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Abstract  

Harrisburg, Chernobyl and Fukushima have changed the world’s view of the probability that a 

nuclear disaster can happen. But they are also a reminder of how necessary a working crises 

management is in the times a disaster appears. This paper is a systematic review about 

accidents and disasters, and the communication in this time. The purpose of the study is to 

analyse the use of communication in these cases, but also how organizations and media are 

communicating, and which dimensions they use. The conclusion of this study shows that risk 

and crisis communication needs to improve in all cases. The best communication was with 

Sweden’s fire in Västmanland 2014 and the Tsunami 2004. Hurricanes and nuclear power 

needs better strategic in the whole process.  
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Sammanfattning 

Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima har förändrats världens vy om sannolikheten att en 

kärnkraftsolycka kan uppstå. Men den är även en påminnelse om hur nödvändig en effektiv 

krishantering är vid tillfällen när en katastrof uppstår. Den här uppsatsen är en systematisk 

översikt som handlar om olyckor och katastrofer, samt kommunikation vid händelserna. 

Syftet med studien är att analysera hur kommunikationen användes vid dessa fall, men även 

hur organisationer och media använder kommunikationen samt vilka dimensioner de utnyttjar. 

Den här studiens slutsatser visar att risk- och kriskommunikationen behöver förbättras i alla 

fall. Den bästa kommunikationen utgavs vid den svenska branden i Västmanland 2014 och 

tsunamin 2004. Orkaner och kärnkraftverk behöver förbättra sin strategi under hela processen.  
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1. Inledning 

Världen över ökar användningen av kommunikation, sociala medier och de transnationella 

riskerna växer. Varje dag inträffar även händelser som snabbt får uppmärksamhet och 

påverkar oss individer på ett eller ett annat sätt. Incidenten i Harrisburg 1979 skapar en 

påminnelse om vad kärnkraftsolyckor kan leda till fortfarande. Men även orkaner som Katrina 

och Sandy gror en oro om vad som kan hända, medierna rapporterar och bevakar ständigt alla 

hörn i vårt risksamhälle som skapar olika sorters samhällsdebatter (Olofsson & Öhman 2009; 

Sellnow & Sellnow 2010). Under en lång tid har debatten om kärnkraft pågått på många håll 

världen över och erfarenheterna från Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima har ökat 

samhällens oro om vad som händer när katastrofen är framme (Holmberg 1984; Kessides 

2012). När Tjernobyl och Fukushima inträffade evakuerades invånarna och de har fortfarande 

inte återgått till det normala eller göra det på flera årtionden (Völkle 2015).  

 

Vid kriser ökar rapporteringen men även allmänhetens krav på information (Eriksson 2014). 

På grund av tidspress och för att organisationen ska få ut sin information innan 

medborgarjournalisterna krävs det en effektiv beredskapsplan. Det är även viktigt för 

organisationer och myndigheter de har förtroende och tillit från allmänheten, för att 

individerna ska lyssna och söka efter mer information hos dem (Eriksson 2014; Falkheimer & 

Heide 2007). Historiskt sett har kärnkraftsindustrin haft bristfällig kommunikation som ger 

fler frågetecken än svar, men även naturkatastrofer som bränder och orkaner har varit 

bristfälliga (Reamer 2015; North & Bainbridge 2010; Gallagher, Fontenot & Boyle 2007). För 

en lyckad risk- och kriskommunikation behöver allmänheten få alla sina frågor besvarade 

samt att kunskapsluckor ska fyllas (Seeger 2006; Reamer 2015).  

 

I den här studien är förhoppningen att kontrollera om det Reamer (2015), North, Bainbridge 

(2010) och Gallagher et.al (2007) påpekar gällande bristfällig kommunikation vid 

naturkatastrofer och kärnkraft stämmer. Den undersökningen görs på enklaste sätt via en 

systematisk översikt för att kontrollera skillnader/brister/likheter vid tidigare forskningar som 

har gjorts vid ämnet. Vid en systematisk översikt analyseras tidigare forskningar, i det här 

fallet 71 stycken vetenskapliga artiklar, som hjälper till att skapa en kunskapsbild om hur risk- 

och kriskommunikation utförs. Tanken är att den här litteraturstudien (systematiska 
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översikten) ska framförallt granska vilka kommunikationsdimensioner1, det vill säga 

kommunikationsstrategier, kommunikativa tillvägagångssätt och mediekanaler, som används 

vid olyckor och katastrofer. Artiklarna som analyseras behandlar naturkatastrofer och 

katastrofer som orsakats av människor sedan 1979 och framtill 2017. Resultatdelen kommer 

därmed undersöka risk- och kriskommunikation vid kärnkraftsolyckor, orkaner, 

jordbävningar, bränder och tsunamis. Dessa olika naturkatastrofer används som en 

komplettering till forskningen om kärnkraft. Den här breda litteraturstudien utförs på grund av 

den bristfälliga forskningen inom kärnkraft och för att kunna ta lärdom från de andra 

områdena. Med denna breda studie är förhoppningen att en ökad kunskap om vilka 

dimensioner2 som är effektivast inom katastrofer. Analysen utförs via en innehållsanalys för 

att finna likheter och skillnader med risk- och kriskommunikationen samt vad allmänheten har 

för reaktioner på kommunikationen vid händelserna.  

1.1  Bakgrund  

Inom kärnkraftsverksamheter har det skett tre stora olyckor sedan 1979. Det som avgör om en 

olycka är specifikt en olycka eller incident är INES-skalan (International Nuclear Event 

Scale). Skalan går från ett, vilket ses som en avvikelse, till sju, en stor olycka. Vid fall när 

INES mäter ett till tre kategoriseras det som en incident och fyra till sju som en olycka 

(Strålsäkerhetsmyndigheten 2016). I stycket nedanför redovisas olyckorna med hur olyckan 

uppstod samt vilken nivå på INES-skalan fick olyckan.  

 

Den första skedde 1979 och var Harrisburg i USA. Den har klassats som nivå fem på INES-

skalan. Olyckan inträffade på grund av en feltolkning av primärsystemets3 tillstånd som ledde 

till att en av reaktorerna överhettades. Den här olyckan har förändrat världens syn på 

kärnkraftverk och ökat kärnkraftssäkerheten. Sverige har sedan dess infört krav på att 

haverifilter måste finnas, vilket ska filtrera bort de radioaktiva ämnena. Tjernobyl, Ukraina, 

var den andra och klassas som nivå sju på INES-skalan. Det är en den allvarligaste hittills och 

inträffade 1986. Olyckan uppstod bland annat på grund av ett misstag från operatörerna samt 

att säkerhetssystemet var frånkopplat. Detta ledde till en överhetta som skapade en 

ångexplosion samt en knallexplosion. Explosionerna gjorde att de radioaktiva ämnena spred 

                                                           
1 Se vidare förklaringar på 3.2 och 3.3. (Venette 2008; Seeger 2006; Reamer 2015; Sellnow & Sellnow 2010; Irimies 2016; Vetteranta 2015; 

Heath et al. 2009; Fârte 2013)   
2 Kommunikationsstrategier, kommunikativa tillvägagångssätt, mediekanaler. Se vidare förklaringar på 3.2 och 3.3. (Venette 2008; Seeger 

2006; Reamer 2015; Sellnow & Sellnow 2010; Irimies 2016; Vetteranta 2015; Heath et al. 2009; Fârte 2013)   
3 Primärsystem innefattar reaktorhärd, reaktortank samt anslutande kylkretsar. Reaktorhärd är den del i kärnreaktorn där klyvningen äger 

rum. Reaktortank är ett tryckkärl som är gjort av fyra säkerhetsbarriärer och är 15–20 cm tjocka. Tanken omsluter bland annat kärnreaktorns 
härd. Det är i reaktortanken som fissionen sker (Strålsäkerhetsmyndigheten 2017). 



Vem ska få veta? En kunskapsöversikt angående risk- och kriskommunikation vid katastrofer. 

3 
 

sig cirka en kilometer upp i luften. Fukushima, Japan, är den senaste och inträffade 2011. 

Olyckan uppstod på grund av att tsunamivågor slog ut ordinarie elmatning, reservkraft och 

batterier till reaktorerna som var i bruk. Skadorna som uppstod från reaktorernas överhetta 

gjorde att vätgas spreds och tillsammans med luften skapades en explosiv knallgas. Fyra av 

sex reaktorbyggnader förstördes och radioaktiva ämnen spreds till omgivningen. Fukushima 

har klassats som nivå sju på INES-skalan (Strålsäkerhetsmyndigheten 2016). 

1.1.1 Kärnkraft 

“Riskerna har ansetts vara små. Jag skulle vara väldigt okänslig om jag inte tog hänsyn till 

vad som inträffat. Det är fullt konsekvent med vår tidigare linje. Om något oväntat inträffar 

måste vi ompröva kärnkraften” (Olof Palme efter Harrisburgolyckan se Holmberg 1984, s. 

52).  

 

Det är få sakfrågor inom politiken som haft en lika stor uppmärksamhet som kärnkraft under 

en längre tid (Holmberg 1984). Generellt ger kärnkraften starkt negativa känslor och har varit 

på det sättet sedan start (Srinivasan & Gopi Rethinaraj 2012). Förr i tiden talade man om 

fission4 och kärnvetenskap som en variant av Pandoras ask som var ett hot mot miljö och 

mänskligheten (Völkle 2015; Gordienko, Brykin, Kuzin, Serebryakov, Starkov, & Tairov 

2011; Holmberg 2000). Det här tankesättet menar Srinivasan och Gopi Rethinaraj (2012) som 

fortfarande finns kvar beror på internaliserade motstridiga bilder och texter kring kärnkraft. 

Exempel på detta kan ses som Fukushimas 24 timmars globala nyhetstäckning där bilder från 

olyckan visades samt att evakueringen framfördes på ett missvisande sätt (Srinivasan Gopi 

Rethinaraj 2012). Trots att efterfrågan för alternativa klimatvänliga energikällor finns, känner 

länder en fruktan inför att expandera kärnkraft. Det är endast sex år sedan Fukushimaolyckan 

uppstod, vilket påminner allmänheten om andra olyckor, som Harrisburg och förödelsen i 

Tjernobyl (Kessides 2012). Även om risken är väldigt liten för att en katastrof skulle ske är 

konsekvenserna stora. Vid olyckshändelserna krävdes evakuering av befolkningen inom en 

radie av 30 kilometer och de kan, än idag, fortfarande inte återvända till sina hem och 

kommer troligtvis inte kunna göra det på flera årtionden (Völkle 2015). Rädslan tycks öka 

desto större användningen av kärnkraften är (Benea Ciprian 2014). 

 

På papper finns det många fördelar med kärnkraft, men faktum är att de små paketen ofta 

innehåller stora problem. Benea Ciprian (2014) beskriver: “The society which created this 

                                                           
4 Fission innebär att en tung atomkärna delas (klyvs) i två lika tunga delar, oftast samtidigt som neutroner avges. Fission är den reaktion som 
utnyttjas i en reaktor (Strålsäkerhetsmyndigheten 2017). 
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things is modelled by them, finding that it is extremely difficult to have an objective and 

responsible attitude towards them” (s. 3). Med det här menar han att samhällen kan ha svårt 

att vara objektiva och tänka kritiskt gällande produkter som har producerats av människor. Ett 

av de största problemen som finns gällande kärnkraft och det här menar Benea Ciprian (2014) 

är att det endast är en liten mängd uran som är klyvbar5, och samma material används för att 

bygga atomvapen. Användningen av naturämnet uran brukar oftast användas i diskussionerna 

som en fördel då det är geografiskt mer jämt fördelat jämfört med olja och gas (Holmberg 

1984; Kessides 2010; Jewell 2010). Då hotet från terroristorganisationer ökar och rädslan för 

inbrott eller att det klyvbara materialet ska komma i fel händer gror en oro att katastrofer som 

Hiroshima och Nagasaki ska hända igen (Benea Ciprian 2014).  

 

Trots dessa rädslor och påminnelser uppmärksammat Kessides (2012) och Jewell (2010) att 

intresset för kärnkraft ökar. 2009 fanns det 437 kärnreaktorer runt om i världen och det antas 

vara flera länder som planerar att bygga kraftverk inom en snar framtid (Gordienko et. al. 

2011). Dagens kärnkraft genererar omkring 16% av den totala elenergin, men vid år 2030 

förväntas den globala efterfrågan av el ha dubblerats, vilket gör att intresset för ett effektivt 

men klimatvänlig alternativ ökar (Kessides 2010). Holmberg (2000) kom fram till att den 

svenska befolkningen tycker att kärnkraft är bra för ekonomin men dåligt för miljön, men hur 

väl stämmer denna uppfattning in på verkligheten? Jämförelsevis med kolkraft menar 

Gordienko et al. (2011) och Kessides (2010) att kärnkraft inte släpper ut giftiga ämnen i 

atmosfären eller förbrukar värdefullt råmaterial och syre. Det här tyder på att energin är renare 

och är en framgång i kampen mot klimatförändringar samt den globala uppvärmningen 

(Benea Ciprian 2014).  

 

Modern kärnkraft anses ha en bättre säkerhetskulturjämförelse med den tidigare som 

kritiserats (Holmberg 1984, Srinivasan & Gopi Rethinaraj 2012). Den förhöjda säkerheten 

innebär att det finns sju skyddsbarriärer som förhindrar förhindra utsläpp av radioaktiva 

ämnen. Exempelvis finns det en gasfördröjning i skorstenen, inneslutande struktur6, slutna 

kylslingor samt täckta bränslepellets mellan bränslets fissionsprodukter och omgivningen 

(Gordienko et al. 2011; Srinivasan & Gopi Rethinaraj 2012). Huvudsyftet med designen är att 

hålla fissionsprodukterna begränsade både i primär drift samt vid olyckor (Srinivasan & Gopi 

                                                           
5 För att ett grundämne ska kunna användas som kärnbränsle måste det vara klyvbart. När en neutron träffas en atom kan den klyvas i en 

kärnklyvning (fission) (Strålsäkerhetsmyndigheten 2017). 
6 Den del av kärnreaktorn som omsluter reaktorhärden och reaktortanken. Inneslutningen, som är en av kärnkraftverkets fyra skyddsbarriärer, 
är byggd av metertjock betong och gastät plåt.  
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Rethinaraj 2012). Men trots denna ökning kritiseras kraftverken på grund av bristen av 

utrymningsplaner, potentiell strålningsrisk och faror med reaktorsmältning (Kessides 2012; 

Holmberg 1984; Gordienko et al. 2011). Völkle (2015) menar i sin studie att både Tjernobyl 

och Fukushima hade kunnat undvikas om säkerhetskulturen varit jämn över världen, vilket 

kan förstärka oron angående kärnkraft. Völkle (2015) föreslår att länder ska dela med sig av 

sitt tekniskt kunnande om vad som har hänt, varför det hände samt lämpliga åtgärder på alla 

olyckor och incidenter, oavsett storlek, för att öka säkerheten samt undvika att liknande 

olyckor händer igen. Säkerhet kan aldrig vara 100%, därför måste åtgärder skapas för att 

skydda arbetstagare, befolkning och miljö från följderna av en allvarlig nukleär olycka samt 

lösa problemen med avfallet och det klyvbara materialet (Völkle 2015; Holmberg 1984; 

Kessides 2012).  

