrate information and 

opinions from citizens into the policy making process in innovative ways, to increase 

transparency by sharing information on social media channels [...]”.120 

 

Gävle kommun och Gävle stad har två aktiva Facebook konton som ägs av Gävle 

kommun. Gävle stad har flest följare med 23.230 personer samt 23.418 som gillar sidan. 

Skillnaden på att gilla och följa är att man visar genom att trycka på ”like” att man 

tycker om sidan medans följa innebär att man får ta del av ny information på sin egen 

feed som är en slags tidslinje på sin Facebook profil. Gävle kommuns Facebooksida har 

betydligt färre följare med 6 946 och 6 890 som har gett en like. Båda kontona anser sig 

vara den officiella för Gävle och Gävle stad skriver: Den officiella och största sidan om 

Gävle, för Gävle. Fritt att tycka. Fritt att känna. Hashtagga #ShareGävle. Sidan sköts av 

Gävle kommun.121 Gävle kommun skriver ”Den officiella Facebooksidan för Gävle 

kommun. Ställ frågor, ta del av nyheter och lär känna din kommun. Kontot bemannas 

under kontorstid på vardagar”.122 

  

                                                
119 Gävle kommun - Gävle kommuns sociala medier 
https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-kommun/gavle-kommuns-sociala-medier/ 
(Hämtad 2018-05-07) 
120 Mergel, Ines (2013) “Social media adoption and resulting tactics in the U.S. federal government” 
https://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2012.12.004  sid.123. (Hämtat: 2018-04-02). 
121 Facebook Gävle stad - Om 
https://www.facebook.com/pg/gavlestad/about/?ref=page_internal (Hämtad 2018-03-25) 
122 Ibid, Gävle kommun. 
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Skillnaderna på de två olika kontona är att Gävle kommun är ett myndighetskonto 

medan Gävle stad är ett attraktionskonto. Det är Gävle kommuns facebooksida som 

uppdaterar om händelser i kommunen där man kan hitta bland annat krisinformation. 

Kontot uppdaterar saklig information så i händelse av kris så läggs grundinnehållet på 

Gävle kommuns konto. 

 

Med hjälp av sökordet vattenläcka så visar sig tre olika publicerade inlägg. Av dessa har 

vi valt ut ett inlägg för analys från 15 september 2016. Inlägget har fått 250 reaktioner 

från andra Facebookanvändare och 238 stycken har valt att dela inlägget till sina vänner 

på Facebook. Flera har även taggat vänner för att uppmärksamma inlägget om 

vattenläckan. Första inlägget publicerades 15 september kl. 06:53 och samma inlägg 

skickades ut igen 16 september kl. 07:54. Genom inlägget lugnar kommunen 

medborgarna på frågor eller tveksamheter som annars skulle komma upp genom att 

skriva “koka kranvattnet till dryck eller matlagning tills vidare. Du kan fortsätta duscha, 

tvätta och diska som vanligt.”123  

 

Det finns sedan ingen mer återkoppling eller information om avslut på krisen, eller att 

faran är över. Krisen som pågick till 17 september klockan 15.00.124 Flera kommentarer 

finns och kundtjänst är effektiva på att svara. En följare skriver: “Står här på Facebook. 

Men inget på eran hemsida”.125 I inlägget hänvisar Gävle kommun själva till Gästrike 

vattens hemsida alt. om det gäller hälsofrågor till vårdguiden men ingenting om att man 

kan läsa mer på kommunens hemsida.   

 

10.2 Lidingö 
Genom att använda det utvalda sökordet vattenläcka fins sju olika inlägg på Lidingö 

kommuns Facebooksida, siffrorna visar sig på sök dagen den 22 Maj 2018. Inlägget 

som valts för analys är en vattenläcka som skedde den nionde mars 2018.  

 

                                                
123 Facebook Gävle stad - Om 
https://www.facebook.com/pg/gavlestad/about/?ref=page_internal (Hämtad 2018-03-25) 
124 Kris information från svenska myndigheter - Viktigt meddelande: Koka dricksvattnet i centrala Gävle. 
Uppdaterad 2016-09-15. https://www.krisinformation.se/nyheter/2016/september/viktigt-meddelande 
(Hämtad 2018-05-15) 
125 Facebook Gävle kommun - 
https://www.facebook.com/pg/gavlekommun/about/?ref=page_internal (Hämtad 2018-03-25) 
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702 personer hade sett inlägget trots att inlägget bara handlar om att de lagar 

vattenledningarna efter vattenläckan. Det finns inget tidigare inlägg om vad som 

inträffat. Som tidigare beskrivits är det viktigt att gå ut med information så fort som 

möjligt och även under hela händelsen och efter. I inlägget står det endast hur lagningen 

av VA-ledningarna ska gå till, och vart de kommer genomföra de. När en kris inträffar 

är det viktigt att allmänheten får reda på allting.  

 

De senaste åren har det hänt en del när det gäller svenska myndigheters användning av 

sociala medier. Många använder sig idag av sociala medier i all form av 

kommunikation, medans andra håller på att starta upp en kommunikation via sociala 

medier, och vissa tvekar på om det är rätt sätt.126 

 

Undersöker man Lidingo.se hemsida står det att Lidingö stad använder sig av bland 

annat Facebook, vilket blir förvirrande när de inte har gått ut med någon information på 

deras Facebook sida som borde vara aktiv eftersom de själva säger att de använder sig 

av Facebook.127 Vid kriser, olyckor och katastrofer ökar vanligtvis kraven och 

förväntningarna från medborgarnas sida på en snabb, öppen och trovärdig 

information/kommunikation från myndigheterna Redan här skapar det förvirring och 

Lidingö kommun kan framstå som oseriösa, de tappar förtroendet hos invånarna i 

kommunen.  

 

Att vara effektiv med sin kriskommunikation är något som bör ligga i kommunernas 

intresse, och för att lyckas måste man göra rätt saker redan innan krisen utbryter. Man 

måste redan innan krisen finnas på sociala medier, skapa en relation till allmänheten. 

För att lyckas med de måste man ha kunnig personal och rätt kompetens.128 

 

Vigsø skriver i Kriskommunikation ” För att en myndighet, exempelvis en kommun ska 

kunna använda sin Facebooksida för kriskommunikation måste detta med nödvändighet 

vara en sida som medborgarna besöker även när det inte föreligger en kris.”129 

                                                
126 Lena Jendel. (2016) s. 13.  
127 Ahldén, Lolita. Lidingö stad. Sociala medier. 2018-02-16 
http://www.lidingo.se/ovrigasidor/foljlidingostad/pressrum/socialamedierappar.4.74cfcbcf1292687e3a48
0001569.html (Hämtad: 2018-03-25). 
128 Lena Jendel. (2016) s. 68. 
129 Vigsø, Orla. (2016)  s. 72 
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Via sociala medier kan myndigheter ge möjlighet till att arbeta mer effektivt och på så 

sätt kunna nå ut till allmänheten snabbt, något som är viktigt vid en kris. Förtroendet 

står på spel eftersom kommunens agerande och kommunikation utåt kan brista, vilket 

kan leda till starka och snabba reaktioner.130 

 

Inlägget på Facebook skrevs cirka två månader efter händelsen, därefter finns inget mer 

publicerat om händelsen. Facebook sidan hänvisar även till lidingo.se. Det är bra att de 

hänvisar till sin hemsida eftersom de har möjlighet att ha mer kontroll över sin 

kommunikation, men de fokuserar inte på sin kommunikation på Facebook. De har inte 

kommunicerat problemet och händelsen och inte heller efter händelsen förklarat vad 

som inträffat. Även om informationen inte kom ut på en gång hade Lidingö kommun tid 

på sig att skriva dagen efter vad som inträffat och invånarna hade då möjlighet att gå in 

och läsa. Även om händelsen redan inträffat är det otroligt viktigt att förklara läget så att 

folk inte går runt och skapar rykten eller har missuppfattar händelsen. Som nämns i 

avsnitt 7.2 Kriskommunikation handlar det om att som organisation analysera vad som 

egentligen hänt, men även åtgärda problemet. Egentligen handlar det om hur man 

kommunicerar problemet vid en kris men även innan och efter också (se bilaga 3 

Lidingö kommun). Efter att ha genomfört undersökningen på Lidingö kommuns 

Facebooksida och de inlägg som publicerats kring vattenläckan på Lidingö visar det sig 

att kommunen inte har kommunicerat som förväntat. Lidingö kommun har inte varit 

aktiva på att informera sina invånare om krisen, vad som inträffat, hur de ska åtgärda 

det eller vad intressenterna ska göra för att undvika krisen. Trots att Lidingö har 

misslyckats att informera invånarna gällande vattenläckan, är inlägget informativt, det 

står klart och tydligt att Lidingö kommun ska laga VA-ledningarna efter vattenläckan, 

det finns ett tydligt tema i texten och språket är lätt begripligt, Finns även mer 

information på deras hemsida för den som vill läsa mer.  

