
 
 
 
 

Örebro universitet 

Akademin för humaniora, 

utbildning och samhällsvetenskap 

 

 

 
 
 

 

“VIKTIG INFORMATION TILL SVERIGES INVÅNARE” 
En kvalitativ innehållsanalys av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps broschyr “Om krisen eller 

kriget kommer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats – 18/1 2019  

Medie- och kommunikationsvetenskap 

Handledare: Magnus Danielson 

Författare: Amanda Erlandsson & Therese Alfredsson 



 
 
 
 
 

 

Abstract  

With changes in the outside world and that we are constantly faced with potential risks, the 

effectiveness of risk communication has become a decisive factor. The purpose of this study 

is to investigate how the Swedish Civil Protection and Preparedness Authority (MSB) has 

adopted principles for effective risk communication and how they have designed their 

communication to best prepare citizens for potential crisis. The study also aims to examine 

how the communication features an image of the nation and how roles in society during a 

crisis are represented. To achieve this purpose, a normative and critical multimodal method 

has been applied to MSB:s risk communication in the form of the brochure "If crisis or war 

comes". The result of the study has shown that MSB largely adopts the principles of effective 

risk communication, but some parts of the brochure can be viewed as fairly misleading and 

have underlying ideas that may lead to undesired effects. The image of the nation in the 

brochure is produced as rational by describing the authorities and citizens as reasonably and 

active, which in some ways can be useful in gaining trust from the recipient but can also 

contradict in getting the people to act.   
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1. Inledning & Syfte 
Känner du dig förberedd om en stor kris eller till och med krig bryter ut i Sverige? Vet du 

vem som bär ansvaret för din och landets säkerhet? För att du som medborgare ska få svar 

dessa frågor är effektiv riskkommunikation avgörande. 

  

År 2017 gav den svenska regeringen ett uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap som innebar att öka allmänhetens kunskap om kris och höjd beredskap genom en 

informativ broschyr. Broschyren fick namnet “Om krisen eller kriget kommer” och skickades 

ut till alla hushåll i Sverige. I och med dagens globalisering och genom mediernas 

porträttering av att vi lever i en osäker omvärld där vi ständigt möter risker har behovet av 

riskförståelse hos befolkningen kommit att öka (Nordstedt 2010:17). Genom att öka 

riskförståelse kan befolkningens krisförberedelse förbättras, förtroende för krishanterande 

myndigheter kan upprätthållas samt att allmänhetens engagemang kan höjas (De Vocht, 

Claeys, Cauberghe, Uyttendaele & Sas 2016:316). För att lyckas med detta är 

riskkommunikation viktigare än någonsin. Med bakgrund av att effektiv riskkommunikation 

är av stor vikt i dagens risksamhälle, för att förbereda allmänheten för kriser, anser vi det vara 

relevant att undersöka om broschyren “Om krisen eller kriget kommer” är effektiv 

riskkommunikation och på vilket sätt den i så fall är det.  

 

I och med att materialet har utformats av en statlig myndighet och utges för att vara 

informativt (msb.se, 1), har vi utgått från Hansen, Eisner, Pfaller & Schicktanz (2018) 

forskning. Deras forskning visar att informativa texter innehåller uttryck, både verbalt och 

visuellt, som har inflytane på mottagarens uppfattning. Detta stärker även Kim och Choi som 

menar att just utformningen visats ha en central betydelse för hur mottagare uppfattar 

riskmeddelandet vilket därmed också avgör om riskkommunikationen blir effektiv eller inte 

(Kim & Choi, 2017:773-775). Med bakgrund till att utformningen har en avgörande betydelse 

har studiens syfte formulerats.  

 

Syftet med denna studie är således att kartlägga på vilket sätt broschyren är utformad för att 

förbereda samhällets medborgare utifrån principerna för effektiv riskkommunikation. 

Eftersom broschyren är ett brett nationellt samhällsmeddelande som har för avsikt att 

förbereda hela den svenska befolkningen ämnar vi även studera materialet på ett djupare, mer 

kritiskt, plan för att se vad i utformningen som kan bidra till detta. Eftersom informativa 
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texter även kan innehålla invävda idéer som kan inverka på mottagarnas riskuppfattning och 

vilja att förbereda sig avser vi därmed att undersöka hur broschyren förmedlar en 

föreställning om nationen och hur rollerna i samhället vid en kris framställs. 