1.1.2 Kärnkraft i Sverige 

Sverige har haft kärnkraftverk sedan 1954 och endast ett har tagits ur bruk - Barsebäck i 

Skåne år 2005. De tre som fortfarande är i bruk är Forsmark (Uppland), Oskarshamn 

(Småland) och Ringhals (Halland). När en kärnkraftsolycka inträffar leder det till stora 

ekonomiska förluster, olyckan i Fukushima och Tjernobyl är några exempel när det blir 

kostsamt på grund av att människor fått sina hem och omgivningar förstörda. Det här har lett 

till att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) har skapat ett gemensamt projekt i samband med EU-kommissionens projekt 

EURANOS (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2017).  

 

SSM har tagit fram nya dimensioner för personer som bor eller arbetar i närheten av ett 

kärnkraftverk. Dessa kategoriseras som: Inre dimensionen fem kilometer från kärnkraftverk, 

yttre dimensionen 25 kilometer från kärnkraftverk och indikerings dimensionen 100 kilometer 

från kärnkraftverk. SSM har döpt zoner till dimensioner då de vill få bort ordet zon för att 

minska oro samt panik under en evakuering. Evakueringen vill de även framföra som ett krav 

på alla personer som bor 20 kilometer ifrån ett kärnkraftverk. Den inre dimensionen ska då 

evakueras på fyra timmar och den yttre på tolv timmar från att olyckan har inträffat7. MSB har 

som mål att förändra kommunikationsmöjligheterna då de nuvarande varningssätten är 

begränsade samt kostsamma. I samband med de framtida förändringarna kommer troligtvis de 

nuvarande lagarna även uppdateras. Den gamla beredskapsplanen, som inte har blivit 

uppdaterad sedan 1981, kommer även att rivas och skrivas om på nytt samt baseras på 

                                                           
7 Friberg, Johan; beredskapsenheten för radioaktiva ämnen vid Strålsäkerhetsmyndigheten. 2017. Intervju 3 oktober 
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förändringarna som sker8. SSM har även ett krav på att det i framtiden ska finnas fler än 1000 

mätplatser inom indikeringsdimensionen för att möjliggöra evakuering av personer som 

befinner sig i områden där de radioaktiva ämnena riskerar att sprida sig till. Personer som 

befinner sig i den inre dimensionen ska även genomgå regelbundna övningar om hur 

evakuering går till. Den yttre dimensionen ska också ha övningar men inte lika regelbundet, 

samt båda dimensionerna ska få information från länsstyrelsen om vad de ska göra vid en 

kärnkraftsolycka9.  

1.2  Forskningsproblem 

Vid olyckor och kriser förväntar sig medborgarna att det ska finnas en snabb, öppen och 

trovärdig kommunikation från myndigheter och organisationer (Eriksson 2014). Det här kan 

tolkas som en självklarhet när organisationer gör sina krisberedskapsplaner, men även från 

medborgarnas sida att de ska förstå vad som har hänt och ska göras om katastrofen är framme. 

Reamer (2015) menar att den här självklarheten inte är något som tas för givet inom 

kärnkraftsindustrin, vilket har påverkat medborgarnas förtroende för myndigheter och 

organisationer som behandlar ämnet.  

 

Den 28 mars 1979 uppstod den första kända kärnkraftsolyckan i Harrisburg. Den här olyckan 

förändrade synen på hur liten sannolikheten var att denna sortens olycka kunde uppstå, vilket 

har förstärkts efter Tjernobyl och Fukushima. Men vad är det då som gör risk- och 

kriskommunikationen dålig enligt medborgare? Den största bristen som medborgarna 

upplever av kommunikationer är att medier förmedlar myter. De upplever även att 

kommunikationen mellan medier och organisationer är bristfällig alternativt 

motsägande/förvirrande samt att de inte har individens perspektiv i fokus (Olofsson & Öhman 

2009; Brich 1994; Venette 2008; Reamer 2015). Inom detta ämnet finns vissa kunskapsluckor 

som skulle behöva granskas för att se om en förändring kan ske.  

 

För att undersöka vilka kunskapsluckor som finns i den tidigare forskningen samt finna vad 

som kan vara relevant att undersöka vidare på görs en systematisk översikt. Syftet med den 

systematiska översikten är att granska vilka kommunikationsdimensioner10 som används vid 

olyckor och katastrofer. Det som även granskas är de kommunikativa likheter och skillnader 

                                                           
8 Wermelin, Michael; samhällets beredskapsenhet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 2017. Intervju 11 oktober 
9 Friberg, Johan; beredskapsenheten för radioaktiva ämnen vid Strålsäkerhetsmyndigheten. 2017. Intervju 3 oktober 
10 Kommunikationsstrategier, kommunikativa tillvägagångssätt, mediekanaler. Se vidare förklaringar på 3.2 och 3.3. (Venette 2008; Seeger 

2006; Reamer 2015; Sellnow & Sellnow 2010; Irimies 2016; Vetteranta 2015; Heath et al. 2009; Fârte 2013)   
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samt dokumenterade reaktioner vid händelser.  

 

För att kunna besvara forskningsfrågorna gjordes en inkludering av att granska 

naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor. Avgränsningen skedde vid valet 

av att inte kontrollera risk- och kriskommunikationen vid förtroendekriser av dessa 

katastrofer. Översikten kunde inte utföras genom att enbart granska kärnkraftens 

kommunikation på grund av den bristande forskningen rörandet ämnet samt den bristande 

kommunikation som Reamer (2015) talar om. Därför utförs granskning av naturkatastrofer 

som orkaner, bränder, jordbävningar och tsunamis samt kärnkraftsolyckorna.  

1.3  Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att granska vilka kommunikationsdimensioner11 som används vid 

olyckor och katastrofer, men även kontrollera kommunikativa likheter och skillnader samt 

dokumenterade reaktioner vid händelser.  

 

Forskningsfrågorna som önskas besvaras är: 

• Vilka dimensioner12 av kommunikation är de mest användbara inom risk-

/kriskommunikation? 

• Vilka dokumenterade reaktioner hos allmänheten har tagits fram vid olyckorna 

gällande risk och kris mellan åren 1980–2017? 

• Vad finns det för kommunikativa likheter samt skillnader under 

risker/olyckor/katastrofer? 

2 Tidigare forskning 

Forskningen som granskas undersöker katastrofer och olyckor som kärnkraftsolyckor, 

orkaner, bränder, tsunamis och jordbävningar, mellan åren 1979–2017. Burger, Fochfeld, 

Jeitner, Pittfield och Donio (2013) menar att i genomsnitt uppstår en katastrof varje dag om 

man inkluderar naturliga händelser, så som orkaner och jordbävningar, samt icke-naturliga, 

bomber och industriolyckor. Vid dessa fall krävs en snabb och effektiv kommunikation från 

myndigheter och organisationer för att förbereda samt varna individer som befinner sig i 

närheten av en kris.  

                                                           
11 Kommunikationsstrategier, kommunikativa tillvägagångssätt, mediekanaler. Se vidare förklaringar på 3.2 och 3.3. (Venette 2008; Seeger 

2006; Reamer 2015; Sellnow & Sellnow 2010; Irimies 2016; Vetteranta 2015; Heath et al. 2009; Fârte 2013)   
12 Kommunikationsstrategier, kommunikativa tillvägagångssätt, mediekanaler. Se vidare förklaringar på 3.2 och 3.3. (Venette 2008; Seeger 

2006; Reamer 2015; Sellnow & Sellnow 2010; Irimies 2016; Vetteranta 2015; Heath et al. 2009; Fârte 2013)   
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Ovan nämndes det att kärnkraft har diskuterats flitigt under en lång tid, vilket har påverkat de 

höga kraven angående kommunikation och säkerhet. Men Novikau (2017) upptäckte att det 

inte var enbart kommunikationen som var bristfällig utan att ”Tjernobyl syndromet” påverkar 

personers tankesätt om det. Syndromet kan förklaras som: “a special form of fear, which is 

out of proportion to the demands of the situation, cannot be explained or reasoned away by 

the afflicted, is beyond voluntary control, and leads to avoidance of the feared situation” 

(Novikau 2017, s. 801). Med det här menar de att en speciell form av rädsla uppstår i 

samband med kärnkraft som ligger utanför kontroll och det blir praktiskt taget omöjligt att 

bevisa motsatsen om riskerna vid kärnkraft. Det här syndromet kan vara en förklaring varför 

de flesta medier kan bidra till en negativ upplevelse, samt varför individer uppfattar att det är 

bristfällig eller förvirrande kommunikation vid generellt alla tillfällen av kärnkraft (Novikau 

2017; Abe 2013).  

 

Orkanen Katrina har fått mycket kritik på nästan alla fronter på grund av att president Bush 

undvek händelsen samt att de traditionella medierna förvirrade invånarna av New Orleans om 

det krävdes en evakuering eller inte (Cohen 2008; Littlefield & Quenette 2007; Waymer & 

Heath 2007). Individerna uppmärksammade även att nationell TV och tidning, skapade olika 

myter angående händelsen alternativt undvek att tala om det. I Anthony och Sellnow (2011) 

forskning där de intervjuade överlevande förklarade bland annat en av de intervjuade, att 

CNN och väderkanalerna berättade att Katrina hade fört bort allt och att inga hade överlevt i 

Mississippi, fast det inte var fallet. När orkanen Sandy strök över New York och New Jersey 

etcetera hade kommunikationen och förberedelserna förbättrats till viss del. Dock menar 

Lachlan, Spence, Lin och Del Greco (2014) samt Stewart och Wilson (2016) att det enbart var 

på grund av individers egna initiativ, men även den var bristfällig utöver det.  

  

2014 i Västmanland uppstod en brand som förstörde 140,000 hektar, sammanlagt arbetade 

710 personer för att försöka evakuera och rädda de 1003 drabbade personerna. Endast en 

person dog och två blev skadade, och det har omtalats om vilken bra kommunikation som 

användes. Öhman, Giritli Nygren och Olofsson (2016) granskade tre tidningars innehåll där 

tidningarna tydlig uppmärksammade brandens händelse och vilka risker det finns. Johnsson 

och Bäck (2017) tydliggjorde även att myndigheterna följde en bra kommunikationsmetod, 

som troligtvis var anledningen till varför endast en person dog. Men bortsett från denna 

händelse verkar det enligt den granskade forskningen inte vara fallet vid bränder. North och 
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Bainbridge (2010) samt Muller och Gawenda (2010) uppmärksammade att Victorian branden, 

som förstörde 450,00 hektar land och där flera tusen behövde fly från sina hem samt att 173 

personer dog, hade alla fel inom kommunikationen som skulle kunna finnas. Traditionella 

medier utgav förvirrade och bristfälliga meddelanden och myndigheterna var tysta. Liknande 

upptäckt gjordes det vid jordbävningar och tsunamis. Sveriges traditionella och elektroniska 

medier var effektiva och informativa vid sina meddelanden, men myndigheterna var 

försvunna i sina uttalanden i början.  

 

Vid alla dessa fall krävs det en snabb och effektiv kommunikation för att förbereda samt 

varna individer som kan bli drabbade. Auktoritetspersoner behöver anpassa sina meddelanden 

efter händelse och ge samma budskap. Men forskningen påvisar att det här oftast inte är fallet 

och att det generellt finns brister på de flesta sorters olyckor och katastrofer. Utöver det 

rankades sociala medier 2010 som den fjärde mest använda källan för information under kris. 

Detta på grund av dess breda användning, bland annat för att varna andra, informera familj 

och vänner samt hjälpa till att förberedda medborgarna (Lachlan et al. 2014). Statiken visar 

vikten och viljan från individerna att organisationer/myndigheter ska använda sig av sociala 

medier. Undersökningar tar även fram att traditionella medier är den kanalen som är mest 

trovärdig under katastrofer (Eriksson 2014; Fraustino et.al 2012; Rasmussen & Ihlen 2017). 

Inom denna studie ska den tidigare forskningen granskas för att kontrollera vilka 

kommunikationsdimensioner13 som används vid olyckor och katastrofer. Men även 

kontrollera kommunikativa likheter och skillnader samt dokumenterade reaktioner vid 

händelser.  

2.1  Tidigare forsknings relevans för studien 

Den tidigare forskningens är en viktig grund för studien. Delvis ger den en grund i relevant 

kunskap som behövs för att förstå ämnet samt hur kommunikationen har framfört genom 

historien. Men den tidigare forskningen är även grunden för uppsatsen samt resultatet. En 

litteraturstudie behandlar endast kunskaper som kommer från de tidigare forskningarna för att 

kunna göra en sammanställning om vad för kunskapsluckor som finns samt om det är relevant 

att eventuellt forska vidare inom ämnet.   

 

De 71 stycken vetenskapliga forskningarna som tagit fram till studien var en uttömning av 

                                                           
13 Kommunikationsstrategier, kommunikativa tillvägagångssätt, mediekanaler. Se vidare förklaringar på 3.2 och 3.3. (Venette 2008; Seeger 

2006; Reamer 2015; Sellnow & Sellnow 2010; Irimies 2016; Vetteranta 2015; Heath et al. 2009; Fârte 2013)   
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relevanta artiklar som upptäcktes med de utvalda sökorden. Dessa undersöker vad 

forskningen påpekar om risk- och kriskommunikation vid de relevanta naturkatastroferna 

samt kärnkraftsolyckorna. I sammanfattningen ovan uppmärksammades det att slutsatserna 

som Reamer (2015), North, Bainbridge (2010) och Gallagher et.al (2007) dragit möjligtvis 

inte stämmer till fullo. Därmed kan det finnas vissa kunskapsluckor i forskningen av hur 

kommunikationen har förändrats genom historien samt vilka strategier, kanaler och 

tillvägagångssätt som används idag.  

3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1  Risk och kris 

Teknisk utveckling, globalisering, miljöförändringar och byte av värderingar, detta sägs vara 

anledningen till den nya samhällsförändringen vi står inför (Olofsson & Öhman 2009). Flera 

forskare anser att dagens samhälle är och bör kallas risksamhälle. Anledningen är på grund av 

riskernas gränsöverskridande orsaker och följder har riskernas karaktär förändrats, alltså att de 

hot och kriser överskrider funktionella, nationella och kulturella gränser (Rasmussen & Ihlen 

2017, s. 2). De här gör att kriserna uppstår snabbare, är besvärligare samt att de traditionella 

medlen och begreppen svåra att använda (Olofsson & Öhman 2009; Sellnow & Sellnow 2010; 

Vettenrata 2015; Heath, Lee & Ni 2009). Olofsson, Öhman (2009), Sellnow och Sellnow 

(2010) påpekar att dagens risker och kriser inte endast drabbar ett land utan flera, och vid 

exempelvis luft och vattenföroreningar ställs frågorna – vem orsakade det och vem ska betala 

för saneringen? (Olofsson et. al. 2009, s. 104) 

 

Men vad är då risk och kris? Både risker och kriser är dynamiska, oförutsägbara och 

förknippas med någon sorts osäkerhet (Seeger 2006). Men det finns tydliga skillnader mellan 

begreppen. I regel handlar risk om en kris innan den har uppstått, men risker kan existera även 

om krisen inte uppstår överhuvudtaget. Kris är något som händer nu eller som redan har 

uppstått (Olofsson & Öhman 2009). Venette (2008) och Birch (1994) beskriver att det finns 

tre steg innan, under och efter en kris. Enligt Venette (2008) är risk en förväntan på ett 

potentiellt hot som kan uppstå, detta menar Venette (2008) kategoriseras som innan krisen. 

Om en snabb respons inte sker som begränsar risken, övergår detta till att krisen är ett faktum. 