 

10.3 Motala 
Motala kommun använder sig av ett Facebook konto vid namn Motala Kommun (Se 

bilaga 5 Motala Kommun). Facebooksidan har 5 731 gilla markeringar och 5 735 som 

följer kontot. Med hjälp av sökordet vattenläcka visar det sig att kommunen publicerat 

totalt 15 inlägg som innehåller ordet vattenläcka på Facebooksidan, dessa siffror visas 

                                                
130 Jendel, Lena. (2016) s. 32. 
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på sökdagen 27e april 2018. Motala kommuns hemsida Motala.se har även dem en 

sökmotor. Via denna sökmotor visar sig sju resultat med hjälp av sökordet vattenläcka. 

Denna sökning gjordes den första maj 2018. Kommunens hemsida hänvisar inte läsaren 

direkt till Facebook på något sätt utan hela sidan föreslår längst ner att läsaren har 

möjlighet att dela sidan på tre olika medier, vilka är Facebook, Twitter och via e-post. 

På Facebook kontots beskrivning skriver Motala kommun: “Facebook-sidan är till för 

att sprida information och öka dialogen mellan oss som jobbar på Motala kommun och 

dig som invånare. Sidan kan förstås också vara intressant för dig som funderar på att 

flytta hit eller besöka Motala kommun”131 Det inlägg som analyserats i denna studie 

innehåller information som kommunen har publicerat gällande en vattenläcka som 

skedde den 27 oktober 2016 (se bilaga 6 Motala Kommun). 

Inlägget har fått fem stycken gilla markeringar från de personer som följer kommunens 

sida. Inlägget har fått tio delningar vilket leder till att inlägget får större spridning via de 

Facebook konton som valt att aktivt göra denna delning. Inlägget publicerades på 

förmiddagen klockan 10.41. Samma inlägg redigerades sedan en timme senare. Inlägget 

har följande text:  

“En vattenläcka på en ledning på Offerbyvägen gör att ett 30-tal abonnenter i Offerbyområdet 

är utan vatten. Motala kommuns personal jobbar för fullt med att laga läckan och förhoppningen 

är att det ska vara löst under dagen. En vattenkärra kommer inom kort att köras ut till 

korsningen Hagalundsgatan/Offerbyvägen. Där kan de abonnenter som saknar vatten hämta det. 

Tagga gärna bekanta i området så att vi kan nå ut med informationen till de som är berörda. 

Tack!”  

 (Se bilaga 6 Motala Kommun)  

Motala kommun förklarade händelsen på förmiddagen samma dag som krisen inträffat, 

vilket ger invånarna en möjlighet att ta reda på vad som hänt. Det kan bidra till att höja 

kommunens förtroende från invånarna då kommunen uppfattas som pålitlig gällande 

kriser. Inlägget har presenterats som en informativ text riktad till invånare som kan 

tänkas vara berörda av vattenläckan. Motala kommun väljer också att berätta hur 

vattenläckan har uppkommit, och på ett ungefär hur många som kan bli påverkade. De 

berättar även för läsaren när krisen beräknas vara utredd för de som är bosatta i området. 

De presenterar även en tillfällig lösning på krisen som uppkommit genom att erbjuda 

abonnenterna att hämta vatten på utsatt plats. Det språk som kommunen använder i 

                                                
131 Facebook. Om Motala. https://www.facebook.com/Motalakommun/ (Hämtad 2018-04-28) 
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slutet av texten visar på att kommunen vill ha en relation till de som följer sidan och 

påpekar att det är fritt fram att tagga personer i inlägget för att få bättre spridning. 

Denna typ av avslut på text ger läsaren en känsla av att kommunen är ett vi tillsammans 

med invånarna och att man gemensamt vill hjälpas åt att sprida denna information. 

Jesper Falkheimer skriver i boken Medier- och kommunikation: En introduktion att det 

finns tre olika basinstrument en kommunikatör kan använda sig av. Dessa basinstrument 

är de klassiska retoriska begreppen ethos, logos och pathos. Falkheimer beskriver ethos 

som det som kan skildra avsändarens trovärdighet. Falkheimer fortsätter: “Men den bild 

som företaget kommunicerar utåt, vilket brukar kallas profil, kan inte konstrueras på lös 

grund. Denna måste alltid bygga på verkliga förhållanden”132 I det här fallet är det 

verkliga förhållandet vattenläckan. Den kommunikativa processen vid en kris blir därför 

en viktig del av kommunens arbete för att antingen höja sin trovärdighet, alternativt 

skapa denna.  

  

                                                
132 Falkheimer, Jesper, Medier och kommunikation: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2001 s. 88. 
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11 Slutsats 

I följande avsnitt besvaras frågeställningarna som undersökningen har haft som 

utgångspunkt för hela fallstudien. Här presenteras även egna reflektioner.  

På vilket sätt kommunicerar kommunerna vid pågående kris i sociala medier? 

Kommunerna arbetar med kriskommunikation på Facebook på ett varierande sätt. 

Lidingö kommun har inte varit särskilt aktiva med information via Facebook vad gäller 

vattenläckan i år. Det finns endast ett inlägg och det handlar om att de lagar 

vattenledningarna. Däremot har Gävle och Motala mer aktivitet när det kommer till 

uppdateringar kring kommunernas vattenläckor, genom att berätta vad som händer 

under hela krisfasen. Dessa kommuner länkar även vidare till hemsidor för fortsatt 

läsning och därigenom skapar de sig ett flöde av levande information. 

I kontrast till Lidingö kommun som endast har rapporterat efter krisen och vilka 

åtgärder de vidtagit. Det finns ingen aktiv kriskommunikation på Lidingö kommuns 

Facebook, det skapar brist på information för invånare som befinner sig på kommunens 

sida för att få snabb, uppdaterad information.  

 

Hur ser kommunernas strategi vid kriskommunikation ut? 

Ordet strategi används inte i samtliga kommuner vid kriskommunikation. Gävle 

benämner det som en strategi vid krissituation, medan Lidingö och Motala använder sig 

av ordet handlingsplan. Alla tre kommuner har en kommunikationsstrategi som de 

använder, strategierna varierar mellan kommunerna på så sätt att det finns olika led i 

kedjan. Vilken strategi de ska använda sig av förklarar samtliga kommunerna beror på 

krisens omfattning och utveckling. Det är svårt att dra en slutsats till vilken typ av 

strategi som ska användas vid en specifik kris eftersom det varierar kraftigt enligt våra 

informanter beroende på omfattning.  

 

Finns det skillnader mellan kommunernas sätt att kommunicera vid en pågående kris? 

Det finns skillnader mellan hur kommunerna kommunicerar vid en kris. Kommunerna 

har liknande ambitioner med sociala medier, men trots det utnyttjar Gävle och Motala 

fördelarna mer än Lidingö. Motala och Gävle har inlägg som publicerats vid vattenläcka 

för att rent informativt nå ut till invånarna, de har även uppdaterat informationen. Det 

finns tydliga brister i Lidingös information gällande krisen, trots att de påstår sig vara 

frekventa med kommunikationen. Lidingö har ingen uppdatering vid krisen utan enbart 

en förklaring på att de väljer att reparera efter vattenläckan. Kommunikationen vid 
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denna kris har misslyckats i och med att invånarna inte tagit del av informationen om 

vattenläckan. Sammanfattningsvis så använder sig kommunerna av Facebook för 

kriskommunikation, alla tre kommuner menar också på att de vill utveckla 

kommunikationskanalen (Facebook) mer. Trots ovanstående så lyckas kommunerna nå 

sina invånare bra i förhållande till antalet följare varje Facebookkonto har. 
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12 Diskussion 
Studien kom fram till efter att ha granskat de tre olika kommunerna att de arbetar olika 

med kriskommunikation, alla följer inte krisfaserna: förkris, krisstadium och efterkris. 

Facebook och sociala medier spelar en stor roll när det kommer till kriskommunikation. 

Som nämns flera gånger i uppsatsen kan Facebook innebära både fördelar och 

nackdelar. Om man tittar på till exempel Lidingö kommun har de bara uppdaterat kring 

händelsen efteråt vilket kan skapa falska rykten. Motala har rapporterat händelsen och 

även uppdaterat inlägget med mer information så att invånarna kan ta del och läsa om 

vad som hänt. Gävle har bara uppdaterat sitt inlägg två gånger men var däremot aktiva 

på att besvara kommentarer som kom in. När kommunerna har svarat på frågorna i 

intervjun kan det avläsas att aktiviteten de påstår sig ha på Facebook vid en kris inte 

stämmer överens i praktiken. Det kan ha en förklaring på krisens storlek som inte har 

varit tillräckligt omfattande.   