  

Vi ämnar uppnå syftet med följande frågeställningar:  

F1: Är broschyren effektiv riskkommunikation och i så fall vad är det som gör den effektiv?  

F2: Vilken bild av nationen förmedlas i broschyren? 

-          Hur representeras medborgarna och deras roll i krissituationer?  

-          Hur representeras myndigheterna och deras roll i krissituationer?  
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2. Bakgrund 
I och med att vi möter allt fler risker idag och hela tiden influeras av potentiella kriser är det 

av vikt att förstå behovet av riskkommunikation. I detta avsnitt presenteras bakgrund som 

läsaren behöver för att sätta sig in i ämnet riskkommunikation och den samhälleliga 

kontexten, riskers omfattning i samhället och vikten av riskkommunikation. 

2.1 Risksamhället 

För att precisera vad som menas med riskkommunikation kan National research council 

(1989) definition vara central. De menar att riskkommunikation fungerar som “en interaktiv 

process av informations- och åsiktsutbyte mellan individer, grupper och institutioner”. De 

menar att utbytet sker mellan de som väntas möta risken och de som har en förmåga att 

kontrollera och reducera risken (Ulmer, Sellnow & Seeger 2007:154). Idealet för 

riskkommunikation har ansetts vara en tvåvägskommunikation med syfte att informera 

människor om risker, uppmuntra till beslutsfattande eller stärka gemensamma problem- och 

konfliktlösningar (Visschers, Wiedemann, Gutscher, Kurzenhäuser, Seidl, Jardine & 

Timmermans 2012:258). 

 

För att skapa en verklig förståelse för vad riskkommunikation innebär måste man utgå från 

samhällets kontext. Genom att kontextualisera riskkommunikation kan man förstå de 

komplexa omständigheterna som riskkommunikation verkar inom och därav även dess 

differentierade egenskaper (Boholm 2011:6). Falkheimer, Heide och Larsson (2009) menar 

att vi i Sverige idag lever i ett krissamhälle och att antalet kriser har ökat på senare år till följd 

av utveckling av moderna system och teknik. De moderna systemen, såsom bland annat 

sociala och politiska systemen, är tätt sammankopplade och kan få förödande konsekvenser 

om de bryter samman (Falkheimer, Heide & Larsson 2009:39). Krissamhället har enligt 

sociologen Ulrich Beck samma definition som det han kallar risksamhälle. Beck intygar 

också att vi idag lever i ett risksamhälle och att risker har en helt annan karaktär nu än vad det 

hade förr. Människor har lärt sig handskas med bland annat naturliga risker. Dock ligger de 

risker och katastrofer som uppstår idag på global nivå och på grund av de komplexa system 

som skapats blir de allt svårare att hantera och kan skapa stor osäkerhet (Falkheimer, Heide & 

Larsson 2009:340-41).  
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Globaliseringen har lett till att risker idag rör sig över kontinenter, länder och kulturer vilket 

media både porträtterar som någonting positivt men även som något negativt i de problem 

som kan medföras (Nordstedt 2010:9-10). Medias konstruktion av risker har formats till 

spridning av rädsla, spekulativa riskscenarion och visar en bild av att vi möter en risk efter 

den andra (Nordstedt 2010:17). I och med detta är det av stor betydelse att 

riskkommunikation brukas i försök att förbättra befolkningens riskförståelse, öka förtroende 

samt öka allmänhetens engagemang (De Vocht et al. 2014:316). Detta stödjer även Boholm 

(2011) som menar att dagens riskproblematik har bidragit till en ökad grad kommunikation 

de senaste årtionden, en grad som aldrig tidigare nåtts (Boholm 2011:29).  

2.2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig myndighet med uppgift att 

utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser (msb.se 2). De har 

ansvaret att utveckla och stödja samhällets beredskap samt driva på arbetet kring 

förebyggande åtgärder. Ansvaret innebär även att samordna aktörer i samhället som 

tillsammans kan förebygga och hantera krissituationer och bidra till att minska 

konsekvenserna av kriser. MSB ska följa upp och utvärdera samhällets arbete kring 

krisberedskap och se till att utbildning inom området fastställs (msb.se 3).  