När krisen är över går det in stadiet efter kris, där lärdomar av sina misstag sker (Venette 

2008).  
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En exakt definition av risk och kris finns dock inte, och de ska inte dras samman som ett 

begrepp. Begreppen som används i den här studien utgår från Reamers (2015) och Coombs 

(2012) varianter av vad kris och risk är. Reamer (2015) uppmärksammar definitionen som 

Nuclear regulatory commission använder sig av: Risk = sannolikhet x konsekvenser. Coombs 

(2012) använder sig av definitionerna: katastrof är en plötslig händelse som utgör en fara mot 

värderingar och sociala mål. Kris är en uppfattning om en oförutsägbar händelse som kan 

skada organisationer allvarligt och ge negativa resultat (Coombs 2012).  

 

Seeger (2006) menar att allmänhetens uppfattning om en risk är verkligheten. Vid fall när 

allmänheten tror att det finns en risk, bör det ageras efter den uppfattningen. Likadant är det 

om allmänheten anser att krisen är svår. Det viktigaste för allmänheten brukar vara det första 

intrycket, snabb information och att deras oro tas på allvar. Det är oftast det första intrycket 

som allmänheten kommer ihåg, vilket kan vara avgörande för hur tilliten och förtroendet blir 

efter krisen (Olofsson & Öhman 2009; Birch 1994; Venette 2008). 

 

När risken eller krisen är ett faktum anser Seeger (2006) att kommunikationsstrategierna ska 

variera beroende på vilken typ av händelse det är, för att den ska bli mest användbar och 

framföras på bästa sätt. De två kategorierna som beskriver en kris är: förtroendekris och fysisk 

kris (Eriksson 2014).  Den fysiska krisen handlar om kriser som tillbringar osäkerhet och 

störningar i materiella olyckor alternativt naturkatastrofer, exempelvis stormar, bränder, 

översvämningar eller gift/kemikalier spridning (Eriksson 2014). I den här studien kommer 

just kriser som kategoriseras som fysiska kriser att granskas – specifikt stormar, bränder, 

tsunamis/jordbävningar och kärnkraftsolyckor. 

3.2  Risk- och kriskommunikation och krishantering  

Kommunikation innan och under en kris kan vara livsviktig vid en naturkatastrof. 

Traditionellt sett användes risk och kriskommunikation som en enkelriktadväg där mottagarna 

antogs vara passiva utan åsikter och kunskaper. Tanken var att mottagaren enbart skulle förstå 

och följa det sändarens instruktioner. Men via den ökade globaliseringen samt ökningen av de 

sociala medierna har den dubbelriktade kommunikationen tagit ett steg framåt. Den innebär 

att kommunikationen uppmuntrar till dialog och utbyte av kunskaper både mellan experter 

och allmänheten, vilket gör att mottagaren inte längre uppfattas som passiv och rationell 

(Eriksson 2014).  
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När krisen är ett faktum står organisationen inför vissa måsten, framförallt att handla direkt 

för att de inte ska förlora sin trovärdighet och allmänhetens tillit till organisationen 

(Fitzpatrick 1995). Falkheimer, Heide (2007) och Eriksson (2014) tynger på att det är viktigt 

vid en kris att kommunikationen ska vara ärlig och att förtroendet ska vara uppbyggt innan 

krisen har brutit ut. Öppenheten, tydlighet och att lyssna är det som kan rädda organisationen 

efter en naturkatastrof, så de inte hamnar senare i en förtroendekris. Reynold och Seeger 

(2005) beskriver att de traditionella strategierna och metoderna inte är lika effektiva 

nuförtiden, alltså att riskkommunikationen och kriskommunikation utfördes av olika 

organisationer/myndigheter. Det här innebar att kommunikationen ofta framfördes på ett 

förvirrande sätt samt att det tog lång tid att förmedla budskapet (Reynold & Seeger 2005). 

Reynold och Seeger (2005) menar att det ultimataste är att slå samman risk och 

kriskommunikation (kris- och akutriskkommunikation). Vid en separation av risk och kris kan 

det enkelt leda till förvirrande och osäkra budskap samt meddelanden som kan leda till ökade 

skador. När organisationen förmedlar samma meddelanden och budskap under hela 

hanteringen blir kommunikationen mer effektiv på grund av att sammanslagning av 

riskfaktorn, krissituationen och återhämtningsfasen, leder till en enklare hantering (Seeger 

2006). 

 

Forskningarna och litteraturen är relativt överens om skillnaderna och likheterna vid risk och 

kris samt dess kommunikation. Birch (1994), Venette (2008), Sellnow, Sellnow (2010), 

Falkheimer och Heide (2007) påpekar att utbytet som sker vid risk- och kriskommunikation 

kräver att ett förtroende och tillit finns från allmänheten innan krisen brutit ut. Specifikt 

förtroendedimensionen anser Eriksson (2014) vara viktigt oavsett vilken omfattning eller 

kategori krisen har. Det på grund av att myndigheter och organisationer kan enkelt skapa en 

ytterligare kris om kommunikationen och utbytet varit bristfälligt (Eriksson 2014). Venette 

(2008) anser att förtroendet som krävs vid utbytet uppnås via en långsiktig plan där 

organisationen är öppen och trovärdig, men även objektiv och saknar dold agenda. Vid fall 

när en dialog inte förs uppfattas informationen som en injektion där organisationer inte tar 

hänsyn till allmänhetens oro och problem. Seeger (2006) och Reamer (2015) påpekar även att 

förutom vikten av att föra en dialog måste organisationen ha förståelse av publiken samt 

effektiv kommunikation som höjer förståelsen för specifika frågor samt uppfyller 

kunskapsbehovet. 
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Ytterligare dimensioner14 Sellnow och Sellnow (2010) tar upp avser att dialogen ska baseras 

på instruktioner som lär publiken vilka nödvändiga delar de bör känna till under en kris. Dock 

menar Sellnow och Sellnow (2010) att dessa instruktionsmeddelanden bör variera på grund av 

att personer lär sig på olika sätt, samt pågå under en längre tid för att publiken ska bli 

medvetna om agerandet och inlärningen. Metoden enligt Sellnow och Sellnow (2010) 

kommer göra att kriskommunikatörerna inte behöver vara lika effektiva när krisen uppstår då 

publiken “redan vet vad de ska göra” och på så sätt kommer skadan att minska. Irimies (2016) 

anser dock att det inte enbart räcker med att föra en dialog. Kommunikatörerna behöver även 

avspegla känslor, se ur publikens perspektiv, vara konkret men framförallt visa respekt till 

mottagaren. Fârte (2013), Vettenranta (2015) och Heath et al. (2009) fortsätter att publiken 

har olika uppfattningar och känslor om vad de ska göra vid en kris då det innebär en 

förändring och osäkerhet/sårbarhet. Vettenranta (2015) menar även att vid framförallt 

mänskliga katastrofer (terrorism/kärnkraft) har publiken mer känslor inblandade än vad de har 

vid miljöskapande katastrofer (tsunamis/stormar). Vid fall när publiken har fler känslor är det 

viktigt att uttrycka äkta omsorg och empati i sina framföranden inom medier. Detta ska 

utsöndras inom både budskapet och handlingarna som framförs, många organisationer kan 

dock vara ovilliga att framföra sina uttalanden med uttryck av oro och empati för att de inte 

ska uppträda oprofessionellt (Seeger 2006). Det här agerandet och tankesättet var vanligt när 

endast de traditionella medierna var aktiva vid katastrofer, dock vid fall när myndigheter inte 

framför empati idag tolkas de istället som känslokalla och ytterligare förtroende kriser kan 

istället uppstå (Seeger 2006).  

3.3  Risk- och kriskommunikation i medier 

Medier är under kriser skyldiga att rapportera fullständigt och exakt till allmänheten om vad 

som har hänt. Rollen som medierna har dock diskuterats gällande för- och nackdelar (Seeger 

2006). Seeger (2006) anser att medier är en viktig del inom krissituationen och att det är 

viktigt att vara öppna samt ärliga gentemot dem, men framförallt räkna med dem i strategin. 

Dock anser Birch (1994) och Venette (2008) att förlita sig för mycket på medier kan vara 

problematiskt på grund av att meddelandet kan tolkas olika. Det här menar Olofsson och 

Öhman (2009) beror på att mottagare och sändare tolkar och förstår information utifrån 

känslor, åsikter och erfarenheter. Fokuseringen med risk- och kriskommunikation har 

framförallt handlat om de traditionella medierna, speciellt journalistiken. I dagens samhälle är 

                                                           
14 Kommunikationsstrategier, kommunikativa tillvägagångssätt, mediekanaler. Se vidare förklaringar på 3.2 och 3.3. (Venette 2008; Seeger 

2006; Reamer 2015; Sellnow & Sellnow 2010; Irimies 2016; Vetteranta 2015; Heath et al. 2009; Fârte 2013)   
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det dock inte tillräckligt, den största utmaningen är numera den så kallade 

medborgarjournalismen, alltså att privatpersoner tar bilder och sedan säljer till medier 

alternativt lägger ut på internet (Falkheimer & Heide 2007). Rasmussen, Ihlen (2017) och 

Fraustino, Liu och Jin (2012) förklarar att under katastrofer ökar användningen av sociala 

medier, vilket Eriksson (2014) diskuterar kan bero på den ökande medborgarjournalistiken. 

Detta kan vara problematiskt då de sociala medierna har en effektivitet och mobilitet, vilket 

de traditionella medierna saknar. Mobiliteten som kommit från sociala medier har gjort att 

allmänheten har större krav på information vid en katastrof (Eriksson 2014; Fraustino et al. 

2012). 

 

Traditionella medier menar Eriksson (2014), Fraustino et al. (2012), Rasmussen och Ihlen 

(2017) har generellt högre trovärdighet än sociala medier och kommer därför förbli en viktig 

del i kriskommunikationen samt att föra en dialog. Vid fall när kommunikationen kommer 

direkt från organisationen är allmänheten mindre angelägna om att finna information på andra 

platser samt om meddelandet kommer från organisationsledare vidarebefordras det i högre 

grad (Fraustino et al. 2012; Rasmussen & Ihlen 2017). Det finns många olika anledningar 

varför allmänheten använder sociala medier mer under en kris, men det antas bero på 

bekvämlighet, att stämma av hur familj och vänner har det och söka vidare information 

etcetera (Fraustino et al. 2012; Rasmussen & Ihlen 2017). En viktig punkt som glöms bort 

inom beredskapen är att undersöka vilka det är som använder sig av medier samt varför de gör 

det. Organisationer bör därför lära sig att använda de sociala medierna på ett effektivt sätt för 

att kunna använda sig av verktyget vid en krissituation Eriksson (2014). 

3.4  De teoretiska utgångspunkternas relevans till studien 

Resultatet förstås, undersöks och diskuteras med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. De 

tre ramverken är grundpelarna som analysen bygger på och de olika dimensionerna15 bedöms 

efter vad teorierna säger.  

Risk och kris är grunden för hela uppsatsen. Den här utgångspunkten hjälper till att skapa en 

grundlig bedömning om vad som kategoriseras som risk och kris, hur dessa används samt 

vilka metoder som är bäst lämpade inom respektive händelse. Allmänhetens uppfattning om 

risk och kris är verkligheten och det ska tillämpas efter deras tro (Seeger 2006). Genom att 

kombinera utgångspunkterna kan en bedömning om kommunikationen var bra eller bristfällig 

                                                           
15 Kommunikationsstrategier, kommunikativa tillvägagångssätt, mediekanaler. Se vidare förklaringar på 3.2 och 3.3. (Venette 2008; Seeger 

2006; Reamer 2015; Sellnow & Sellnow 2010; Irimies 2016; Vetteranta 2015; Heath et al. 2009; Fârte 2013)   
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göras. Förslagsvis om krisen uppfattas som allvarlig men myndigheterna inte anser detta, kan 

det leda till en bristfällig kommunikation då publiken inte får information om vad de ska göra.  

 

Risk- och kriskommunikation samt krishantering hjälper till att bedöma vilka 

tillvägagångssätt samt budskapsstrategier som är mest lämpliga att använda vid en kris. 

Seeger (2006) och Reamer (2015) är endast två av forskarna som påpekar att det är viktigt att 

organisationerna har förståelse för publiken samt för en dialog. Utöver detta ska publikens 

kunskapsbehov fyllas, publiken ska ”redan veta vad de ska göra” samt att eventuella känslor 

ska genomsyra hela framföranden i både traditionella och elektroniska medier (Seeger 2006; 

Reamer 2015; Sellnow & Sellnow 2010; Vettenranta 2015). Det här hjälper till att bedöma de 

olika dimensionerna16 i resultatet samt är ytterligare en del som bedömer om 

kommunikationen varit bra eller bristfällig.   

 

Den sista teoretiska utgångspunkten är risk och kriskommunikation i medier. Risk och 

kriskommunikation i medier kan bidra till en bedömning av mediekanaler. Användningen av 

sociala medier vid kris har ökat, men de traditionella medierna har generellt högre förtroende 

(Eriksson 2014; Fraustino et al. 2012; Rasmussen och Ihlen 2017). Genom att undersöka vilka 

medier som används/forskas till högsta grad vid katastrofer kan en bedömning göras om 

behovet finns samt om det kan förbättras med användningen. Valet av kanaler är även den ett 

hjälpmedel för att bedöma om kommunikationen varit bra eller bristfällig. Det här på grund av 

att en kombination av elektroniska- samt traditionella medier gör att fler individer möts och 

en dialog kan mixas med monolog för att ge både informativa samt känslofulla budskap.  

4 Metod 

I följande stycken presenteras analysmetoden, materialets insamlingsmetod, urval samt hur 

datainsamling och databearbetningen gått tillväga.  

4.1  Systematisk översikt 

För att besvara studiens syfte, om att granska vilka kommunikationsdimensioner17 som 

används vid olyckor och katastrofer, samt kontrollera kommunikativa likheter och skillnader 

och dokumenterade reaktioner vid händelser, genomförs en systematisk översikt. 

                                                           
16 Kommunikationsstrategier, kommunikativa tillvägagångssätt, mediekanaler. Se vidare förklaringar på 3.2 och 3.3. (Venette 2008; Seeger 

2006; Reamer 2015; Sellnow & Sellnow 2010; Irimies 2016; Vetteranta 2015; Heath et al. 2009; Fârte 2013)   
17 Kommunikationsstrategier, kommunikativa tillvägagångssätt, mediekanaler. Se vidare förklaringar på 3.2 och 3.3. (Venette 2008; Seeger 

2006; Reamer 2015; Sellnow & Sellnow 2010; Irimies 2016; Vetteranta 2015; Heath et al. 2009; Fârte 2013)   
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Användningen av denna metod är att ge en övergripande bild genom att identifiera, välja, 

bedöma och analysera relevant forskning. En systematisk översikt behandlar vetenskaplig 

forskning och ett krav är att materialet ska vara kvalitetsgranskat (Forsberg & Wengström 

2013). Fördelen med en systematisk översikt är att både teoretiskt och empiriskt material kan 

användas, utöver detta tillåter översikten att använda kvalitativa och kvantitativa studier inom 

urvalet. Den här typen av översikt har en omfattande sökning där all relevant forskning 

granskas som går att inkludera till syfte och frågeställningar, men det ger även en uppsikt om 

eventuella brister som finns i dagens forskning (Booth, Papaioannou & Sutton 2012). Det som 

skiljer systematisk översikt från meta-analys är det material som granskas. Inom en meta-

analys måste därmed all litteratur vara likartad, i en systematisk översikt behöver de endast 

vara snarlika, utöver detta analyserar meta-analysen resultatet för att komma fram till en 

hypotes (Grant & Booth 2009). Målet med den systematiska översikten är att utföra 

kunskapssammanställning om ett specifikt ämnesområde (Harris, Quatman, Manring, Siston 

& Flanigan 2014; Forsberg & Wengström 2013).  