 

Med hjälp av Facebook har kommunerna möjlighet att hålla sig uppdaterade, berätta sin 

version av händelsen och skapa en relation till invånarna men det gör ingen av våra 

kommuner. Det finns många olika sociala kanaler man kan använda sig av, men 

kommunerna borde ta tillvara på de fördelar som Facebook ger. Analysen visar att varje 

organisation inte enbart kan använda sig av en teori inom kriskommunikation utan det 

beror från fall till fall. Det finns alltså inte en lösning som alla kan följa för att uppnå 

bästa resultat. Undersökningen har visat att ett konstaterande är möjligt vid hur viktigt 

det är att gå ut med informationen så fort som möjligt, upprätthålla relationer med 

invånarna, lösa problemet och sedan gå ut med information om vad som hänt och vad 

som kommer att hända. Närvaro på sociala medier och framförallt Facebook bör vara en 

bidragande faktor till att skapa nöjda invånare. För de invånare som använder sig av 

Facebook regelbundet ges möjligheten att följa kommunerna i många olika riktningar. 

Kommunerna försöker skapa en relation med invånarna genom att visa närvaro, aktivitet 

och öppenhet. 

 

Att använda sociala medier för att skapa relationer och sprida information är något 

artiklar påvisat redan 2008 när Obama använde sig aktivt av sociala medier i 

presidentvalet. Flera år senare går det se att kommuner i Sverige inte har kommit lika 

långt i att aktivt använda sig av möjligheten som Facebook ger för att nå ut till sina 

invånare. Undersökningen kommer fram till att Lidingö kommun inte riktigt har tagit 
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till sig fördelarna med tekniken att använda sociala medier för att sprida information. 

Det kan finnas ett samband med vad Brynielsson, Granasen, Lindquist mfl. anser: “För 

många kommuner kan resurserna vara bristfälliga och därför går det inte alltid att 

genomföra kriskommunikation via sociala medier”.133 Inte som Motala kommun som 

öppnade ett konto på Facebook i syfte att skapa en kanal som ska användas vid en 

krissituation för att snabbt nå ut till sina invånare. Forskarna Hamrefors och Asplund 

nämnde i sin rapport “många nytänkande kommunikationsinsatser blir inte till handling 

och den kommunala kommunikationen förblir istället begränsad”.134 Det är vad Johan 

Adolfsson menade med att Gävle kommun i början var ett U-land men har idag 

utvecklats till att vara ett av Sveriges största Facebookkonto som drivs av en kommun. 

 

Efter att ha genomfört fallstudien om kommunernas kriskommunikation till invånarna, 

kan vi dra slutsatsen om att undersökningens urval inte är tillräckligt stort för att det ska 

vara generaliserbart 

 

12.1 Fortsatt forskning 
Kriskommunikation är ett område som är i ständig förändring, det är även en stor del för 

varje organisation. I denna studie har kriskommunikation via kommuner varit det 

primära forskningsområdet, intresset för hur invånarna tolkar denna fråga har hela tiden 

funnits med oss. Med hjälp av sociala medier har kriskommunikationen fått en allt 

större roll. Det skulle vara intressant att göra en större studie och se hur invånarna i 

kommunerna uppfattar kriskommunikationen vid en kris via sociala medier. Vill 

invånarna bygga relationer på sociala medier och få informationen där? Det vore också 

intressant att se vad invånarna tycker och inte bara hur kommunerna vill kommunicera 

vid en kris. Vad som också kan vara en intressant fråga är hur kommunerna aktivt 

arbetar med miljökommunikation eftersom det är nära besläktat inom det 

forskningsfältet studien befunnit sig i.  

  

                                                
133 Brynielsson, Joel, Granasen, Magdalena , Lindquist Sinna , Narganes, Maribel, Quijano, Nilsson, 
Susanna  och Trnka, Jiri. (2018) s. 35. 
134 Asplund, Carina & Hamrefors, Sven (2007) s. 3. 
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Bilagor 
Här presenteras våra bilagor. 

 
Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrund   
Författarna har valt att genomföra en semistrukturerad intervju där man har valt att 

kontakta de ansvariga för kommunikationen på kommunerna i syfte att få reda på hur 

kommuner använder sig av Facebook som en kommunikationskanal vid en krissituation.  

 

Inledning 
- Kan du berätta lite om dina uppgifter i kommunen? 

 

Kommun 
- Kan du berätta om hur kommunikationen fungerade när du började på 

kommunen?  

- Vilka styrdokument måste ni följa? 

- Hur förbereder ni er för eventuella kriser i kommunen? 

- Har ni en handlingsplan för en krissituation?  

Hur ser den ut och berör den sociala medier? 

- Vad är det första som händer vid en krissituation?  

Vilka ska ni kontakta? 

- Hur får ni reda på information från en pågående kris? 

- Finns det förberedda utkast på ev. kriser för att få ut informationen så snabbt 

som möjligt?  

- Hur ser arbetssättet ut vid en pågående kris på sociala medier?  

Finns någon ansvarig dygnet runt? 

- Hur ofta uppdateras informationen vid en pågående kris?  

- Hur reagerade ni vid vattenläckan år XXX? 

- Vad gör ni när krisen är över? 

- Utreder ni utfallet efter kommunikationen för att utveckla denna? 

 

Sociala medier 
- När började ni att använda er av sociala medier på kommunen? 

- Hur arbetar ni med kommunikationen på sociala medier? 
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- Vilka är fördelarna att kunna kommunicera på sociala medier? 

- Vilka är nackdelarna? 

- Hur lång svarstid har ni som mål att besvara frågor på sociala medier? 

- Hur bemöter ni kritik? 

- Vad har ni för utvecklingsmål för sociala medier? 

- Vad tror ni att ni behöver bli bättre på? 
- Vilka åsikter finns på kommunen för att kommunicera på sociala medier? 

 

Sammanfattning 
- Vi har ställt de frågor som behövs och kommer att skriva samman materialet 

som vi sedan mailar till dig om några dagar ifall det är något du vill justera eller 

lägga till. Har du annars något du vill tillägga? 

Tack för att du tog dig tid och ställde upp! 

 

Bilaga 2 Traditionell och senmodernkriskomunikation 
 

 
 
  



 

59 
 

Bilaga 3 Lidingö Kommun 
 

 
 

Bilaga 4 Gävle Kommun 
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Bilaga 5 Motala Kommun 
 

 
 
Bilaga 6 Motala Kommun  
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Bilaga 7 Intervju Motala kommun 
Intervjun tog 45 minuter. Första kontakten var via Facebooks meddelandefunktion där 

författarna ställde frågorna och fick svar direkt från Jonathan Rosén att maila honom 

direkt och att han gärna ställde upp på intervju. Vid mailkontakten så gav författarna 

förslag på tider för intervju. Fick inget svar på mailet och mailade då igen. Fick då svar 

på tid och dag då intervjun skulle ta. Intervjun var väldigt bra, hade däremot hellre valt 

att ha intervju på plats och inte via telefon. Intervjun spelades in med annan telefon, 

kvalitén blev okej. Informanten hade dålig mottagning då och då.  

 

Kan du berätta lite om dina uppgifter i kommunen? 
Jag arbetar som kommunikationschef på Motala kommun. Mitt uppdrag är ju då att se 

till att det finns en bra planerad kommunikation över hela organisationen. Generellt så 

har jag åtta medarbetare. Jag jobbar med olika frågor som gäller vårt varumärke. Jag 

jobbar också med redaktion, vad gäller just vattenläcka då. För att kunna göra både kort 

och långsiktig kommunikation. Och sen har vi också ett digitalt spår som man jobbar 

med vad gäller utveckling i de digitala kanalerna. Det är lite om det. Vi jobbar också 

med information och marknadsföring i de digitala kanalerna. Det är ofta de redaktion 

som arbetar med uppdateringarna på de digitala kanalerna. Det finns också en person på 

digital kommunikation som arbetar mer med den strategiska kommunikationen. Vi har 

ju avstämningsmöten, vi alla jobbar ju tätt ihop. Men vi har också platsvarumärket men 

det har vi lagt ut på ett annat bolag. Vi har ansvar för den kommunala organisationen. 

Vi har inte ansvar för platsvarumärket, det gör det andra bolaget på uppdrag av oss. 

Kommun 

 

Vilka styrdokument måste ni följa? 
Ja alltså vi har lite olika styrdokument vi ska följa. Dels finns det en 

kommunikationspolicy som väldigt kortfattat beskriver hur vi ska agera i 

kommunikationsfrågor. Denna är mer övergripande. Sen har vi ju också en 

kommunikationsplattform eller snarare en grafisk profil som vi kommer att komplettera 

med varumärkesplattform senare. Sen har vi ju interna styrdokument som exempelvis 

kan vara för sociala medier eller våra webbar och vidare. Sen finns det fler också men 

dessa är de mest övergripande. 
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Hur förbereder ni er för eventuella kriser i kommunen? 
Ja för oss så beror det på omfattningen på just en vattenläcka. Det finns speciella 

rutiner. Vi har ju en speciell enhet som jobbar just med dessa frågor. Denna avdelning 

har speciella rutiner för vad man gör med just kommunikationen. Är det just mindre 

vattenläckor så sköter denna enhet kommunikationen själva. De har mallar från oss som 

de kan lappa lådor med. Om det rör sig om ett specifikt område så är det lappa lådor de 

gör. Sedan tar de kontakt med en kommunikatör. Det beror lite på om det är efter 

arbetstid eller under arbetstid och berättar vad som hänt och då ska vi publicera ut det på 

Facebook. Är det ett större fall skulle vi också publicera det som en nyhet på vår webb 

om det. Det är vi som avgör vad som ska publicera eller inte beroende på omfattningen. 

Är det bara två tre hushåll som påverkas gör vi inte en publicering. 

 

Har ni en handlingsplan för en krissituation? 
Ja det har vi. 

 

Hur ser den ut och berör den sociala medier? 
Det beror på omfattningen av vattenläckan. Kommer det upp att det kan vara tio hushåll 

som blir påverkade så kan det vara relevant att lägga upp det. Vi får ju hjälp att skriva 

informationen även om det gäller lappa lådor. Låt oss säga att det finns barn som 

kommer hem som inte tittar i brevlådan eller så där. Jag tycker ändå det är bra att gå ut 

med informationen i så stor omfattning som det går. Det är sen något år tillbaka som vi 

har arbetar mer med det där. Vi har jobbat fram en rutin för det. 

 

Vad är det första som händer vid en krissituation? 
Ja, det första som skulle hända om vi haft en jättestor vattenläcka är att vi får en kontakt 

där vi måste gå ut med någon form av information.Ansvarig chef skulle med största 

sannolikhet ta kontakt med vår kommundirektör det är så kedjan ser ut. Att man då tar 

kontakt så här. Då skulle denna kontakta mig och säkerhetschefen för en snabb 

rådgivning om det här är en större eller mindre kris om man då ska gå igång med en 

central krisfunktion då. Det är väl gången. Men rent informationsmässigt så går det ju i 

princip mycket snabbare eftersom att man behöver komma ut med informationen. Ett 

första budskap ut skulle gå ganska fort. De som får kontakten först är (vatten och 

avfallsenheten) sen så avgör denna enhet hur omfattande det är om det ska ta kontakt 
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med de högre upp i kedjan eller behålla det själva. Känner de själva att det kommer få 

sådana stora konsekvenser så de kommer behöva stöd för det så hör dom av sig. Om de 

behöver stöd från organisationen så hör de enbart av sig till kommunikation. 

 

Vilka ska ni kontakta? 
Det finns beskrivet i tidigare svar. 

 

Hur får ni reda på information från en pågående kris? 
Dels så finns det ju. Jag kan inte alla detaljer kring detta. Det finns ju varningssystem 

för detta. Jag vet inte exakt hur detta ser ut. Det finns ett system. Sen är det inte helt 

ovanligt att någon hör av sig till oss och säger att det är något som inte fungerar. Det är 

båda delarna skulle jag säga. 

 

Finns det förberedda utkast på ev. kriser för att få ut informationen så 

snabbt som möjligt? 
Det finns färdigskrivet material som en kollega till mig har. Det finns också ett 

Facebook inlägg så att man ska kunna vara snabb. Annars så pratar vi rent generellt om 

att vi borde ha fler sådana. Det finns ju flera sådana kriser som man kan förbereda. Man 

kan ju skapa material som är färdigt, det blir ju mycket lättare att kunna ändra datum 

och annat som ändras. Vattenläckor är ju ett typexempel på att det går att förbereda en 

del inför. 

 

Hur ser arbetssättet ut vid en pågående kris på sociala medier? 
Enheten som får in alarmet bedömer vart i kedjan de ska vända sig. 

Kommunikationsenheten bedömer om informationen ska publiceras. Och om de 

exempel ska lappa lådor gör de själva. Och de gör de i princip alltid oavsett hur många 

som det påverkar. Då har de sin färdiga mall. 

 

Finns det någon som är ansvarig dygnet runt från 

kommunikationsavdelningen? 
Jag har ju sagt själv att jag är den som är ansvarig utanför ordinarie arbetstider. Då kan 

man kontakta mig vid akuta fall. Det är inte så ofta det händer. Är det mindre kan de 

hantera det själva. 
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Hur ofta uppdateras informationen vid en pågående kris? 
Ja det är svårt att ge ett generellt svar. Det vi har diskuterat är att vi bör ha två större 

uppdateringar per dag sen kan det ju variera beroende vad som händer. 

 

Hur reagerade ni vid vattenläckan år 2016? 
Inget svar. 

 

Vad gör ni när krisen är över?/ Utreder ni utfallet efter kommunikationen 

för att utveckla denna? 
Ja alltså det beror på storleken på krisen. Är det en större kris gör vi det. Då utvärderar 

vi vilka framgångsfaktorerna var och om det var något som gick mindre bra. Det gör vi 

för att vi ska kunna dra lärdom. 

Det beror ju lite på. Men de på vattenavdelningen gör ju också en utredning för att se 

om det finns något de kan jobba proaktivt med som exempel förbättra rören. Det är ju 

på den nivån de tänker. Sedan om det blir en utvärdering från vår sida är ju tveksamt om 

det rör sig om de mindre. Men vi brukar ju också göra en uppföljning på att det fungerar 

igen så att de som är påverkade vet om att det är löst. 

 

Utvärderar ni det kommunikativa arbetet? Om någon av medborgarna blivit 

missnöjd att de inte fått informationen? 
Ja, för det har ju hänt någon gång vid några tillfällen. Det har ju funnits fall där en 

invånare har berättat för oss att de inte fått informationen och då återkopplar ju vi där. 

Eftersom enheten för detta har uppgiften att de ska lappa lådor så har det hänt att det 

glömts bort på något hus som missats. Då får vi återkoppla det så att enheten kan 

förbättra det. Är det en konkret fråga tar vi reda på svaret så att vi kan svara. Det händer 

ju ofta att just vid en vattenläcka att de vi inte tror ha blivit berörda är berörda och då 

måste vi kunna återkoppla. 

Sociala medier 

 

När började ni att använda er av sociala medier på kommunen? 
Runt 2007 och 2008, vi var ganska tidigt ute och syftet var att när vi startade Facebook 

att hur når vi ut vid kriser? Vi hade en projektanställd som titta på just hur vi skulle nå 
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ut vid kriser. Det var ju ganska färskt med Facebook då och vi tittade på det. Hans 

rekommendation var att vi skulle använda oss av det till det syftet då målgruppen skulle 

vara främst boende i Motala kommun för att snabbt nå dem och få hjälp att sprida 

informationen vid kriserna. Det var faktiskt ett av syftena till att vi startade 

Facebooksidan. Sen har det naturligtvis växt med andra saker så här över tid. Upplägget 

då var att skapa nytta till att följa oss också under tiden. Mellan att vi behöver informera 

i krislägen. Syftet till att sprida information vid kriser har vi fortfarande kvar. Man får 

jättegärna följa oss oavsett om man inte bor här men vi blir ju så klart glada utifrån att 

vår målgrupp följer oss. Bor man i Motala kommun så är ju vår information mer riktad. 

Man kan se detta på flera fall jag tänker på den stora branden i Östergötland att sociala 

medier fungerade väldigt bra där att sprida informationen där. Det är pålitliga kanaler. 

Det är lätt att ta till vid dessa fall och det är där människor är. 

 

Hur arbetar ni med kommunikationen på sociala medier? 
Förutom kriser så finns det två delar. Den ena är inriktning på rekrytering. Men då mer 

annonsering som vi använder det till. Där har vi medvetet gått in och kör i stort sätt all 

rekrytering på sociala medier, det är ett syfte. Och vi har ju gjort det lite annorlunda. 

Det har ju gjort att det driver mycket följare till vår ordinarie sida. Och givetvis är det ju 

ur varumärkesbyggande syfte också. Sedan är det ju också fortlöpande där vi berättar 

om vår verksamhet utifrån olika prioriterade områden och rent ledande kring historier 

snappat upp som vi tycker är bra. Vi försöker ju driva lite det här att inte kommunerna 

är en grå koloss och att försöka bygga lite relation med våra följare och så. Vi vill skapa 

en annan bild av kommunen. De är väl de aspekterna vi har. I och med att vi inte kör 

platsmarknadsföring så blir det kanske inte så hårt att använda det som 

marknadsföringskanal utan det är mer att kunna förmedla. Försöka förmedla 

information av olika slag på ett roligare sätt men även också att våga lyfta frågor som är 

lite känsliga. Även om vi vet att det kan bli lite merarbete och kanske inte alltid ger mer 

effekt så försöker vi alltid att vara så transparanta som vi kan. 