4.1.1 Urval av material och datainsamlingsstrategi 

Under insamlingen av materialet användes en systematisk sökmetod. Booth et al. (2012) 

menar att kvaliteten av urvalet samt dess relevans ökar vid metoden. Inom den här typen av 

sökmetod är det viktigt att man tidigt bestämmer vilka inklusionskriterier som är väsentliga. 

De väsentliga inklusionskriterierna baseras på studiens syfte och frågeställningar samt hjälper 

till att identifiera kriterierna samt främjar kvalitén av studien (Booth et al. 2012). Kriterierna 

för studiens urval var följande: (1) studierna ska granska vilka kommunikationsdimensioner18 

som användes vid katastrofen/olyckan; (2) studierna ska granska allmänhetens reaktioner på 

kommunikationen; (3) studierna ska innehålla någon sorts media; (5) studierna ska vara 

skrivna på engelska eller svenska; (6) studierna ska vara tillgängliga i fulltext; (7) studierna 

ska ha publicerats mellan 1980–2017 (8) studierna ska vara peer-reviewed (vetenskapligt 

granskade).  

 

Tillämpningen av sökmetoden, inklusionskriterierna gör att chanserna att finna relevant 

material från databaserna ökar (Booth et al. 2012). Databassökningarna utförs utifrån de 

förbestämda kriterierna, förbestämda sökord, baserade på syftet och frågeställningarna, och en 

scoping search. En scoping search hjälper till att identifiera befintlig forskning samt 

                                                           
18 Kommunikationsstrategier, kommunikativa tillvägagångssätt, mediekanaler. Se vidare förklaringar på 3.2 och 3.3. (Venette 2008; Seeger 

2006; Reamer 2015; Sellnow & Sellnow 2010; Irimies 2016; Vetteranta 2015; Heath et al. 2009; Fârte 2013)   
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ordkombinationer som innefattar de flesta relevanta resultat (Booth et al. 2012). Elektroniska 

databaser brukar tillåta sökningar via fritext, alltså avkortningar av ord exempelvis ”kris*”. 

Ett *-tecken efter orden hjälper till att söka fram olika böjningar och former av kärnbegreppet, 

för att utöka alternativt smalna av sökningen används i ofta tecknet i samband med 

bindningsorden AND, NOT och OR mellan ordet för att finna en kombination (Booth et. al 

2012). Databasen som användes i sökningen av materialet var: Communication & Mass 

Media Complete (CMMC). Sökningarna av studiens material genomfördes under perioden 13 

oktober till 23 december 2017. Sökorden som användes bestämdes den 13 oktober och 

kombinerades med händelsen19 samt kris- eller riskkommunikation för att finna relevanta 

artiklar om den specifika händelsen. Exempelvis i en sökning på CMMC: (risk* OR cris*) 

AND (communication OR information) AND (hurricanes) AND (media*). Samtliga sökord 

användes enbart på engelska. I bilaga 10.3 finns en översikt över alla sökorden, 

kombinationerna, träffar samt antal utvalda. 

  

Urvalet och sammanställningen av den befintliga forskningen kan beskrivas i fyra steg. Det 

första steget gick ut på att artiklarnas titlar och nyckelord granskades och bedömdes utifrån 

iklusionskriterierna. Artiklar som inte ingick i kriterierna samt studiens syfte och 

frågeställningar exkluderades utan vidare granskning. Steg nummer två innebar att de 

kvarvarande artiklarnas abstract samt slutsatser granskades, de artiklar som inte passade in i 

kriterierna uteslöts. De artiklar som ansågs vara av relevans för studien granskades vidare. I 

det tredje steget granskades artiklarnas kvalitet och relevans. Inför detta steg följdes Forsbergs 

och Wengströms (2013) checklista för kvantitativa studier. Exkluderingen av 139 stycken 

artiklar skedde på grund av bristande relevans till syftet och frågeställningarna. I det sista 

steget sammanställdes artiklarna och inkluderades i följande resultatavsnitt. Antal utvalda 

forskningar efter granskningarna av de tre stegen är 71 stycken.  

4.2  Innehållsanalys 

Det insamlade materialet analyseras med hjälp av en innehållsanalys. Det här innebär att 

meddelandens egenskaper eller dess tillgänglighet identifieras, räknas och analyseras (Frey, 

Botan & Kreps 2000). Vanligtvis görs innehålls via antingen ett kvantitativt eller kvalitativt 

tillvägagångssätt, där det kvantitativa innebär att manifesta egenskaper av meddelanden 

beskrivs och räknas. Den kvalitativa innebär att en den specifika texten analyseras och oftast 

på en djupare nivå där betydelse och mening är det primära målet (Graneheim & Lundman 

                                                           
19 Sökorden var: Risk*, Cris*, Communication, Information, Harrisburg, TMI, “Three miles island”, Chernobyl, Fukushima, Hurricanes, 
Earthquake, Tsunami, Media*, “Forest fire”, "Firestorms", Wildfire, Fire, Bushfire 
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2004; Frey et al. 2000).  

 

Då syftet med studien är granska vilka kommunikationsdimensioner20 som används vid 

olyckor och katastrofer, men även kontrollera kommunikativa likheter och skillnader samt 

dokumenterade reaktioner vid händelser används ett kvantitativt tillvägagångssätt. Det 

kvantitativa verktyget undersöker hur ofta eller hur frekvent olika kategorier förekommer men 

även hur stort utrymme i tid och rum olika kategorier får (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Vängnerud 2012, s.197). För att kunna besvara syftet och forskningsfrågorna undersöks hur 

stort utrymme kategorierna får via en deduktiv ansats. Med deduktiv ansats innebär det att 

teorierna och den tidigare forskningen är grunden för koderna och kategorierna för att bevisa 

resultatet (Graneheim & Lundman 2004; Frey et al. 2000). Genom att mäta vilken kategori 

som har fått mest utrymme i de tidigare forskningarna kan en bedömning av kodningen göras. 

 

Datamaterialet som analyseras är de 71 stycken vetenskapliga artiklarna som behandlas i 

tidigare forskning. Dessa har bearbetats och analyserats i en form av tematisk analys. Det 

innebär att resultatet kodas efter förutbestämda teman (Booth et al 2012). Då den systematiska 

sökningen baserades på inklusionskriterierna gick det att förutspå att de resultatet av 

sökningarna skulle handla om liknande områden. Kodningen av de vetenskapliga artiklarna 

baserades på år, händelse, medietyp, utförande, publikens upplevelse och kommunikationens 

helhet (Se bilaga 10.1 och 10.2 för utförligare beskrivning av variablerna).  

 

Variablerna bedömdes med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna samt en granskning av 

hela artiklarna. Genom hela analysen valdes den kategori som behandlades till högsta grad i 

forskningen. Exempelvis om publiken upplevde att meddelandena var både känslofyllda och 

bristfälliga, valdes den kategori som uttrycktes till högsta grad. Den variabel som var mest 

svårkodad men ändå valdes på grund av dess relevans för forskningen var kommunikationens 

helhet. Inom denna variabel kategoriserades artiklarna utifrån det sammanställda resultatet. 

Alltså om kommunikationen har följt de rekommendationer som de teoretiska 

utgångspunkterna uppmärksammade. Vid fall när kommunikationen endast använt 

envägskommunikation, traditionella medier samt förmedlar bristfällig kommunikation har den 

kategoriserats som ”bristfällig och bristfällig”. Det här innebär att rekommendationerna inte 

följdes innan eller under krisen.  

                                                           
20 Kommunikationsstrategier, kommunikativa tillvägagångssätt, mediekanaler. Se vidare förklaringar på 3.2 och 3.3. (Venette 2008; Seeger 

2006; Reamer 2015; Sellnow & Sellnow 2010; Irimies 2016; Vetteranta 2015; Heath et al. 2009; Fârte 2013)   



Vem ska få veta? En kunskapsöversikt angående risk- och kriskommunikation vid katastrofer. 

19 
 

 

När kodningen av de 71 vetenskapliga artiklarna var gjord fördes dessa in i ett diagram och 

analyserades inom de olika tematiseringarna. Resultatet av analysen finns under rubriken 

”Resultat”.   

4.2.1 Reliabilitet och validitet 

En studies reliabilitet mäts i förmågan av att kunna upprepa resultatet. När studien kan 

upprepas och resultatet blir snarlikt, oberoende av mätning, instrument och person, skapas en 

hög reliabilitet (Krippendorff 2013). Låg reliabilitet påverkas i stället av eventuella slumpfel i 

exempelvis otydliga instruktioner eller beskrivningar (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013). För att bedöma om en studie mäter det som den avser att mäta, alltså att 

studien verkligen mäter det som studeras, kontrolleras validiteten. De vanligaste sätten att 

kontrollera det här är via intern- och extern validitet. Den interna behandlar eventuella 

systematiska mätfel, framförallt om forskaren har tagit hänsyn till alla faktorer. Vid en 

bristande intern validitet har forskaren svårt att dra säkra slutsatser då vissa signifikanta 

variabler kan ha missats. Extern avser till vilken grad resultatet går att generalisera från 

urvalet till populationen (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 100). Vid bristfälligt systematiskt fel 

försvagas den externa validiteten då resultatet inte går att generalisera till andra grupper 

(Eriksson Barajas et al. 2013).  

 

Den valda databasen samt de valda teorierna är väsentliga för studiens syfte om att granska 

kommunikationsdimensionerna21 vid olyckor och katastrofer samt likheter och skillnader och 

reaktioner vid händelser. Den systematiska studien som utförs bidrar till att reliabiliteten och 

validiteten kan bedömas som hög. Det på grund av att analysen har försökt beskrivas noggrant 

genom inklusions- och exklusionskriterierna, databas, sökord samt antal träffar. 

Dokumentationen ger en förutsättning för en hög reliabilitet för studien, dock kan framtida 

studier få ett annat resultat på grund av uppdaterade artiklar i databaserna samt utvecklade 

sökord. Det har även gjorts en intrakodarreliabilitetstests, med två veckors mellanrum. Testet 

går ut på att analysera samma material, och göra samma sorts analys vid olika tidpunkter och 

få samma resultat. För att förstärka studiens reliabilitet görs kodningen med tillräckligt lång 

tid emellan för att den första kodningen ska ha glömts bort. Kravet var att den överstämmande 

procentandelen skulle ligga på 90 procent (Bergström & Boréus 2012; Esaiasson et.al 2012). 

                                                           
21 Kommunikationsstrategier, kommunikativa tillvägagångssätt, mediekanaler. Se vidare förklaringar på 3.2 och 3.3. (Venette 2008; Seeger 

2006; Reamer 2015; Sellnow & Sellnow. 2010; Irimies 2016; Vetteranta 2015; Heath et al. 2009; Fârte 2013)   
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Gällande generaliserbarheten kan en slutsats dras om sociala medier har förändrat 

kommunikationsdimensionerna22 samt om allmänhetens förtroende förändrar 

kommunikationen vid de olika kriserna.  

5 Resultat 

Resultatet nedan har dispositionsformen: först jämförs alla katastrofer ihop för att skapa en 

överblick om hur kommunikationen framförts genom historien. Därefter granskas 

katastroferna separat inom tidsramarna 1979–1990, 1991–2000, 2001–2010 och 2011–2017. 

Det här för att skapa en grundligare kunskap om kommunikation har förändrats till det 

positiva, negativa alternativt inte förändrats under de 38 granskade åren. Punkt 5.2 

kontrollerar sammanlagt 15 artiklar som handlar om risk- och kriskommunikationen vid 

kärnkraftsolyckor. 1979–1990 granskar åtta artiklar och 2011–2017 sju stycken. Punkt 5.3 

undersöker sammanlagt 25 artiklar vid orkaner. 2001–2010 undersöker 18 stycken och 2011–

2017 sju stycken. Punkt 5.4 undersöker sammanlagt tio antal artiklar vid bränder. 2001–2010 

undersöker sex stycken och 2011–2017 fyra stycken. Den sista punkten, 5.5 kontrollerar 

sammanlagt 21 antal artiklar vid jordbävningar/tsunami. 1991–2000 granskar en artikel, 

2001–2010, 14 stycken och 2011–2017, sex stycken. Sammanlagt undersöks 71 stycken 

artiklar.  

5.1  Sammanfattande jämförelse av katastrofer 

I det här stycket jämförs de 71 stycken vetenskapliga artiklarna som behandlat katastrofer 

gentemot varandra för att se vilken kommunikation som är mest effektiv respektive minst 

effektiv genom historien. De olika kommunikativa dimensionerna (medietyp, 

tillvägagångssätt, kommunikationen som helhet – före och under krisen samt publikens 

                                                           
22 Kommunikationsstrategier, kommunikativa tillvägagångssätt, mediekanaler. Se vidare förklaringar på 3.2 och 3.3. (Venette 2008; Seeger 

2006; Reamer 2015; Sellnow & Sellnow 2010; Irimies 2016; Vetteranta 2015; Heath et al. 2009; Fârte 2013)   



Vem ska få veta? En kunskapsöversikt angående risk- och kriskommunikation vid katastrofer. 

21 
 

reaktioner) visas i olika sorters diagram med en beskrivning av resultatet. I diagrammet nedan 

kontrolleras vilka mediekanalerna som använts vid de olika katastroferna genom historien.  

Resultatet visar att de flesta katastrofer använder sig av de traditionella medierna i högsta 

grad. Det förstärker Erikssons (2014), Fraustinos et al. (2012), Rasmussens och Ihlens (2017) 

forskning om att traditionella medier är kanalerna individerna anser är mest trovärdiga samt 

att historiskt sett är kanalerna som funnits längst. Därefter är kombinationen mellan 

elektroniska medier och traditionella medier det som används mest. Användningen av sociala 

medier samt bloggar har bidragit till att samhället behöver anpassa sig efter dessa behov då 

individers önskemål om dessa kanaler har ökat (Eriksson 2014). Denna ökning av 

elektroniska medier måste därmed ses över och vara en kanal som prioriteras inom risk- och 

kriskommunikation för att kunna dra nytta av medborgarjournalistikens mobilitet samt 

förmedla informationen effektivare än vad som tidigare gjorts (Eriksson 2014).  

 

Diagram två granskar vilka kommunikativa tillvägagångssätt som används i högsta grad vid 

de olika katastroferna sedan 1979.  

Diagram 2. Jämförelse med utförande rapportering mellan alla artiklar. 

Diagram 1. Jämförelse med medietyp mellan alla artiklar. 
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Resultatet visar att jordbävningar/tsunamis och kärnkraft använde envägskommunikation i 

högsta grad när katastrofen inträffar. Sammanlagt uppmärksammades att tio av de 15 

vetenskapliga artiklarna inom kärnkraft använde envägskommunikation. 12 av 21 artiklar 

inom jordbävningar/tsunami använde envägskommunikation. Vid orkaner uppmärksammades 

det att åtta av 25 artiklar inte fokuserade på tillvägagångssättet som användes vid 

granskningen. Det här resultatet visar att även om elektroniska medier har ökat i användning 

utnyttjas inte tvåvägskommunikationen via sociala medier och bloggar. Det här 

uppmärksammade Eriksson (2014) i sin forskning där organisationer och myndigheter 

”glömmer” bort att använda sig av elektroniska medier och övergår till att endast använda de 

traditionella metoderna.  