  

Vilka är fördelarna att kunna kommunicera på sociala medier? 
Framförallt märker man att vi når bra. Vi kan titta på statistik vad gäller exempel våra 

nyheter då på vår webb så når vi inte så bra där längre. Puffar vi på dom på våra sociala 

medier så får vi bättre spridning. Det är ju de fördelarna vi ser att spridningen blir bättre. 

Vi får också kommentarer. När det gäller just vattenläcka så får vi ju också stor hjälp på 
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våra sociala medier när folk taggar människor de känner så de får informationen. Det är 

en stor fördel. Det gäller ju också rekryteringsannonser då det blir samma. Vi är där 

människor är det är ju också en fördel. Facebook är ju den kommunikationskanal de 

flesta använder. 

 

Vilka är nackdelarna? 
Nackdelarna kan väl vara att vissa personer ägnar sig åt att gnälla på i princip allt man 

lägger ut, det ger ju inte så mycket eftersom det inte är konstruktivt. Jämför man med de 

som ger konstruktiv kritik så är ju det bättre som kan påpeka att vi gör fel men att det är 

något som vi kan ta på och göra något av det. Det kan väl ibland vara en nackdel att 

man öppnar upp sig för att ta emot påhopp och så där. Annars kan jag inte se någon 

nackdel. Det är så mycket positiva delar som väger över. 

 

Hur lång svarstid har ni som mål att besvara frågor på sociala medier? 
Vi har inte satt upp något direkt tidsmål utan så fort som möjligt är ambitionen. Vi har 

sagt att det inte får ta sådan lång tid utan då får vi hellre ge mer generella svar. Vi vill ju 

alltid försöka svara men vi har ju lite begränsningar då. En del kommuner har ju 

servicecenter som kan hjälpa till och svara, då är man ju mer aktiv, men det har ju inte 

vi än. Så vi försöker ju svara i så lång utsträckning som vi kan. Annars får vi ge mer 

generella svar eller ge synpunkter i annat system eller ta frågan vidare till den 

verksamhet det berör. Men ja helst samma dag vill vi försöka svara, men det är inte 

alltid vi klarar det. 

 

Hur bemöter ni kritik? 
Vi försöker ju vara transparanta. Jag ska vara villig och erkänna att jag säger att vi inte 

är rädda för att ta kritik men vissa ute i vår organisation har en annan inställning och 

tycker ju att det är jobbigt. Så är det ju. Men det ligger ju i vårt arbete att göra att alla 

känner sig trygga och att man vågar. Men det är väl det att vi inte blundar för kritik och 

försöker snarare se det som att det är något som kan utveckla vår verksamhet om vi får 

konstruktiv kritik så vi kan göra något åt det. Vi besvarar ju om vi kan annars får vi helt 

enkelt ta emot synpunkterna. 
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Vad har ni för utvecklingsmål för sociala medier? 
Ja vi har ju medvetet valt att ha Facebook som vår direkta kanal när det gäller alla våra 

verksamheter. Facebook har vi ju satsat direkt på för att vi tycker att det ger mest effekt 

men vi har även ett Twitter konto. Ett av målen är ju att använda det mer än vad vi gjort 

idag. Det arbetar vi med att kunna använda den kanalen. Sedan har vi även ett LinkedIn 

konto också. Där försöker vi profilera mot vårt arbetsgivarvarumärke. Där försöker vi 

hitta vägar att vara mer aktiva för att utveckla det mer. Sedan har vi haft diskussioner 

om Instagram men vi har inte hittat något spår än som vi känner att vi kan hantera det 

på ett bra sätt. Vi vill inte gärna öppna en kanal utan att kunna hantera det. Vi vill gärna 

ha så att vi kan sköta det. Sedan har vi ju verksamheter som jobbar mot ungdomar på 

exempelvis fritidsgårdar och sådant som använder Instagram. Där är det en bra kanal för 

dem att visa lite vad de gör för något. Det finns ju verksamheter i organisationen som 

har lite andra målgrupper än vad vi har rent generellt. Sedan finns det också 

diskussioner om att använda Snapchat och annat. Däremot har vi en medborgardialog 

kring översiktsplanen som inte låter jättesexigt i allas ögon, speciellt inte bland unga. 

Där valde vi att köra en drive via Snapchat för att testa då om vi kunde öka 

engagemanget och vi fick hyfsad respons ändå på den satsningen. Vi kombinerade den 

ute på skolor och så. Men det är väl lite så att vi kan testa lite så istället för att dra igång 

en permanent lösning. Det är lite så vi gör, vi jobbar med bra närvaro där vi finns. 

 

Vad tror ni att ni behöver bli bättre på? 
Framförallt att försöka svara så fort som möjligt. Utveckla det ännu mer att vara mer 

tillgänglig på sociala medier. Jag gillar det hos andra när man har kontakt med företag 

som är väldigt snabba. Man kan slänga ut en fråga på typ Twitter och få svar 

jättesnabbt. Eftersom en medborgare bryr sig ju inte om vår interna process om det är så 

att vi har ett synpunktsystem, de vill ju bara få svar på sina frågor. Det är egentligen det 

att okej vi kanske går in i ett system bakom men vi att vi får ut svaren i sociala medier. 

Det är ett tydligt förbättringsområde. Vi vill också bli bättre på att jobba mer med rörlig 

bild. Rörlig media. Vi vill kunna hantera mer och skapa mervärde genom att använda 

rörligt. 

  
Vilka åsikter finns på kommunen för att kommunicera på sociala medier? 
Vi har fått ligga på ganska mycket om man tittar rent generellt. Det finns ju ganska 

tydliga skillnader som jag upplever det då om man tittar på vilken ålder och om man 
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själv är aktiv i sociala medier på chefsnivå. Om man själv är aktiv så har man bättre 

förståelse för sociala medier. Men absolut det handlar alltid om att förklara vad det ger 

för effekter. Det får vi förklara hela tiden. 
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Bilaga 8 Intervju Gävle kommun 
Första kontakten var via Facebooks meddelandefunktion där författarna frågade om 

kontaktuppgifter till någon ansvarig över kommunikationen som kunde ställa upp på en 

intervju. Fick svar från kundtjänst som gav kontaktuppgifter till presschefen Marie 

Barrling som var snabb på att svara på vår mailkonversation. Författarna blev hänvisade 

till kommunikationschefen Johan Adolfsson som efter ett par dagar gav förslag på en tid 

för att genomföra intervjun. Intervjun spelades in med applikationen Tape a call och 

kvalitén blev väldigt bra. Intervjun tog 40 minuter.     

 

Kan du berätta lite om dina uppgifter i kommunen? 
Jag är kommunikationschef och har det övergripande ansvaret att se till att vår 

kommunikation gör det den ska. Vilket innebär att jag ser till att strategier och riktlinjer 

följs. 

 

Kan du berätta om hur kommunikationen fungerade när du började på 

kommunen? 
När jag kom så var kommunen ganska mycket ett u-land. På pappret fanns många beslut 

vad vi borde göra och ska göra men någon verkstad fanns inte. 

Vi hade inga större samarbeten heller. Om man tar sociala medier specifikt så hade vi i 

princip bara registrerat konton som vi inte visste vad vi skulle göra med. 

Där var vi för 5 år sedan. 

 

Var det du som fick igång det här? Att ni skulle finnas på sociala medier? 
Yes! Det var ju egentligen formulerat det var bara att ingen hade översatt till vardag. 

I visionsdokumentet står det att du ska lyfta och sprida goda exempel, alla goda 

exempel och tillgångar i Gävle. Vad innebär det då? Då måste du ha berättar kompetens. 

Okej skaffa berättar kompetens låt säga journalistisk kompetens. Vad ska den då nå ut? 

Då väljer vi egna kanaler, hur skapar vi dem? Då blir sociala medier intressant. Så ser 

den ut liksom. 

Vilka styrdokument måste ni följa? 
Kommunikationsstrategin är i grunden ganska dålig. Den lär mest ut egentligen 

grundfaktorer som att vi ska vara öppna och transparenta. Jo visst men de säger också 

lagen. En strategi ska beskriva hur vi når ett mål och de gör inte den. 
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Så då tar jag fram en ny strategi en som handlar om att vi ska jobba med eget berättande 

i egna kanaler och vi ska genom gävlebor inte genom oss själva. 