 

En jämförelse av vad publikens reaktioner var på kommunikationen vid de olika katastroferna 

görs i diagrammet nedan.   

Diagram tre visar att kärnkraftsolyckor har åtta av 15 artiklar, som uppmärksammade att 

kommunikationen var bristfällig vid krisen. Orkanerna hade tio av 25 artiklar där bristfällig 

kommunikation förmedlats, sju innefattade känslofyllda meddelanden och fem artiklar ansåg 

att kommunikationen varit informativ/praktisk. Inom bränder var tre av tio artiklar 

känslofyllda och informativa/praktiska. Jordbävningar/tsunami visade att i tio av de 21 

granskade artiklarna upplevde publiken att informationen var informativ/praktisk. Dessa 

resultat uppvisades även vid de enskilda granskningarna och förstärkte resultatet om 

kommunikationen som helhet (se stycke 5.5).  

 

Kommunikationens som helhet jämförs i diagrammet nedan. Dessa utgår från de teoretiska 

utgångspunkternas rekommendationer om hur effektiv kommunikation utförs.  

Diagram 3. Jämförelse med publikens upplevelse mellan alla artiklar. 
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Resultatet visat att kommunikationen som till högsta grad varit ”bra & bra” inom både risk 

och kris är jordbävningar/tsunami. 12 av de 21 vetenskapliga artiklarna som handlade om 

kommunikationen vid jordbävningar/tsunamis kategoriserades som effektiv både innan och 

under. Det här innebär att kommunikationen framfört via rekommendationerna som de 

teoretiska utgångspunkterna påpekat (Birch 1994; Eriksson 2014; Fârte 2013; Falkheimer & 

Heide 2007; Fitzpatrick 1995; Fraustino et.al 2012; Irimies 2016; Heath et.al 2009; Olofsson 

& Öhman 2009; Rasmussen & Ihlen 2017; Reamer 2015; Seeger 2006; Sellnow & Sellnow 

2010; Venette 2008; Vettenranta 2015). Trots att kommunikationen utförts till högsta grad via 

traditionella medier samt vid envägskommunikation har publikens kunskapsbehov fyllts. Vid 

bränder kategoriserades fyra av tio artiklar som ”bra & bra” samt fyra av tio som ”bristfällig 

& bristfällig” enligt de teoretiska utgångspunkterna (Ibid). Det här kan bero på den bristfälliga 

kommunikationen som upptäcktes vid analysen av den enskilda katastrofen (se stycke 5.4). 

Kommunikationen vid orkankatastrofer har den största variationen av hur kommunikationen 

varit som helhet enligt de teoretiska utgångspunkterna (Ibid). Nio av de 25 granskade 

artiklarna har kategoriserats som ”bristfällig & bristfällig”, sju av 25 som ”bristfällig & bra”. 

Utöver dessa var fem av 25 artiklars kommunikation ”bra & bristfällig” och de sista fyra av 

de 25 granskade var ”bra & bra”. Den tidigare forskningen uppmärksammade att 

kommunikationen förmedlat myter och förvirringar gällande evakuering etcetera (Cohen 

2008; Littlefield & Quenette 2007); Waymer & Heath 2007), vilket bidrar till att 

kommunikationen som helhet får en sämre kategorisering utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna (Birch 1994; Eriksson 2014; Fârte 2013; Falkheimer & Heide 2007; 

Fitzpatrick 1995; Fraustino et.al 2012; Irimies 2016; Heath et.al 2009; Olofsson & Öhman 

2009; Rasmussen & Ihlen 2017; Reamer 2015; Seeger 2006; Sellnow & Sellnow 2010; 

Venette 2008; Vettenranta 2015). Artiklarna vid kärnkraftsolyckor kategoriserades i högsta 

grad som ”bristfällig & bristfällig”. Elva av de 15 artiklar som granskades uppmärksammade 

Diagram 4. Jämförelse med kommunikations helheten mellan alla artiklar. 
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en användning av envägskommunikation samt traditionella medier. Det som dock bidrog till 

kategoriseringen var att kommunikationen var bristfällig och förvirrande. Det här menar 

Reamer (2015) och Vettenranta (2015) bidrar till en bristfällig kommunikation vid både risk 

och kris, då auktoritära meddelanden förmedlades, kunskapsbehovet inte fylldes samt att 

sannolikheten om att en katastrof kan inträffa undvikts.  

5.2  Kommunikation vid kärnkraftsolyckor 

Kärnkraftsolyckorna Harrisburg 1979, Tjernobyl 1986 och Fukushima 2011 har skapat 

mycket diskussioner om kärnkraft ska finnas kvar eller avvecklas. Inom detta diagram 

(diagram fem) ska medietyp kontrolleras mellan år 1979–1990 för att kontrollera vilka medier 

som användes under Harrisburg och Tjernobylolyckorna.  

Resultatet visade att under Harrisburg och Tjernobylolyckorna påvisade, sex av åtta artiklar 

som granskades, att traditionella medier som TV, radio och tidning användes vid olyckorna. 

En av åtta artiklar hade inget fokus på att granskade medier och en artikel påvisade att alla 

medier granskades. Den tidigare forskningen påvisade att sociala medier inte användes förens 

2010 och detta är troligtvis anledningen till varför traditionella medier användes till högsta 

grad (Lachlan et.al 2014).  Den avvikande artikel (som kodades inom alla medier) 

kontrollerades och det uppmärksammades att den var en hypotetisk granskning och vad som 

hade kunnat göras annorlunda med kommunikationen under dessa olyckor.  

 

Inom det här diagrammet (diagram 6) kontrolleras valet av medietyp mellan år 2011–2017 för 

att undersöka vilka medier som användes under Fukushima olyckan. 

Diagram 5. Antal artiklar om kärnkraftsolyckor mellan åren 1979–1990 som 

handlar om media sorten som granskades 
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Resultatet från diagram sex påvisar att ökningen av elektroniska medier även skett inom risk- 

och kriskommunikation vid kärnkraft. Inom dessa sju artiklar upptäcktes en ökning av 

framförallt sociala medier som Twitter. Av dessa granskade handlade fyra av sju artiklar om 

elektroniska medier, en artikel om traditionella medier, en artikel om alla medier och en av 

artiklarna hade inte medier i fokus av granskningen. Inom det här resultatet syns en förändring 

av valet av medier där traditionella medier inte används i högsta grad längre, vilket förstärker 

forskningen som Lachlan et al. (2014) kom fram till att sociala medier har ökat sedan 2010.  

 

Diagrammet nedan (diagram sju) uppmärksammar tillvägagångssättet som användes under 

kärnkraftsolyckorna Harrisburg och Tjernobyl. De granskade artiklarna undersöker olyckorna 

mellan 1979–1990. 

Resultatet påvisar att alla åtta artiklar, som granskades mellan åren 1979–1990, 

uppmärksammade att endast envägskommunikation utnyttjades. Det här upptäckte även av 

Reamer (2015) och Vettenranta (2015) i deras forskning om att kommunikationen framfördes 

på ett auktoritärt sätt. Detta kan bero på att organisationer och myndigheter inte vill uppfattas 

Diagram 6. Antal artiklar om kärnkraftsolyckor mellan åren 2011–2017 

som handlar om media sorten som granskades. 

Diagram 7. Antal artiklar om kärnkraftsolyckor mellan åren 

1979–1990 som handlar om utföranderapportering.   
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som oprofessionella. Dock uppfattas de istället som känslokalla vid dessa fall (Seeger 2006).  

 

I diagrammet nedan (diagram åtta) undersöks tillvägagångsättet mellan åren 2011–2017, som 

behandlar Fukushima olyckan.  

Diagram åtta visar att en förändring har skett i tillvägagångsättet av risk- och 

kriskommunikationen mellan åren 2011–2017. Tre av de sju artiklarna som kontrollerades 

mellan dessa år uppfattade att en tvåvägskommunikation användes. Detta kan bero på den 

ökade användningen av elektroniska medier där individer och organisationer framför en 

dialog mellan varandra samt för bekvämligheten av dess användning (Fraustino et al. 2012; 

Rasmussen & Ihlen 2017). Två av artiklarna uppmärksammades även att traditionella medier 

fortfarande används i hög grad vid kärnkraftsolyckor. Det här kan bero på att traditionella 

medier har högre trovärdighet än vad elektroniska medier har (Eriksson 2014; Fraustino et al. 

2012; Rasmussen & Ihlen 2017).  

 

Effektiv kommunikation är en av grundpelarna för en lyckad kommunikation. Dock kan 

organisationerna och myndigheterna följa alla punkter på ett bra sätt, men ändå kan det 

publiken uppfatta det på ett annat sätt. I diagrammet nedan kontrolleras publikens upplevelser 

på kommunikationen vid kärnkraftsolyckorna mellan åren 1979–1990.  

 

Diagram 8. Antal artiklar om kärnkraftsolyckor mellan åren 2011–2017 

som handlar om utföranderapportering.   
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Resultatet som framtogs i diagram nio visar att fem av åtta artiklar uppmärksammade att 

kommunikationen varit bristfällig. En av de åtta granskade artiklarna visade att 

kommunikationen var bristfällig, en var informativ/praktisk och en uppmärksammade inte 

publikens upplevelser. Den bristfälliga kommunikationen kan bero på att kunskapsluckorna 

inte fylldes samt att kommunikationen inte anpassades efter publiken (Venette 2008; Seeger 

2006; Reamer 2015). Det kan även bero på att publiken upplevde att organisationerna och 

myndigheterna inte var öppna och trovärdiga (Venette 2008).  

 

Nästa diagram granskar publikens upplevelser vid kärnkraftsolyckor mellan åren 2011–2017.  

Resultatet från diagram tio uppmärksammade en förändring vid publikens upplevelser. 

Tidigare var kommunikationen mestadels bristfällig men nu har det påpekats att känslofyllda 

meddelanden och budskap har ökat. Tre av sju artiklar visade att budskapen var känslofyllda 

vilket även detta kan bero på den ökade användningen av sociala medier där individer kan 

dela med sig av sina känslor samt kontrollera hur familj och vänner har det (Fraustino et al. 

2010; Rasmussen & Ihlen 2017). En av sju artiklarna uppvisade dock förvirrande budskap, en 

Diagram 9. Antal artiklar om kärnkraftsolyckor mellan åren 1979–1990 

som handlar om publikens upplevelse av kommunikationen. 

Diagram 10. Antal artiklar om kärnkraftsolyckor mellan åren 2011–2017 

som handlar om publikens upplevelse av kommunikationen. 
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förvirrande, en informativ/praktisk och den sista artikeln granskade inte publikens 

upplevelser.  

 

I nästa diagram undersöks kommunikationen som helhet. Det här innebär att en granskning 

utifrån teorins rekommendationer utförs. Det första diagrammet undersöker 

kärnkraftsolyckorna mellan åren 1979–1990.  

Resultatet från Harrisburg och Tjernobyl olyckorna visade sju av åtta artiklar påvisat att 

kommunikationen till största delen varit ”bristfällig & bristfällig” enligt de teoretiska 

utgångspunkterna (Birch 1994; Eriksson 2014; Fârte 2013; Falkheimer & Heide 2007; 

Fitzpatrick 1995; Fraustino et.al 2012; Irimies 2016; Heath et.al 2009; Olofsson & Öhman 

2009; Rasmussen & Ihlen 2017; Reamer 2015; Seeger 2006; Sellnow & Sellnow 2010; 

Venette 2008; Vettenranta 2015). Det här innebär att kommunikationen hade en bristande 

riskkommunikation och inga förberedelser hade gjorts. Sellnow och Sellnow (2010) påpekade 

att publiken ska ha lärt sig instruktioner om vad de ska göra innan olyckan inträffat för att 

minska skadan. Dock upptäcktes det att det inte hade förberetts något innan olyckorna, vilket 

kan antas vara på grund av sannolikheten var låg (Benea Ciprian 2014; Holmberg 1984). Den 

bristfälliga kommunikationen skedde även under krisen, genom att informationen som utgavs 

inte besvarade mottagarens frågor samt att kunskapsbehovet inte fylldes (Seeger 2006; 

Reamer 2015; Reynold & Seeger 2005). ”Bra & bra” kategoriserades endast en av artiklarna i.  

 

Diagrammet nedan kontrollerar kommunikations helhet mellan åren 2011–2017 vid 

kärnkraftsolyckor. 

 

 

Diagram 11. Antal artiklar om kärnkraftsolyckor som 

kategoriserades i sin helhet mellan åren 2001–2010. 
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Resultatet visar att fyra av sju artiklar som granskade Fukushima olyckan uppfattade 

kommunikationen som ”bristfällig & bristfällig”. Även i det här diagrammet undersöktes 

kommunikationen utifrån de teoretiska utgångspunkternas rekommendationer (Birch 1994; 

Eriksson 2014; Fârte 2013; Falkheimer & Heide 2007; Fitzpatrick 1995; Fraustino et.al 2012; 

Irimies 2016; Heath et.al 2009; Olofsson & Öhman 2009; Rasmussen & Ihlen 2017; Reamer 

2015; Seeger 2006; Sellnow & Sellnow 2010; Venette 2008; Vettenranta 2015). Dock 

uppmärksammade resultatet även att tre av sju artiklarna förmedlades som ”bra & bra”. Det 

här kan bero på en ökad användning av dialogiskt tillvägagångssätt samt elektroniska medier. 

Dessa kommunikationsdimensioner gör att publikens känslor och kunskapsbehov höjs, vilket 

Irimies (2016) påpekat är en av de viktigaste aspekterna för en lyckad kriskommunikation. 

5.3  Kommunikation vid orkaner 

Den här punkten granskar kommunikationen mellan 2001–2017 vid orkaner. Vid sökningen av 

artiklarna upptäcktes det att de flesta forskningarna behandlar Katrina, Rita och Sandy vilket är 

anledningen varför tidsramen 2001–2017 uppvisas. Det första diagrammet som granskas behandlar 

orkanerna Rita och Katrina 2005 samt dess medieanvändning innan och under katastrofen.  

Diagram 12. Antal artiklar om kärnkraftsolyckor som 

kategoriserades i sin helhet mellan åren 2011–2017. 

faeda 
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Resultatet i diagrammet ovan (diagram 13) uppvisar att de traditionella medierna användes till högsta 

grad. Nio av 18 artiklarna undersökte användningen av TV, radio och tidning, tre artiklar elektroniska 

medier, fyra artiklar alla medier och två artiklar hade inte medier i fokus av sin granskning. De 

traditionella medierna uppmärksammade Eriksson (2014), Fraustino et al. (2012), Rasmussen och 

Ihlen (2017) vara mer trovärdiga än de elektroniska medierna, vilket kan vara anledningen varför de 

flesta artiklarna granskade dessa.  

 

Användningen av medier vid orkankatastrofer mellan åren 2011–2017 granskas i diagrammet nedan.  

Mellan åren 2011–2017 visade resultatet en förändring av medieanvändningen. Vid orkanen Sandy 

påvisades fem av de sju granskade artiklarna att enbart elektroniska medier och framförallt Twitter 

användes vid katastrofen. Två av sju artiklarna behandlade både traditionella medier och elektroniska 

medier. Den här kombinationen kan vara en bra användning vid katastrofer där TV, radio och 

tidningar kan användas i förbyggande syfte samt vidarebefordrar informationen om eventuell 

evakuering etcetera (Sellnow & Sellnow 2010).  

 

Diagram 13. Antal artiklar om orkaner mellan åren 2001–2010 

som handlar om media sorten som granskades. 

Diagram 14. Antal artiklar om orkaner mellan åren 2011–2017 

som handlar om media sorten som granskades. 
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Tillvägagångssätten som användes vid orkaner mellan åren 2001–2010 granskas i diagrammet 

nedanför. 

Resultatet som visas i diagram 15 framför att sju av 18 artiklar inte uppmärksammade 

tillvägagångssättet vid orkanerna Katrina och Rita. Fem av 18 artiklar påpekade sedan att 

envägskommunikationer användes, tre artiklar tvåvägskommunikation och tre artiklar att en blandning 

av envägs- och tvåvägskommunikation användes. Envägskommunikationen användes framförallt i 

tidningar och TV medans radio använde en tvåvägskommunikation. Dessa olika användningarna kan 

påvisa en positiv kombination där information förmedlas samt en dialog uppstår (Reynold och Seeger 

2005). 

 

Diagram 16 granskar tillvägagångssätten mellan åren 2011–2017 vid orkaner och framförallt orkanen 

Sandy.   

Mellan åren 2011–2017 uppvisade resultatet att tvåvägskommunikation användes till största 

graden. Fyra av de sju granskade artiklar visade att tvåvägskommunikation användes, en 

artikel att envägskommunikation användes, en artikel att kombination mellan envägs- och 

tvåvägskommunikation användes och den sista artikeln uppmärksammade inget 

tillvägagångssätt. Ökningen av tvåvägskommunikation antas bero på ökningen av 

Diagram 15. Antal artiklar om orkaner mellan åren 2001–2010 

som handlar om utföranderapportering.   

 

Diagram 16. Antal artiklar om orkaner mellan åren 2011–2017 

som handlar om utföranderapportering.   
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elektroniska medier samt att artiklarna till största delen granskade sociala medier som Twitter.  

 

Ovan har kommunikationsdimensionerna ”mediekanal” och ”kommunikativa 

tillvägagångssätt” granskats. I diagrammen nedanför kontrolleras publikens upplevelse av 

kommunikationen vid orkaner. Nästa diagram granskar upplevelserna mellan åren 2001–

2010. 

Det som uppmärksammades av resultatet var att publiken ansåg att kommunikationen till 

största delen var bristfällig. Åtta av de 18 artiklar som granskade visade att kommunikationen 

var bristfällig. Det kan bero på myterna som utsöndrades i medier vid Rita och Katrina men 

även att under Katrina var myndigheterna osynliga och det dröjde innan de förmedlade något 

meddelande (Cohen 2008; Littlefield & Quenette 2007). Mediernas meddelanden var 

bristfälliga och utgav inte mycket information. Utöver dessa åtta artiklar visade fyra artiklar 

att de var känslofyllda, två artiklar bristfälliga, tre var informativa/praktiska och den sista 

artikel uppmärksammade inte publikernas reaktioner. De känslofyllda meddelandena 

förmedlades framförallt från radion i Mississippi enligt Anthony och Sellnow (2011). 

 

Publikens upplevelse av orkankommunikationen mellan åren 2011–2017 visas i diagrammet 

nedanför. 

 

 

 

 

Diagram 17. Antal artiklar om orkaner år 2001–2010 som handlar 

om publikens upplevelse av kommunikationen. 
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Resultatet ovan visar att de flesta meddelandena som artiklarna granskade innehöll 

känslofyllda meddelanden. Tre av dessa artiklar innehöll att publiken upplevde 

kommunikationen som känslofylld, dessa artiklar granskade framförallt bloggar där individer 

kunde söka efter anhöriga. Två av artiklarna innehåll bristfälliga meddelanden och de två sista 

innefattade informativa/praktiska upplevelser.  

 

Diagrammet nedanför (diagram 19) granskar kommunikationen som helhet baserad på 

teorierna mellan åren 2001–2010 vid orkaner.  

Resultatet visar att kommunikationen vid orkaner mellan åren 2001–2010 var till största delen 

(nio av 18 artiklar) ”bristfällig & bristfällig”. Det här innebär att kommunikationen var 

bristfällig enligt de teoretiska utgångspunkterna innan katastrofen inträffade men även under 

(Birch 1994; Eriksson 2014; Fârte 2013; Falkheimer & Heide 2007; Fitzpatrick 1995; 

Fraustino et.al 2012; Irimies 2016; Heath et.al 2009; Olofsson & Öhman 2009; Rasmussen & 

Ihlen 2017; Reamer 2015; Seeger 2006; Sellnow & Sellnow 2010; Venette 2008; Vettenranta 

Diagram 19. Antal artiklar om orkaner som kategoriserades i 

sin helhet mellan åren 2001–2010. 

 

Diagram 18. Antal artiklar om orkaner år 2011–2017 som handlar 

om publikens upplevelse av kommunikationen. 
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2015). Det som uppmärksammades vid granskningen av artiklarna var att informationen var 

förvirrande i medierna innan orkanen Katrina drabbade New Orleans och Mississippi. Det på 

grund av att medierna jämförde orkanen med en gammal orkan, i detta fallet Camille, vilket 

bidrog till att erfarenheter kopplades. Reynold, Seeger (2005), Olofsson och Öhman (2009) 

menar att publiken kan tolka meddelandet på ett annat sätt än vad sändaren avser på grund av 

dess känslor, erfarenheter och åsikter, vilket kan utsöndra ett förvirrande budskap. Publiken 

upplevde att de inte behövde evakuera vid Camille, och Katrina jämfördes med denna orkan, 

vilket kan leda till att publiken undviker att evakuera denna gången. Den här förvirringen 

hade gått att undvika och medier och myndigheter/organisationer förmedlat samma budskap, 

beslut samt inte jämfört med tidigare. Vid fall när kommunikationen utförts på ett bra sätt 

innan och under hade den livshotande faran många nu upplevde minskat.   

 

Kommunikationen som helhet granskas i diagrammet nedan, mellan åren 2011–2017.  

Kommunikationen som helhet mellan åren 2011–2017 visar en förändring i resultatet. Två av 

sju artiklarna kategoriserades som ”bra & bra”, två artiklar som ”bra & bristfälliga”. De tre 

sista artiklarna kategoriserades enligt teorierna som ”bristfällig & bra” enligt de teoretiska 

utgångspunkternas rekommendationer (Birch 1994; Eriksson 2014; Fârte 2013; Falkheimer & 

Heide 2007; Fitzpatrick 1995; Fraustino et.al 2012; Irimies 2016; Heath et.al 2009; Olofsson 

& Öhman 2009; Rasmussen & Ihlen 2017; Reamer 2015; Seeger 2006; Sellnow & Sellnow 

2010; Venette 2008; Vettenranta 2015). Denna förändring visar där med att kommunikationen 

generellt blivit bättre både innan och under katastrofen Sandy. Det här kan bero på den ökade 

medborgarjournalismen där bilder läggs upp på internet samt att informationen sprids 

effektivare (Falkheimer & Heide 2007).  

Diagram 20. Antal artiklar om orkaner som kategoriserades i 

sin helhet mellan åren 2011–2017 
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5.4  Kommunikation vid bränder 

Bränder kan snabbt sprida sig och bli livshotande om kommunikationen är bristfällig. 

Artiklarna undersöker bränder i Australien och Sverige. Diagrammet nedanför undersöker 

vilka mediekanaler som användes mellan åren 2001–2010.  

Resultatet i diagram 21 visar att tre av sex artiklarna som granskades inte fokuserade på 

medier. De två andra artiklarna som granskades fokuserade på traditionella medier och en av 

dem fokuserade på alla medier. Det här resultatet visar att användningen av elektroniska 

medier inte hade fått sitt genombrott vid bränder mellan åren mellan 2001–2010. De 

traditionella medierna används i högre grad vilket beror på tilliten till TV, radio och tidningar 

(Eriksson 2014; Fraustino et al. 2012; Rasmussen & Ihlen 2017).  

 

Diagrammet nedan granskar vilka medier som användes vid bränder mellan åren 2011–2017.  

 

Diagram 21. Antal artiklar om bränder mellan åren 2001–2010 som 

handlar om media sorten som granskades. 

Diagram 22. Antal artiklar om bränder mellan åren 2011–2017 som 

handlar om media sorten som granskades. 
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Resultatet visar att tre av de fyra granskade artiklarna använde sociala medier och en av dem 

de traditionella medierna. Den här ökningen antas bero på användningen av de sociala 

medierna samt organisationernas/myndigheternas ökning av elektroniska sambandscentraler 

mellan varandra (Seeger 2006).  

 

Diagrammet nedan visar vilka kommunikativa tillvägagångssätt som användes mest under 

bränder mellan åren 2001–2010. 

Resultatet visar att två av de sex granskade artiklarna framförde envägskommunikation 

användes. Två av sex artiklar upptäckte att tvåvägskommunikation användes. De sista två 

artiklarna visar att inget tillvägagångssätt uppmärksammades. Dessa artiklar påvisar därmed 

att bränder hade olika tillvägagångssätt vid katastroferna. Det kan bero på att tidningar 

framförde en monolog där information framförallt spreds, medans exempelvis de elektroniska 

medierna använde dialog.  

 

Nedan visas resultatet av vilket kommunikativt tillvägagångssätt som användes vid bränder 

mellan åren 2011–2017. 

Diagram 24. Antal artiklar om bränder mellan åren 2011–2017 

som handlar om utföranderapportering.   

Diagram 23. Antal artiklar om bränder mellan åren 2001–2010 som 

handlar om utföranderapportering. 
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Resultatet visar att alla fyra av de artiklarna som granskades använde tvåvägskommunikation. 

Det här kan bero på den ökade användningen av elektroniska medier som bidrar till en dialog 

mellan individer och organisationer. Inom dessa artiklar finns två om branden i Västmanland 

2014 som fått positiva reaktioner på grund av att kunskapsbehoven fylldes, frågorna 

besvarades samt att en dialog fördes mellan organisationer och individerna (Öhman et al. 

2016; Johansson & Bäck 2017).  

 

Diagrammet ovanför har granskat dimensionerna som behandlar ”mediekanal” och 

”kommunikativt tillvägagångssätt”, men även kommunikationen som helhet enligt teorierna. 

Nedan granskas nu publikens upplevelse av kommunikationen i diagram 25 mellan åren 

2001–2010.  

Kommunikationen som förmedlades mellan åren 2001–2010 var varierande mellan bristfällig 

och känslofylld. En av sex artiklarna uppmärksammade att publiken tyckte att 

kommunikationen var förvirrande. Två artiklar att kommunikationen var bristfällig enligt 

publiken. Två artiklar att meddelandena var känslofyllda och den sista hade inget fokus om 

publikens upplevelser av kommunikationen.  

 

Diagram 26 visar resultatet om publikens upplevelse av kommunikationen vid åren 2011–

2017.  

Diagram 25. Antal artiklar om bränder år 2001–2010 som handlar 

om publikens upplevelse av kommunikationen. 
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Publikens upplevelse av kommunikationen mellan åren 2011–2017 var att den förmedlades på 

ett informativt sätt till största delen. Tre av de fyra granskade artiklarna visade att publiken 

ansåg att informationen som förmedlades innehöll kunskapsbehovet de sökte samt besvara på 

frågorna de hade. En av artiklarna som granskades uppmärksammade att publiken ansåg att 

kommunikationen var känslofylld till största delen. Enligt teorierna var kommunikationen 

därmed bra utifrån publikens perspektiv (Seeger 2006; Reamer 2015). Detta enligt Seeger 

(2006) och Reamer (2015) är viktiga dimensioner för en lyckad risk- och kriskommunikation. 

Sellnow och Sellnow (2010) talar om att det är viktigt att medborgarna vet vad de ska göra 

innan en kris bryter ut. Det känslofyllda meddelandet kan tyda på att sändaren har haft 

publikens uppfattningar och känslor i åtanke vid meddelandena vilket Fârte (2013), 

Vettenranta (2015) och Heath et al. (2009) anser är en viktig grund för en lyckad 

kommunikation.   

 

Kommunikationen som helhet granskas via teoriernas rekommendationer och om vad de anser 

är bra innan och under en kris. Diagram 27 granskar kommunikationen som helhet mellan 

åren 2001–2011.  

Diagram 26. Antal artiklar om bränder år 2011–2017 som 

handlar om publikens upplevelse av kommunikationen. 
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Resultatet visar att kommunikation som helhet mellan 2001–2011 var i fyra av sex artiklar 

”bristfällig & bristfällig” enligt de teoretiska utgångspunkterna. Det här innebär att 

kommunikationen var bristfällig innan och under katastrofen enligt de teoretiska 

utgångspunkterna (Birch 1994; Eriksson 2014; Fârte 2013; Falkheimer & Heide 2007; 

Fitzpatrick 1995; Fraustino et.al 2012; Irimies 2016; Heath et.al 2009; Olofsson & Öhman 

2009; Rasmussen & Ihlen 2017; Reamer 2015; Seeger 2006; Sellnow & Sellnow 2010; 

Venette 2008; Vettenranta 2015). Utöver dessa visade den tidigare forskningen att en artikel 

var ”bra & bra” samt en ”bristfällig & bra”. Anledningen varför de flesta artiklarna var 

”bristfälliga & bristfälliga” kan bero på användning av traditionella medier samt 

kombinationen av tillvägagångssätten. En kombination av tillvägagångssätten kan bidra till en 

effektivare kommunikation, men om den är förvirrande eller bristfällig kan individen tolka 

meddelandena på ett annat sätt än vad sändaren avsett (Muller & Gawenda; North & 

Bainbridge 2010; Olofsson & Öhman 2009). Det kan även bero på att myndigheterna var 

osynliga och därmed antar publiken att de gömmer något (Muller & Gawenda; North & 

Bainbridge 2010; Eriksson 2014).  

 

Kommunikationen som helhet mellan åren 2011–2017 granskas i diagrammet nedan.  

Diagram 28s resultat visar att tre av fyra artiklar kategoriserades som ”bra & bra” enligt de 

teoretiska utgångspunkterna (Birch 1994; Eriksson 2014; Fârte 2013; Falkheimer & Heide 

2007; Fitzpatrick 1995; Fraustino et.al 2012; Irimies 2016; Heath et.al 2009; Olofsson & 

Öhman 2009; Rasmussen & Ihlen 2017; Reamer 2015; Seeger 2006; Sellnow & Sellnow 

2010; Venette 2008; Vettenranta 2015). En av artiklarna kategoriserades som ”bra & 

bristfällig”. Resultatet gör att en förändring av kommunikationen som helhet kan ses, det kan 

bero på ökningen av sociala medier och att en dialog sker mellan individer och organisationer. 

Diagram 27. Antal artiklar om bränder som kategoriserades i 

sin helhet mellan åren 2001–2010. 

Diagram 28. Antal artiklar om bränder som kategoriserades i 

sin helhet mellan åren 2011–2017. 
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Två av artiklarna som behandlades mellan dessa år handlade om branden i Västmanland, som 

ovan nämnt har denna kommunikation fått positiv respons vilket även kan uppfattas inom 

detta diagram. 

5.5  Kommunikation vid jordbävning/tsunami 

Jordbävningar och tsunamis är en av katastrofhändelserna som har uppmärksammats mest 

inom risksamhället vi lever i. Tsunamin 2004 påverkade inte enbart Thailands befolkning utan 

även turister som befann sig där samt deras närstående. Inom nästa diagram granskas 

mediekanalerna som använder vid jordbävningar och tsunamis mellan åren 1991–2000. 