För den mest trovärdiga kommunikationen är den som du och dina vänner gör åt oss när 

ni vouchar för oss eller står upp för någonting istället för att vi tar en top-down 

kommunikation. Så det vill vi få till. Det är den ena förändringen. 

  

Sedan var det också att kommunicera på medborgarnas villkor. Innan jag började på 

kommunen fanns inställningen att befolkningen får komma in till stadshuset om de vill 

veta något ett utsatt datum. Men de vill ju inte folk. Folk vill kunna kommunicera när de 

känner att de har tid. Hur gör vi det? Då öppnar vi upp digitala kanaler igen och 

bemannar dem. Då blir sociala medier återigen intressant för att skapa diskussioner med 

människor eller inflöden från människor, interaktioner. Annat än tummen upp och 

smiley där de händer någonting. Man kan väl säga att strategin ur två saker, de ena är 

eget innehåll i form av berättande goda exempel som vi skjuter ut som skapar 

reaktionen. De andra är att vi vill stimulera dialog och interaktion på något annat sätt. 

Ställa en fråga eller be om hjälp om en åsikt om någonting då använder vi sociala 

medier väldigt mycket. 

 

Ett exempel på detta är översiktsplanen. 
Det är de tråkigaste kommunala dokumentet som finns. 

Det tas fram och tittar 30–40 år framåt i tiden hur vi ska använda vår mark och avgör 

var en stad byggs, vilken riktning, den avgör hur vattenledningar och infrastruktur och 

slutar med var folk kommer bosätta sig och till slut står man där och säger fan varför 

byggde vi en fabrik här där ska vi ha en strand, så de gäller att ha ordning på 

dokumentet. Vi vill att folk tycker till om detta så vi funderar hur ska vi göra nu? Då sa 

vi i de första budet att vi ska ha öppet hus på tisdagar klockan 18.00. Då sa jag att de 

kan vi väl göra men då vet vi vilka som kommer dit, det är de gråa silver rävarna som 

kommer. De vill säga dem som har nått positioner i samhället att de är oberoende och 

kan disponera tid och pengar för att förflytta sig på ett möte. 

Men det vi vill nå har varken tid eller pengar till att göra de. Hur når vi dem då? Då sa 

jag okej vi gör både och, vi kör folkets hus och silver rävarna och så kör vi digitala 

kanaler för att nå de andra. Då gjorde vi en kampanj för att söka uppmärksamhet, vi 

provocerade en reaktion genom konstiga bilder på ett framtida samhället som fick folk 

lite förbaskade. De tar sig till facebooksidan och därifrån får de lite mer information och 
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blir förhoppningsvis fortfarande lite uppretade som tar sig vidare till vår hemsida där vi 

ber dem fylla i uppgifter och svara på en enkät. Då märkte vi att ungefär 70 000 

personer nådde vi ut till i räckvidd. Konverteringen sedan till interaktionen blev ungefär 

10% det är en hög siffra då tänker man att de här 7 000 har ändå blivit så intresserade på 

något sett eller provocerade att de vill investera tid hos oss. 

Det är nu den intressanta konvergeringen sker, kan vi få dem att fylla i enkäten? Den 

hade vi uppe i 12 veckor. Efter 6 veckor tittade vi och då hade ungefär 10 personer 

svarat på enkäten. Hur kan vi gå från 70 000 till 7 000 till 10, vad har hänt? Då 

analyserade vi detta och så tittade vi på hemsidan. Var hade vi skickat dem på 

hemsidan? Från Facebook till en del av hemsidan då de kom till ett vägval där allt hette 

”vill du läsa mer om det här, vill du läsa mer om det här”? Vi ville att de skulle fördjupa 

sina kunskaper men det var de ointresserade av. De ville egentligen bara svara på frågor. 

Våra ambitioner var att lära dem något. 

  

Okej då tänker vi om vad är viktigast, få in en åsikt eller att få in en kunnig åsikt. Vi vill 

ha åsikten. Så då styrde vi om från Facebook rakt in i E-tjänsten och rakt in i enkäten. 

Då fick vi 300 svar. Ja och de var lika många som vi fick i folkets hus träffarna. 

De största engagemanget i den gruppen digitalt var alltså 16-25 åringar. De stod för 

över ¼ av alla inlägg och det är fantastiskt. Då nådde vi rätt målgrupp, vi nådde de 

digitalt och vi breddade hela bilden vi fick jättebra representativ åsikt av gävlebor. 

Det är dit vi ska, de är de som är hela grejen. Skjuter du ut berättelser och jobbar med 

stolthet och attraktionsfrågor är det en sak men det verkliga engagemanget skapar 

samhörigheten och känslan att vi tillhör något som är större än mig själv. 

 

Hur förbereder ni er för en ev. kris i kommunen? 
Jag ger dig ett exempel. Vi har en upparbetad krisorganisation där kommunikation är en 

viktig del, en tidig del dessutom. Jag har tagit fram en ny kriskommunikationsplan som 

är lite mer snabbfotade för att kunna hantera detta i händelse av. Utmaningen för oss är 

inte att hantera en stor kris den kan man hantera alldeles utmärkt utmaningen är att 

hantera de som inte riktigt blir en kris men som är ganska jobbig. Som nästan hände till 

exempel vid vattenläckan. 

Vi hade en dieselbil som välte och läckte ut 1 kubik diesel. Det hotade att slå ut hela vår 

vattentäkt. Okej då blir de information om detta hur kan man få ut de här? Vi hade 

ingenting hur ska vi nå folk? Och så visste vi inte vad vi skulle nå för vi visste inte vad 
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som hände? Det var bara att avvakta kraftfullt som man säger på skoj i Gävle avvakta 

kraftfullt och så några dagar blåste de över och då gjorde vi ingenting eftersom ingen 

visste något och man ville inte oroa någon. Det vi förberedde då var att vi måste styra 

upp våra sociala medier kanaler och följa kommentarerna som kommer dels våra egna 

kanaler men också till exempel Gfab och Mitt medias sighter. 

Men då måste man bemanna upp kanalerna och ha beredskap men det blev aldrig 

någonting. 

Sedan ett halvår senare så inträffar de här. Inget dieselläckage utan en av våra 

grundvattenledningar som brast och slog ut 1/3 av stan som blev utan vatten. De var 

någonstans runt 03 på natten som de hände. Enligt krisordningen ska jag bli uppringd så 

fort som möjligt och inom 1h när man har gjort lägesbedömning på plats då ska 

kommunikation vara bemannad. Men det blev inte jag, jag blev larmad strax efter 

klockan 06 på morgonen. 

Då är vi i ett krisläge och jag är inte ens inne på jobbet än och det första kontot man 

använde för kommunikation var inte gavle.se utan de var Facebook. De är så lätt att gå 

in och jobba i. Så där snabbt fick jag ut informationen att detta väntar på mig och sedan 

lade vi ut på gavle.se efteråt. 

När vi tittar på detta sedan så löste vi kommunikationen och kom ut jättefort efter vi 

blivit informerade att det hade hänt något så löste vi därifrån. Men det vi inte lärde oss 

då som vi har lärt oss av detta var då översättning av andra språk, hur gör vi det? 

Så först senare under dagen nådde vi andra. Att vi tar in en tolk som översätter på Gävle 

kommuns hemsida, de är en sak men en målgrupp som inte följer oss tex somaliska 

målgruppen då kanske jag ska arbeta genom deras stora gruppkonto på Facebook. 

”Somalier i Gävle” eller vad den gruppen heter. Så de lärde vi oss efter att vi måste 

kontakta dem så att vi snabbt får använda deras kanaler för att kommunicera och då är 

det sociala medier igen. Så tänkte jag runt krishanteringen att använda andras konton för 

att nå ut. 

  

Är de något ni har fått prova på att komma in på andras kanaler? 
Nä eller där bad vi om lov till slut och då publicerade det innehåll och det var bra. Det 

var slumpbetonat och så kan vi inte bygga en organisation. Det vi vill göra nu är att 

teckna avtal med de här organisationerna som är ansvariga för facebooksidorna i 

händelse av en kris. så vill vi använda oss av och då får de en ersättning låt säga 5000kr 
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så bara en symbolisk summa. För att göra de här jobbet åt oss. Det är mycket mer värt 

att gå dit än att vänta och köpa annonsplats på Gefle dagblad. Nej de gör vi inte. 

  

Finns detta med i er krisplan/handlingsplan för kris? 
Ja den med hur vi ska använda sociala medier som första kanal och att vi ska översätta 

till andra språk. Sedan är det inte specificerad det sista jag nämnde här att teckna avtal 

med det är nästa steg. 

Det andra är ett krav att de ska översättas. Nu har vi kontakt med de här grupperna så i 

praktiken är det klart bara att vi inte har avtalat ett samarbete än. 