Mellan åren 1991–2000 granskades endast en artikel. Den här artikeln påvisade att endast de 

traditionella medierna användes. Det här kan bero på att elektroniska medier inte fick sitt 

genombrott förens efter 2000-talet.  

 

I diagram 30 undersöks resultatet om vilka mediekanaler som användes vid 

jordbävningar/tsunamis mellan åren 2001–2010. 

Resultatet visar att fem av 14 artiklarna granskade de traditionella medierna. Tre av 14 

Diagram 29. Antal artiklar om jordbävningar/tsunami mellan åren 

1991–2000 som handlar om media sorten som granskades. 

Diagram 30. Antal artiklar om jordbävningar/tsunami mellan åren 

2001–2010 som handlar om media sorten som granskades. 
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artiklarna granskade elektroniska medier, fem artiklarna undersökte alla medier. Den sista 

artikeln fokuserade inte på några medier. Det här resultatet skiljer sig från de andra 

katastroferna på grund av att användningen av de traditionella medierna inte stack iväg. 

Användningen av elektroniska medier fick sitt genomslag 2010. Men vid det här resultatet 

användes/kontrollerades alla medier lika mycket som de traditionella. Anledningen till det här 

resultatet kan bero på att de flesta artiklarna behandlade katastrofer som var närmare 2010 än 

2001.   

 

Det tredje diagrammet som handlar om mediekanaler behandlar åren mellan 2011–2017.  

Resultatet visar att det uppstått en viss förändring i användningen av mediekanaler. En av sex 

artiklarna granskade att traditionella medier fortfarande användes, vilket kan bero på att TV, 

radio och tidningar har högre förtroende från allmänheten än vad de sociala medierna har 

(Eriksson 2014; Fraustino et al. 2012; Rasmussen & Ihlen 2017). Två av artiklarna som 

granskades fokuserade på elektroniska medier vilket förstärker forskningen som Lachlan et al. 

(2014) kom fram till att användningen av sociala medier har ökat. Tre av artiklarna som 

granskades fann en kombination av traditionella- och elektroniska medier.  

 

Tillvägagångsätten som granskas i diagram 32 behandlar jordbävning/tsunamikatastroferna 

mellan åren 1991–2000.  

 

 

 

 

 

 

Diagram 31. Antal artiklar om jordbävningar/tsunami mellan åren 

2011–2017 som handlar om media sorten som granskades. 
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Resultatet från den enda artikeln som behandlade åren 1991–2000 tydliggjorde att 

envägskommunikation endast användes. Under dessa år ville inte myndigheter/organisationer 

uppfattas som oprofessionella, vilket kan vara anledningen till att tvåvägskommunikation inte 

uppmärksammades vid den här artikeln.    

 

Diagram 33 behandlar tillvägagångssättet som användes vid jordbävning/tsunamikatastrofer 

mellan åren 2001–2010. 

Diagram 33s resultat visar att nio av de 14 granskade artiklarna upptäckte att meddelandena 

framfördes via envägskommunikation. Det kan bero på att organisationerna/myndigheterna 

inte vill uppfattas som oprofessionella när informationen sprids (Reamer 2015). Utöver den 

markanta användningen av envägskommunikation, behandlade en artikel 

tvåvägskommunikation, en artikel uppmärksammade en kombination av envägs- och 

tvåvägskommunikation. Tre av artiklarna som granskades fokuserade inte på något 

tillvägagångssätt.  

 

Diagram 34 fokuserar på tillvägagångssättet vid jordbävning/tsunami mellan åren 2011–2017.  

Diagram 32. Antal artiklar om jordbävning/tsunami mellan åren 

2011–2017 som handlar om utföranderapportering.   

 

Diagram 33. Antal artiklar om jordbävning/tsunami mellan åren 

2011–2017 som handlar om utföranderapportering.   
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Resultatet visar en markant förändring av tillvägagångssätten vid jordbävningar/tsunami 

mellan åren 2011–2017. Tre av sex artiklarna visar att envägskommunikation användes vid 

risk- och kriskommunikationen, men tre artiklar visade även att tvåvägskommunikation 

användes. Denna kombination påpekar Reynold och Seeger (2005) leder till en effektiv 

kommunikation som bidrar till både dialog och information.  

 

Diagrammet ovan har visat vilket tillvägagångssätt samt vilka mediekanaler som har använts 

vid respektive årtal. Reaktionen som publiken får av sändarens meddelande är viktigaste delen 

inom risk- och kriskommunikation. Vid fall när individerna inte förstår meddelandena kan det 

bidra till livshotande skador men även bidra till följder av andra kriser och försvårat arbete i 

framtiden. Nedan ska det undersökas vid publiken har haft för reaktioner på 

kommunikationen som förmedlats. I diagram 35 granskas publikens reaktion mellan åren 

1991–2000. 

Diagram 35 visar den enda artikeln som granskade hur publikens reaktioner på 

kommunikationen mellan åren 1991–2000 var förvirrande. Då tillvägagångssättet samt att 

endast traditionella medier användes, är publikens reaktion inte något förvånande resultat.  

 

Nästa diagram som granskar publikens reaktioner mellan åren 2001–2010 vid 

jordbävningar/tsunami.  

 

 

 

 

 

Diagram 34. Antal artiklar om jordbävning/tsunami mellan åren 

2011–2017 som handlar om utföranderapportering. 

Diagram 35. Antal artiklar om jordbävningar/tsunami år 1991–2000 som 

handlar om publikens upplevelse av kommunikationen. 
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Reaktionerna publiken hade på meddelandena mellan åren 2001–2010 vid 

jordbävningar/tsunamis var generellt bra. Fem av de 14 artiklar som granskades 

uppmärksammade att kommunikationen varit informativ/praktisk där kunskapsluckor fyllts. 

Utöver dessa var tre artiklar baserade på känslofyllda budskap. Dock var även meddelandena 

enligt tre artiklar bristfälliga och två var förvirrande. Det var endast en artikel som inte 

fokuserade på publikens upplevelser.   

 

Tredje och sista diagrammet gällande jordbävningar/tsunamis handlar om publikens 

upplevelser av meddelanden mellan 2011–2017. 

Resultatet visar att fem av de sex granskade artiklarna mellan åren 2011–2017 förmedlade en 

informativ och praktisk kommunikation. Endast en av de sex granskade artiklarna inom denna 

tidsramen fokuserade inte på publikens reaktioner. Det här resultatet kan påverkas av den 

ökade användningen av sociala medier samt tvåvägskommunikation som uppmärksammats i 

de andra diagrammen om jordbävningar/tsunamis vid den här tidsramen. Den ökade 

användningen av sociala medier gör att individerna kan söka efter information på ett enklare 

sätt, men även att informationen är med effektiv än vad den är via enbart traditionella medier 

Diagram 36. Antal artiklar om jordbävningar/tsunami år 2001–2010 som 

handlar om publikens upplevelse av kommunikationen. 

Diagram 37. Antal artiklar om jordbävningar/tsunami år 2011–2017 som 

handlar om publikens upplevelse av kommunikationen. 
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(Fraustino et al. 2012; Rasmussen & Ihlen 2017). Utöver detta kan den informativa och 

praktiska kommunikationen påverkas av att individerna var förberedda innan katastrofen 

inträffade med hjälp av effektiv riskkommunikation men även att kommunikationen under 

krisen var bra (Sellnow & Sellnow 2010).  

 

I nästa diagram granskas kommunikationen som helhet vid jordbävningar/tsunami mellan 

åren 1991–2000.  

Åren mellan 1991–2000 tolkades kommunikationen som ”bra & bristfällig” enligt de 

teoretiska utgångspunkterna vid jordbävningar/tsunami (Birch 1994; Eriksson 2014; Fârte 

2013; Falkheimer & Heide 2007; Fitzpatrick 1995; Fraustino et.al 2012; Irimies 2016; Heath 

et.al 2009; Olofsson & Öhman 2009; Rasmussen & Ihlen 2017; Reamer 2015; Seeger 2006; 

Sellnow & Sellnow 2010; Venette 2008; Vettenranta 2015). Dock är det här resultatet 

missvisande och ingen slutsats kan göras om hur kommunikationen framfördes mellan dessa 

år. Det här på grund av att endast en artikel granskades. Diagrammen gällande 

jordbävningar/tsunami mellan 1991–2000 visade att endast envägskommunikation och 

traditionella medier användes vid krisen. Det här inklusive att kommunikationen var 

bristfällig gör att den här artikeln kategoriseras som att den var bra innan men bristfällig under 

katastrofen. Det här kan bero på att varningar om när katastrofen kommer inträffa etcetera var 

bra, men när händelsen inträffade gav medier och organisationer olika budskap. Alternativt 

kan anledningen vara att dialogen som krävdes vid den specifika händelsen inte fanns där och 

individerna tolkade budskapen olika (Olofsson & Öhman 2009).  

 

Kommunikationen som helhet mellan åren 2001–2010 granskas i resultatet nedan.  

 

Diagram 38. Antal artiklar om jordbävningar/tsunami som 

kategoriserades i sin helhet mellan åren 1991–2000. 
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Resultatet visar att sju av de 14 granskade artiklarna mellan åren 2001–2010 kategoriserades 

som i kategorin ”bra & bra”. Fyra artiklar kategoriserades som ”bristfällig & bra” och de tre 

sista artiklarna som ”bristfälliga & bristfälliga”. Alla artiklar analyserades enligt 

rekommendationerna som de teoretiska utgångspunkterna uppmärksammat (Birch 1994; 

Eriksson 2014; Fârte 2013; Falkheimer & Heide 2007; Fitzpatrick 1995; Fraustino et.al 2012; 

Irimies 2016; Heath et.al 2009; Olofsson & Öhman 2009; Rasmussen & Ihlen 2017; Reamer 

2015; Seeger 2006; Sellnow & Sellnow 2010; Venette 2008; Vettenranta 2015). Den tidigare 

forskningen uppmärksammade att kommunikationen vid Tsunamin 2004 var effektiv, vilket 

troligtvis påverkar resultatet. Vid katastrofen 2004 vägde de traditionella medierna upp för 

myndigheternas bristfälliga kommunikation (Kivikuru 2006). De fyra som kategoriserades 

”bristfällig & bra” handlar om att de teoretiska rekommendationerna inte följdes, på grund av 

den bristfälliga kommunikationen samt att publiken inte visste vad de skulle göra när 

katastrofen inträffade. Dock när katastrofen inträffade växlade kommunikationen till det 

positiva och följde de rekommendationer som teorierna uppmärksammat (Birch 1994; 

Eriksson 2014; Fârte 2013; Falkheimer & Heide 2007; Fitzpatrick 1995; Fraustino et.al 2012; 

Irimies 2016; Heath et.al 2009; Olofsson & Öhman 2009; Rasmussen & Ihlen 2017; Reamer 

2015; Seeger 2006; Sellnow & Sellnow 2010; Venette 2008; Vettenranta 2015).  

 

Kommunikationen som helhet granskades även mellan åren 2011–2017. Det resultatet visas i 

det sista diagrammet.  

 

 

 

Diagram 39. Antal artiklar om jordbävningar/tsunami som 

kategoriserades i sin helhet mellan åren 2001–2010. 
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Mellan åren 2011–2017 framfördes generellt ”bra & bra” kommunikation enligt de teoretiska 

utgångspunkterna (Birch 1994; Eriksson 2014; Fârte 2013; Falkheimer & Heide 2007; 

Fitzpatrick 1995; Fraustino et.al 2012; Irimies 2016; Heath et.al 2009; Olofsson & Öhman 

2009; Rasmussen & Ihlen 2017; Reamer 2015; Seeger 2006; Sellnow & Sellnow 2010; 

Venette 2008; Vettenranta 2015). Fyra av de sex granskade artiklarna hamnade i kategorin 

”bra & bra”. De två sista artiklarna kategoriserades som ”bra & bristfällig”.  

 

Fyra av sex artiklarna hade därmed både bra kommunikation innan krisen bröt ut, där de 

förmedlade information samt att individerna visste vad de skulle göra innan olyckan skedde, 

samt att den effektiva kommunikationen fortsatte under kris. Det här menar Seeger (2006), 

Reamer (2015), Sellnow och Sellnow (2010) är viktiga aspekter för en lyckad 

kommunikation. Resultatet kan även antas bero på den ökade användningen av elektroniska 

medier samt tvåvägskommunikationen som utförs där. Genom att kombinera envägs- och 

tvåvägskommunikation samt använda sig av både traditionella och elektroniska medier kan 

meddelandena nå ut till flera individer samt att kommunikationen blir effektivare under hela 

processen (Reynold & Seeger 2005). Under katastrofer ökar användningen av sociala medier 

vilket bidrar till den ökade mobila effektiviteten (Eriksson 2014; Fraustino et al. 2012; 

Rasmussen & Ihlen 2017). Den ökade användningen av medborgarjournalistiken gör att 

informationen är mobil och effektiv. Den här sorten kan dock ha vissa nackdelar under kriser 

då budskapen kan bidra till en förvirring av meddelandena (Eriksson 2014; Falkheimer & 

Heide 2007). 

Diagram 40. Antal artiklar om jordbävningar/tsunami som 

kategoriserades i sin helhet mellan åren 2011–2017. 
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6 Slutsats och diskussion  
Syftet med studien var att granska vilka kommunikationsdimensioner23 som används vid 

olyckor och katastrofer, men även kontrollera kommunikativa likheter och skillnader samt 

dokumenterade reaktioner vid händelser. Analysen, som genomfördes med hjälp av de 71 

stycken vetenskapliga artiklar, ökade förståelsen i vikten av risk- och kriskommunikation. 

Som visat ovan handlar studien om risk- och kriskommunikation vid naturkatastrofer och 

kärnkraftsolyckor.  

 

De kommunikativa dimensionerna visade att sociala medier har ökat jämfört med traditionella 

medier, som kan uppfattas ligga kvar på samma användningsnivå, inom risk- och 

kriskommunikation vid katastrofer. Detta uppmärksammandes även i Lachlan et al. (2014) 

forskning att sociala medier har rankats som den fjärde mest användbara källan sedan 2010 

för information under kris. Alla katastrofer som undersöktes uppmärksammades en ökning av 

de elektroniska medierna alternativt en mixning av traditionella och elektroniska. Detta kan 

bero på den ökade effektiva och mobila medborgarjournalismen (Falkheimer & Heide 2007; 

Fraustino et al. 2012). Reynold, Seeger (2005), Eriksson (2014) och Seeger (2006) menar att 

en kombination av traditionella och moderna medierna bör användas för att nå ut till 

majoriteten av mottagare, samt att organisationerna måste förbättra dialogen och sitt 

förtroende innan en kris bryter ut. Katastroferna som lyckades förbättra sitt kommunikativa 

tillvägagångssätt bäst är jordbävningar, Tsunamis och bränder. Det jämnaste kommunikativa 

tillvägagångssättet, sett över tid, ses vid kärnkraftsolyckor. Sedan 1979 har de flesta 

rapporteringen gjorts via envägskommunikation, enligt teorierna är detta en negativ synpunkt 

på grund av att det kan uppfattas som en injektion där organisationer inte tar hänsyn till 

mottagarens perspektiv (Venette 2008).   