  

Vad finns i handlingsplanen vid en krissituation? 
Handlingsplanen är enorm. 

  

Vad är de första som händer vid en krissituation? 
Det första är att jag får information om nulägesbedömning av dem som är ansvarig för 

verksamheten sedan bedöma, föreslå åtgärder och tredje genomföra åtgärder. Så ser 

ordningen ut. Så är den alltid. 

Sedan har vi kommunikationsstrategi delar i det här som är intressanta att veta. Den ena 

är givetvis att så snabbt som möjligt få upp informationen på en kanal som man kan lita 

på dvs Facebook och hemsidan blir nyckelkanalerna. Den andra är att bemanna upp så 

vi kan fånga alla frågor etc i de här kanalerna så får man en fråga måste man kunna 

svara på den och det gör vi parallellt som arbetas upp och den växer fram under resans 

gång. 

Den andra är att vi ska ge information så att personer som är berörda på något sätt kan 

hantera situationen rationellt och emotionellt. Rationellt tex oj vänta jag måste koka mitt 

vatten. Emotionellt herre gud min son kanske är skadad vart vänder jag mig? Sjukhuset, 

akutmottagningen, vart tar jag vägen? Det två delarna är alltid med. 

  

Sedan kommer vi in på lite mer delar så är de alltid berätta det vi vet, aldrig spekulera 

och så gäller de hela tiden vara snabb. Kommunikationen är otroligt viktig som första 

delen av en kris men ganska ointressant vid slutet. Så vi har fått ändra vår bemanning så 

vi är väldigt snabba att dra in 2-3 personer inom 1h och då är det någon som kan hantera 

webben, någon som kan hantera media och någon som kan bedöma 
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kommunikationsläget överlag. Så vi drar in vår webbchef, presschef och så jag då, det 

är vi som aktiveras. Tidigare var det bara jag. 

  

Hur får ni reda på informationen från en pågående kris? 
Här är de lite rörigt då, det enklaste vore att säga att vi har en tjänsteman i beredskap 

och så är de i grunden och i de flesta kommuner. Efter tsunamin så blev det lagkrav på 

tjänsteman i beredskap, men det är bra. En person som är spindeln i nätet. Som 

bemannar alla funktioner. 

När jag jobbade i landstinget hade vi egna anställda som var tjänsteman i beredskap så 

är det inte i kommunen. Här köper vi den här tjänsten av räddningstjänsten. Då uppstår 

ett problem för räddningstjänsten får bara reda på det som är brand eller stora olyckor, 

men får inte information om verksamhetskriser tex kommer in en galning med ett svärd 

på skolan då har inte räddningstjänsten någon som helst koll utan då är det polisen etc. 

Så vi har lite problem med inflödet av information. 

Grunden är i varjefall att teamet ska kontakta vår säkerhetsavdelning som gör den första 

bedömningen. Säkerhetsavdelningen aktiverar alla övriga resurser, mig tex och övriga 

ledningsfunktioner och så. 

Vårt problem är inte de stora kriserna det har vi alltid koll på de går inte att bomma och 

de är få, de händer nästan aldrig. Vad kan det vara, gasläckor, oljeläckage  i hamnen och 

vattnet de händer ju aldrig. 

Däremot det mittemellan kriserna som är svåra att hantera låt säga att det har varit 

oroligt i en stadsdel en period då är det en långvarig lågmäld kris som skapar oro hos 

folk som ändå kräver insatser. Hur hanterar man den? Den typ av frågor och sedan är 

det förtroendekriser som har en helt annan hantering än det vi pratar om nu. Sedan är 

lösningen detsamma - Säg som det är, följ debatten och diskussionen i kanalerna där de 

uppstår, berätta det du vet när du vet, det är samma innehåll. 

  

Finns det förberedda utkast på ev. kriser för att få ut informationen så 

snabbt som möjligt? 
Nej inte på de sättet. Vi har en krissida på gavle.se som är förberedd som bara är att 

aktivera då får startsidan ett helt nytt utseende. Sedan beror det på vad de fylls på med, 

sedan har vi en mall som vi skriver ner nyheter, de har vi. Däremot har vi ett 

frågebatteri på frågor som ska besvaras på kommunikation. De är tex. vad är det som 

har hänt? Hur berörs olika målgrupper? Vad ska vi göra nu? När vet vi mer? 
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Hur ser arbetssättet ut på sociala medier? 
Det beror på vad det skulle vara. Vårt krux är stora kriser handläggs annorlunda men där 

har vi inte varit och det som händer med vardagskriser när man är irriterad över något, 

förtroendeskandal eller vad de skulle kunna vara. Då får de väl gnälla lite på helgen men 

vi följer upp de på måndagen. 

  

Vad händer om det hade skett en stor olycka, finns det någon backup? 
Vi har lagkrav och har avlösning på alla positioner och det gäller oavsett 

kommunikation eller inte och de är mitt första jobb när jag är på plats. Okej nu har vi 

först detta men om några timmar måste vi byta folk. 

  

Hade du kunnat bemanna på natten om de hade behövts? 
Här blir de lite roligt, vi har ingen jour i Gävle kommun. I landstinget var de busenkelt, 

där var de inget snack om saken. Vi har ingen beredskap heller vi har inga sådana avtal. 

Jag har en sådan position så att händer något så kommer jag oavsett. Det som är 

nackdelen med lösningen, för mig spelar de ingen roll för jag får jobba oavsett och jag 

har en fast lön och jag har ingen ersättning, jag har min lön oavsett. Men grejen är att 

jag kan vara påverkad av alkohol, utomlands eller långt borta. De är nackdelen, men jag 

har valt den lösningen eftersom vi tyckte den andra lösningen var för dyr i förhållande 

till hur ofta eller sällan sådana här kriser inträffar. 

 

Hur ofta uppdateras informationen vid en pågående kris? 
Det är omöjligt att säga, standarden skulle vara några gånger per dag. Det första 

timmarna eller dagarna är de som är mest intressanta sedan blir det oftast tyst. Så även 

om vi inte har något nytt så måste vi berätta att de kommer inget nytt. De lugnar folk 

också med ett besked även om vi inte vet något just nu så lugnar de folk. 

Publiceringstiderna vid händelse av kris kan man strunta i för i en kris så är folk så pass 

uppsökande ändå och på alerten. 

  

Vad gör ni när krisen är över? 
Det beror på vad som ska rapporteras hur det gick och vad som hände, på något vis ska 

de avslutas. Vattenläckan vet jag inte om vi gjorde avslut på Facebook eller på 
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hemsidan men någonstans finns ett avslut. Nu är de löst, nu kan vi andas ut. Eller något 

sådant. Sedan har vi internt som vi går igenom, våra loggböcker hur vi gjorde saker och 

vad vi kunde göra annorlunda, efteranalysen är intern. 

  

Utreder ni utfallet efter kommunikationen för att utveckla denna? 
Ja men absolut de var som jag beskrev för dig förut om dieselläckan som inte ledde till 

något så hade vi inte fattat då behovet att översätta till andra språk. Jo de är klart hade vi 

gjort arbetet ordentligt så kanske man hade lämnat den men de blev tydligt då i varjefall 

och då lärde vi oss någonting och så senast nu vid vattenläckan då blev de väldigt 

tydligt för jag blev jätte irriterad över att jag fick vänta 3h på att bli informerad, de var 

oacceptabelt. På så sätt lär vi oss. 

  

Hur ser era sociala medier ut idag? 
Nu har vi byggt upp ett av Sveriges största Facebook konton de som är Gävle stad 

kontot med 23 000 följare och sedan har vi Gävle kommun som har 7-8000. 

  

Vad är skillnaden på dessa två konton? 
Gävle stad är attraktions konto som plats, som andra får låna om de vill. Gävle kommun 

är myndighetskonto med saklig information så i händelse av kris så lägger vi 

grundinnehållet på myndighetskontot. 

 

Vilka är fördelarna att kunna kommunicera på sociala medier? 
Snabbt, interaktion. Jag har inte sett fördelen att få tips om saker och ting ännu. Det är 

liksom någonting annat runt krishanteringen tex här är ett foto har ni sett de? Ifall elden 

skulle spridas om de skulle vara något sådant kanske? Men inget som hjälper oss att 

hantera krisen däremot kommunikationsmässigt interaktion och så snabbhet. 

  

Vilka är nackdelarna? 
Vi kan få spekulationer som är svåra att hantera. Någon påstår någonting som bekräftas 

och då måste vi hantera de på något sätt, radera kommentarer eller försöka följa upp 

den. 
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Får ni ta bort många kommentarer? 
Nej, jag tror vi har tagit bort tre eller fyra kommentarer under de 5-6 år som jag varit 

igång. Det är väldigt sällan vi tar bort kommentarer. Men vi har mycket mer städad 

diskussioner/trådar än vad Mittmedia har på sina. De är som att de vet att kommunen är 

i rummet. De blir mer städat. 

  

Hur lång svarstid har ni som mål att besvara frågor på sociala medier? 
Jag vet inte inom en kris men de måste jag kolla i vårt dokument men om jag skulle 

säga någonting vid händelse av en kris så ska vi ha ett svar inom 1h. 

Sedan är de i praktiken mycket snabbare beroende på frågor som man kan svara på en 

gång. Låt oss säga om det är något som är svårt att ta reda på då är 1h rimligt. 

  

Men om det skulle ske på helgen? Då blir de på Måndag för de finns ingen 

personal? 
Nä, nej nej! De är nej, nej så är det inte! Vår krisberedskap är dygnet runt bara att vi inte 

har jouravtal för den. Men händer de något då ringer vi in folk. Då beordrar vi dem så 

får vi betala dem en ersättning. 

  

Vad har ni för utvecklingsmål för sociala medier? 
Ökad interaktion skulle vi väl använda oss mer av för att kunna använda frågor och låta 

folk delta i utvecklingen. Som olika verksamheter med Gävles utveckling så den delen 

med innehåll som folk kommenterar är vad man gör. Men mer använda de för 

diskussioner de tycker jag skulle vara bra. 

Det gjorde vi bara här om dagen då testade vi på om ombyggnationen om vår paradgata 

i stan som heter Drottninggatan då blev det – hur vill ni att Drottninggatan ska se ut? Så 

enkelt var frågan ställd. ”Slurp” sa de så var de massor av folk som tyckte till. 

  

Hur bemöter ni kritik? 
Ja, vi svarar på den. De är målsättningen oavsett sociala medier eller inte. Vi går aldrig i 

klinch med det där var dumt sagt eller nu vill jag inte prata med dig. Däremot kan vi 

säga att nu vill vi att ni håller en sansad ton, det har vi väl skrivit någon gång när jag 

varit förbannad. Då och då har de lugnat ner sig men vi bemöter de så gott vi kan. 
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 De ska vara informella men inte personliga. Och så givetvis alltid bemöta artigt, vara 

sakliga och den här typen inte för känslomässiga. Och helst alltid svara med namn och 

person på dem. Vi har haft lite hotbilder och då blir de svårt att göra men vi försöker i 

varjefall. 

  

Vad tror ni att ni behöver bli bättre på? 
Översättning av språk och jag skulle även vilja använda sociala kanaler för annat än kris 

jag skulle vilja ha en flerspråkiga sociala kanaler. Vi tänker under året starta en 

somaliskspråkig- en arabiskspråkig-l och en finskspråkig facebook kanal. Det ska vi dra 

igång i höst så det är bara att få till de om de är rätt väg att gå de vet vi inte men språk är 

en sak. Den andra är interaktionen att vi verkligen har samtal med den digitala ytan med 

människor som får in sina åsikter innan vi fattar beslut inte efter. 
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Bilaga 9 Intervju Lidingö kommun 
Första kontakten med Lidingö kommun blev över telefon, eftersom Lidingö inte svarade 

på meddelandet på Facebook. Vid samtalet fick vi namn på personen vi skulle kontakta, 

de var då fel person. Kort där efter fick vi respons på vårt Facebook meddelande vem vi 

skulle kontakta, Kristina Hagbard. Vid mailkontakt med ansvarig skickade vi över 

frågorna så att hon hade möjlighet att förbereda sig. Fick då svar att frågorna var för 

omfattande och att hon inte hade tid med en intervju. Fick då svaren av informanten på 

frågorna via mail. Hade underlättat ifall vi kunde ha en telefonintervju, eftersom det är 

lättare att förklara vad vi menar men även för att kunna ställa följdfrågor.  

 
Kan du berätta lite om dina uppgifter i kommunen? 
Kristina Hagbard är enhetschef för kommunikationsenheten. Kommunikationsenheten 

arbetar med övergripande kommunikation internt och externt. Vi samarbetar med 

förvaltningskommunikatörerna som finns inom varje förvaltning.   

Kommun 

Kan du berätta om hur kommunikationen fungerade när du började på 

kommunen?  

Kommunikationsenheten har funnits i sin nuvarande form i ca 2 år, där en stor del av 

kommunikationen är decentraliserad till kommunikatörerna på varje förvaltning. Innan 

dess var den centrala kommunikationsenheten större då alla kommunikatörer var 

samlade i en enhet.   

 

Vilka styrdokument måste ni följa? 
Vi har en kommunikationspolicy, kommunikationsplan, skrivregler, olika rutiner för 

kommunikation i våra digitala kanaler. Givetvis också övergripande styrdokument och 

planer och mål för staden. Sedan gäller ju riktlinjer för PUL (GDPR), 

Offentlighetsprincipen.  

  

Hur förbereder ni er för eventuella kriser i kommunen? 
Vi har en krisplan och rutiner för hur vi ska arbeta vad gäller roller, ansvar etc. Vi har 

just deltagit i en större krigsövning inom ramen för samverkan Stockholm. 
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Har ni en handlingsplan för en krissituation?  
Ja. 

Hur ser den ut och berör den sociala medier? 
Den berör roller, ansvar och hur kommunikation ska ske i olika kanaler, inkl. sociala 

medier. 

  

Vad är det första som händer vid en krissituation?  
Det beror på typ av kris. Är det en medialkris kontaktas kommunikationschef, är det en 

annan typ av kris, tex vattenläcka, är det Tjänsteman i Beredskap som får larm och 

sedan drar i gång relevant larmkedja.  

  

Vilka ska ni kontakta? 
Det beror på typ av kris, det finns checklistor för det.  

Hur får ni reda på information från en pågående kris? 
Det beror också på omfattningen av krisen, är det en större kris, finns särskilda rutiner 

för informationsmöten inom krisledningsgruppen. Vi för också logg där alla inblandade 

kan följa vad som sker. 

  

Finns det förberedda utkast på ev. kriser för att få ut informationen så 

snabbt som möjligt? 
Ja.,  

  

Hur ser arbetssättet ut vid en pågående kris på sociala medier?  

Vi har en person som är ansvarig för webb och sociala medier. Om det är en större kris, 

kan flera personer dela arbetsuppgifterna.  

Finns någon ansvarig dygnet runt? 
Inte inom kommunikation. Det finns däremot en Tjänsteman i Beredskap. 

  

Hur ofta uppdateras informationen vid en pågående kris?  
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Det beror på hur snabbt krisen förändras. Vi strävar efter att ge snabba uppdateringar så 

fort något nytt händer. Hur ofta det är beror som sagt på om det sker många 

förändringar i krisens förlopp.  

  

Hur reagerade ni vid vattenläckan år 2018? 
Det kräver ett mer omfattande svar.  
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Vad gör ni när krisen är över? 
Vi utvärderar såväl insatser som kommunikationen och ser vad vi behöver förbättra, 

utveckla. 

  

Utreder ni utfallet efter kommunikationen för att utveckla denna? 
Ja. 

Sociala medier 

När började ni att använda er av sociala medier på kommunen? 

- 

Hur arbetar ni med kommunikationen på sociala medier? 
Vi har en person centralt som är ansvarig för sociala medier och webben. 

Förvaltningskommunikatörerna arbetar också med sociala medier och innehåll på 

webben då mycket av aktiviteter och därmed innehåll sker inom de olika 

förvaltningarna och verksamheterna.  

  

Vilka är fördelarna att kunna kommunicera på sociala medier? 
Att snabbt nå ut med info i de kanaler målgruppen är, (i stället för att försöka få dem till 

våra kanaler) att kunna föra dialog, svara på frågor osv. 

  

Vilka är nackdelarna? 
Att mycket av kommunikationen och dialogen sker i sluta grupper på sociala medier där 

vi inte kan agera.  

  

Hur lång svarstid har ni som mål att besvara frågor på sociala medier? 
Inom 24 timmar, men ofta mycket snabbare.  

  

Hur bemöter ni kritik? 
Vi tar till oss, svarar, för dialog och agerar på kritiken där det är möjligt.  

  

Vad har ni för utvecklingsmål för sociala medier? 
Ett mer kortsiktigt mål är att öka antal följare på sociala medier, just för att kunna möta 

målgruppen i de kanaler där de är, inte minst vid krisinformation.  
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Vad tror ni att ni behöver bli bättre på? 
Öka närvaron, skapa innehåll som är relevant och engagerande som gör att man vill 

följa oss på sociala medier. Mer jobba utifrån målgruppens behov, än att informera. Öka 

antal följare genom att ha just relevant och engagerande innehåll.  

  

Vilka åsikter finns på kommunen för att kommunicera på sociala medier? 
Jag vet inte riktigt vad ni menar här? 
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