 

De dokumenterade reaktionerna hos allmänheten påvisar att jordbävningar och tsunamis har 

mestadels förmedlat informativ och praktisk information. Detta stämmer även in på 

dokumenterade bränder sedan 2011 och framåt. Orkaner innehåller mest bristfälliga, 

alternativt känslofylld kommunikation. Detta stämmer även in på kärnkraft. Falkheimer, 

Heide (2017), Eriksson (2014) och Fitzpatrick (1995) beskrev att organisationer måste handla 

direkt, vara öppna, tydliga och ärliga för att deras kommunikation ska lyckas. Resultatet av 

orkaner visar att budskapen innehåller myter samt varit otydliga och myndigheterna uppfattas 

                                                           
23 Kommunikationsstrategier, kommunikativa tillvägagångssätt, mediekanaler. Se vidare förklaringar på 3.2 och 3.3. (Venette 2008; Seeger 

2006; Reamer 2015; Sellnow & Sellnow 2010; Irimies 2016; Vetteranta 2015; Heath et al 2009; Fârte 2013)   
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som slutna. Detta bidrog till att allmänheten uppfattade kommunikationen som förvirrande, 

vilket bidrog till panik, samt livshotande faror. Granskningen av branden i Västmanland 2014 

och Tsunamin 2004 påvisade positiva resultat. Trots att myndigheterna hade vissa problem, 

stod traditionella medier för en öppen dialog där publiken fick svar på specifika frågor och 

ökad kunskap om nuläget. Det här ansåg Seeger (2006) och Reamer (2015) vara en viktigaste 

aspekterna inom effektiv kriskommunikation.  

 

Dessa resultat har analyserats i ett jämförelsediagram för att öka förståelse om vilka 

dimensioner av kommunikation som är mest användbara. Den största delen av artiklarnas 

slutsatser av de specifika händelserna stämmer överens med varandra, samt vad som framkom 

av denna studie, detta förstärker validiteten av den här studien. Det var intressant att granska 

varje händelse för sig för att besvara två av de tre forskningsfrågorna, samt öka förståelse för 

den specifika händelsens kommunikation.  

 

För att besvara den sista forskningsfrågan är det intressantare jämföra de olika katastroferna. 

Det största skillnaden mellan dem är kategorin ”Kommunikationens helhet”. Inom detta 

resultatet ser man att kärnkraftsolyckor har bristfällig kommunikation inom både risk- och 

kriskommunikationen, medan jordbävningar/tsunamis framgått som bra under hela processen. 

En annan tydlig dimension som upptäcktes vid resultatet var att historiskt sett har alla 

händelser generellt använt sig av de traditionella medierna under kris. Det här beror troligtvis 

på att de traditionella medierna har högre trovärdighet än vad de elektroniska medierna har 

(Eriksson 2014; Fraustino et al. 2012; Rasmussen & Ihlen 2017). Publikens upplevelser 

uppmärksammas även som en skillnad vid jämförelsen. Jordbävningar/tsunamis har i högsta 

grad en publik som uppfattar budskapen som informativa/praktiska. Inom bränder är det 

varierat mellan känslofyllda samt informativa/praktiska budskap. De två katastrofer som 

innehåller flest bristfälliga budskap är orkaner och kärnkraftsolyckor. Det här beror troligtvis 

på att budskapen har framförts på ett auktoritärt, förvirrande, bristfälligt eller att 

organisationerna har varit osynliga. Det här nämner Fitzpatrick (1995), Falkheimer och Heide 

(2007) är en negativ utgångspunkt vid krisens start, och att kriserna enkelt kan bli svårare att 

hantera vid dessa fall. 

 

Som en sammanfattning av alla resultatet framgick det att historiskt har 

jordbävningar/tsunami samt bränder haft den bästa kommunikationen inom alla delar samt 

gjort den högsta förbättringen enligt teoriernas rekommendationer. Orkanernas 
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kommunikation har historiskt varit bristfällig men en förändring kan ses de senaste åren. Den 

här förändringen beror troligtvis på ökningen av de elektroniska medierna där dialog förs 

mellan olika individer och organisationer samt känslor byts ut. Det förväntade resultatet som, 

även uppmärksamdes i kapitel ”bakgrund”, var den bristfälliga kommunikationen vid 

kärnkraftsolyckor. De motstridiga bilderna och texterna kring kärnkraft som Srinivasan och 

Gopi Rethinaraj (2012) påpekade, uppmärksammades även i analysen på de tidigare 

forskningarna. Detta framtogs bland annat genom det så kallade ”Tjernobyl syndromet”, där 

rädslan för Pandoras ask fortfarande finns kvar. Den bristande kommunikation vid 

kärnkraftsolyckor kan sammanfattas med orden traditionell, auktoritär och bristande. För att 

förbättra kommunikationen behöver förtroendet hos allmänheten stärkas, de globala 

säkerhetskraven höjas och instruktioner, till allmänheten vid kris, behöver förmedlas bättre 

och i större utsträckning.   

 

Den här studien kan vara intressant att använda som en grund för framtida forskning inom 

liknande områden. Resultatet påvisade att risk- och kriskommunikation vid katastrofer 

behöver undersökas vidare samt förbättras. Dock var det största delen av den tidigare 

forskningen inte baserad på svenska katastrofer. Det kan då vara intressant att undersöka vad 

individer anser kan förbättras samt hur kommunikationen utförts i Sverige vid snarlika 

katastrofområden. Vid en sådan forskning ökar kunskapen om hur risk- och 

kriskommunikation kan användas i Sverige på bästa sätt.  

7 Sammanfattning 
Den här studien utfördes som en systematisk översikt. Översikten hjälpte till att se vilka 

brister det finns i risk- och kriskommunikation vid katastrofer som orsakats av människor 

alternativt naturkatastrofer. Syftet var att granska vilka kommunikationsdimensioner som 

används vid olyckor och katastrofer. Men även kontrollera kommunikativa likheter och 

skillnader samt dokumenterade reaktioner vid händelser. För att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna utfördes en kvantitativ innehållsanalys på de 71 utvalda vetenskapliga 

artiklarna. Dessa artiklar behandlade katastrofer som kärnkraftsolyckor, orkaner, bränder, 

jordbävningar/tsunami som inträffat mellan 1979–2017. 

 

Studiens teoretiska utgångspunkter var: risk och kris, risk- och kriskommunikation samt 

hantering men även risk- och kriskommunikation i sociala medier. Dessa teorier användes 

som ett hjälpmedel vid kodningen av artiklarna inför resultatet. De teoretiska 
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rekommendationerna användes för att bedöma om kommunikationen var effektiv eller inte, 

men även om deras framföranden av budskapen var bra eller ej. Alltså användes de teoretiska 

utgångspunkterna för att hjälpa till att bedöma, förstå och diskutera resultatet, men de hjälpte 

även till vid bedömningen om hur stort utrymme specifika kategorier hade (Esaiasson et.al 

2012).  

 

Inför kodningen kategoriserades variabler efter olika sorters teman (Booth et.al 2012). 

Kategorierna behandlade dimensionerna, alltså vilka kommunikationsstrategier, 

kommunikativa tillvägagångssätt samt mediekanaler. Studien kategoriserade även publikens 

upplevelser samt kommunikationen som helhet för att kunna bedöma om kommunikationen 

har förändrats genom historien till det positiva, negativa eller inget av dessa. De 

kategoriserade variablerna blev därmed: år, händelse, medieval, tillvägagångssätt, publikens 

reaktioner samt kommunikationens helhet. Med hjälp av dessa variabler var önskemålet att 

höja kunskapen om hur kommunikationen framförs.  

 

Resultatet av den tidigare forskningen tematiserades och diskuterades gentemot de teoretiska 

utgångspunkterna. Det som framkom var då att kommunikationen var bristfällig i de flesta 

katastroferna, men framförallt inom kärnkraft och orkaner. Den kommunikation som 

framfördes på det effektivaste sättet var vid jordbävningar/tsunami. Det här resultatet väckte 

upp intresset om vad som kan göras annorlunda vid katastrofer för att undvika att faran blir 

livshotande samt hur organisationer/myndigheter kan ta lärdom från olika länder.  

 

Studiens fokusera framförallt på kärnkraft, men behövdes kompletteras med andra katastrofer 

då forskningen var bristfällig. I bakgrunden diskuteras för- och nackdelarna med kärnkraft 

samt vad som behöver förbättras. Völkle (2015) menade att Tjernobyl och Fukushima hade 

kunnat undvikas om säkerhetskulturen var jämn över världen, men även att lärdomar om 

katastroferna skulle delas, oavsett storlek. Det som Völkle (2015) dock inte tar upp är just 

kommunikationen vid dessa olyckor. Säkerhet kan aldrig vara 100%, och därför måste 

åtgärder skapas för att skydda individer och miljön från nukleära olyckor (Völkle 2015; 

Holmberg 1984; Kessides 2012). Men olyckor kan inträffa och då behöver hela risksamhället 

vara redo och ta ansvar över både katastroferna, men även hur kommunikationen framförs.  
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10 Bilagor 

10.1 Kodschema 

V1 Artikel ID   

V2 År 1. 1979–1990 

2. 1991–2000 

3. 2001–2010 

4. 2011–2017 

V3 Händelse typ 1. Kärnkraftsolycka 

2. Orkaner 

3. Bränder 

4. Jordbävning/Tsunami 

V4 Medietyp 1. TV, radio och tidning 

2. Online medier 

3. Alla 

4. Inga medier 

V5 Utförande rapportering 1. Envägskommunikation 

2. Tvåvägskommunikation 

3. Mixad kommunikation 

4. Inget 

V6 Publikens upplevelse 1. Förvirrande 

2. Bristfällig 

3. Känslofylld 

4. Informativ/praktisk 



Vem ska få veta? En kunskapsöversikt angående risk- och kriskommunikation vid katastrofer. 

62 
 

 

 

10.2 Kodanvisning 

Variabel 2 – År. Baseras på vilket år katastrofen/olyckan skedde. 

Variabel 3 – Händelse typ. Baseras på vilken sorts olycka eller katastrof som uppstod.   

Variabel 4 – Medietyp. Baseras på vilka medier som har granskats i artikeln alternativ vilken  

som granskades mest.  

TV, radio och tidningar – Handlar om traditionella medier, samt podcasts och 

elektroniska tidningar. 

Elektroniska medier – Sociala medier som Twitter, Facebook eller bloggar av 

privatpersoner alternativt auktoritära personer. 

Alla – En blandning av både Tv, radio och tidningar samt online medier.  

Inga medier – När det inte fanns något fokus på medier eller inga medier 

granskades. 

Variabel 5 – Utförande rapportering. Baseras på vilken sorts kommunikation som användes.  

Envägskommunikation – Valdes när monologiskt tillvägagångssätt användes 

eller propaganda 

Tvåvägskommunikation – Valdes när dialogiskt tillvägagångssätt användes, samt 

diskussioner/samtal online och talframträdanden. 

Mixad kommunikation – Valdes när det framfördes ett dialogiskt 

tillvägagångssätt innan katastrofen/olyckan brutit ut men sedan övergått till ett 

monologiskt alternativt motsatt tillvägagångssätt. 

5. Inget 

V7 Kommunikationens helhet 1. Bra & Bra 

2. Bra & Bristfällig 

3. Bristfällig & Bra 

4. Bristfällig & Bristfällig 
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Inget – När det inte framgick ett tillvägagångssätt vid kommunikationen. 

Variabel 624 - Publikens upplevelse. Baseras på vilken dokumenterad reaktion publik haft på  

kommunikationen.  

Förvirrande – Valdes när det framfördes olika sorters kommunikation från 

antingen samma uppdragsgivare eller olika organisationer.  

Bristfällig – Valdes när publiken upplevt att de inte fick tillräckligt med 

information om olyckan alternativt när auktoriteten eller medierna varit tysta om 

information 

Känslofylld – Valdes när publiken på sociala medier talat om känslor antingen 

gentemot händelsen eller auktoriteten. Men även när auktoriteten samt medier 

använde sig av känslomässiga budskap/reaktioner vid framträdandena.  

Informativ/Praktisk – Valdes när informationen som getts ut varit i de mål/krav 

som publiken haft, alternativt utgått från vad publiken vill veta om händelserna. 

Informationen gavs även ut regelbundet och på flera olika platser. 

Inget – Valdes när upplevelser inte framgått i artiklarnas innehåll.  

Variabel 725 – Kommunikationens helhet. Baserades på vad teorin anser att framgångsrik risk-  

och kriskommunikation är.  

Bra & Bra – Valdes när kommunikation innan och under användes på ett 

effektivt och framgångsrikt sätt enligt teorierna. 

Bra & Bristfällig - Valdes när kommunikation innan användes på ett effektivt 

och framgångsrikt sätt enligt teorierna, men under på ett bristfälligt sätt enligt 

teorierna. 

Bristfällig & Bra – Valdes när kommunikation innan på ett bristfälligt vis enligt 

teorierna, men under användes på ett effektivt och framgångsrikt sätt enligt 

teorierna. 

                                                           
24 Kategorin som den vetenskapliga artikeln behandlade till högsta grad valdes.  
25 Granskades utifrån vad teoretiska utgångspunkterna uppmärksammat som rekommendationer för att kunna framföra en effektiv risk- och 

kriskommunikation. Se källorna: Birch 1994; Eriksson 2014; Fârte 2013; Falkheimer & Heide 2007; Fitzpatrick 1995; Fraustino et.al 2012; 

Irimies 2016; Heath et.al 2009; Olofsson & Öhman 2009; Rasmussen & Ihlen 2017; Reamer 2015; Seeger 2006; Sellnow & Sellnow 2010; 
Venette 2008; Vettenranta 2015 
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Bristfällig & Bristfällig - Valdes när kommunikation innan och under användes 

på ett bristfällig och oeffektivt sätt enligt teorierna. 

 

10.3 Översikt på sökningar 

Datum Databas Sökord Resultat Relevanta    Dubbletter Utvalda 

17-12-18 CMMC (risk* OR cris*) AND (communication 

OR information) AND (hurricanes) 

297 ST 42 ST 12 ST 25 ST 

17-12-18 CMMC (risk* OR cris*) AND (communication 

OR information) AND (hurricanes) 

AND (media*) 

52 ST 13 ST 

17-12-20 CMMC (Harrisburg OR TMI OR “three miles 

island”) AND (communication OR 

information) 

35 ST 4 ST 5 ST 15 ST 

17-12-20 CMMC (Harrisburg OR TMI OR “three miles 

island”) AND (communication OR 

information) and (media*) 

12 ST 1 ST 

17-12-20 CMMC (Chernobyl) AND (communication OR 

information) 

18 ST 12 ST 

17-12-20 CMMC (Chernobyl) AND (communication OR 

information) AND (media*) 

11 ST 4 ST 

17-12-20 CMMC (Fukushima) AND (communication OR 

information) 

47 ST 12 ST 

17-12-20 CMMC (Fukushima) AND (communication OR 

information) AND (media*) 

21 ST 5 ST 

17-12-21 CMMC (“forest fire” OR "firestorms" OR 

wildfire OR fire OR bushfire) AND 

(communication OR information) 

260 ST 18 ST 7 ST 10 ST 

17-12-21 CMMC (“forest fire” OR "firestorms" OR 

wildfire OR fire OR bushfire) AND 

94 ST 17 ST 
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AND (communication OR information) 

AND (media*) 

17-12-22 CMMC (Earthquake) AND (communication OR 

information) 

143 ST 23 ST 27 ST 21 ST 

17-12-22 CMMC (Earthquake) AND (communication OR 

information) AND (media*) 

87 ST 21 ST 

17-12-22 CMMC (tsunami) AND (communication OR 

information) 

77 ST  22 ST  

17-12-22 CMMC (tsunami) AND (communication OR 

information) AND (media*) 

37 ST 16 ST  