  

MSB har fått uppdrag av regeringen sedan 2009 och har som vision att säkra samhället i en 

föränderlig värld. Arbetet sker i samverkan med andra aktörer för att uppnå ökad trygghet 

och säkerhet på alla samhällsnivåer. De utger sig för att vara en myndighet med öppenhet, 

kompetens och driv med fokus på individen och samhället. Effektivitet är en viktig grund 

inom frågor om skydd mot olyckor, civilt försvar och krisberedskap (msb.se 4). Det främsta 

syftet med krisberedskap är att värna om den svenska befolkningen, samhällets funktioner 

och att kunna upprätthålla de grundläggande värdena (msb.se 5).  
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3. Tidigare forskning  
I följande avsnitt presenteras inledningsvis en övergripande bild av forskningen inom 

riskkommunikation för att sätta in läsaren i fältet. Därefter redogörs den tidigare forskningen 

som ingående beskrivs i identifierade teman och vidare följer en beskrivning av forskning 

kring Sveriges riskkultur.  

3.1 Området riskkommunikation 

Riskkommunikation är ett område som har expanderat oerhört mycket och forskning kring 

det har börjat fokusera på vad avsändare anser som korrekt och konkret information och hur 

denna information kan tolkas hos allmänheten (Williams & Olaniran 1998:392). Frewer 

(2004) menar att det skett en förändring i varför risker kommuniceras. Under 70-talet var 

målet med riskkommunikation att försöka ändra människors föreställning om en risk. Idag 

ligger istället fokusen på att behålla och stärka det allmänna förtroendet för avsändaren 

(Frewer 2004:392). Även Williams & Olaniran (1998) menar att forskare inom 

riskkommunikation under senare år har breddat sitt fokus på hur allmänheten tolkar 

riskinformation. Detta har visat att information som inkluderar kultur, värderingar, 

ansvarstagande och egenintresse är fördelaktigt (Williams & Olaniran 1998:393)  

  

Det uppstår även frågor kring vilket angreppssätt informationen bör ha mot allmänheten för 

att det ska vara mest fördelaktigt. Ibland kan ett meddelandet uppfattas oklanderligt av 

avsändaren medans det är svårt att tyda hos allmänheten (Williams & Olaniran 1998:392-

393). Detta bemöter Frewer (2004) som menar att allmänheten föredrar ett tydligt och enkelt 

meddelanden när en avsändare vill kommunicera effektivt, speciellt vid risker och andra 

fenomen som det finns osäkerhet kring (Frewer 2004:391). I och med att det finns en 

otydlighet kring hur riskkommunikation bör vara utformad för att vara effektiv vill vi med 

vår studie bidra till att öka förståelsen kring detta och samtidigt bidra med forskning inom 

effektiv riskkommunikation i svensk kontext.  

3.2 Känslor i riskkommunikation 

Roeser och Nihlén-Fahlquist (2014) argumenterar för att användandet av känslor spelar en 

viktig roll i att uppnå effektiv riskkommunikation. Mer specifikt har känslor som spelar på 

mottagarens moral stor påverkan. Denna typ av känsloanvändning kan skapa effektivitet 
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genom att väcka uppmärksamhet, hjälpa mottagaren att bearbeta informationen samt att 

komma ihåg riskmeddelandet (Roeser & Nihlén-Fahlqvist i Arvai & Rivers 2014:205-206). 

 

Detta går även i linje med Kim och Choi (2017) som även de anser att känslor är den främsta 

faktorn för hur mottagare uppfattar risker. De menar att känslor kan väckas genom att 

konkreta och levande, bildframkallande och personliga element inkluderas i 

riskkommunikationen för att skapa effektivitet (Kim & Choi 2017:774-775).  

 

Kim & Choi (2017) menar även att ett riskmeddelande kan vara utformat på ett logiskt sätt, 

med objektiv fakta, statistik och figurer, eller på ett känslomässigt sätt, som försöker 

framkalla eventuella känslor hos mottagaren. De kategoriserar dessutom känslor utifrån 

intensitet och varaktighet samt att de menar att känslor kan klassificeras på två sätt, etiska och 

förlustbaserade känslor. De etiska känslorna involverar ilska, upprördhet eller skuld medan 

förlustbaserade känslor är rädsla, oro och sorg som orsakas av de förväntade negativa 

konsekvenserna eller de konsekvenser som redan visat sig (Xie, Wang, Zhang, Li & Yu 

2011:451).  

 

Tidigare hade forskningen inom området riskkommunikation ignorerat känslornas roll, men 

kom att bli en central del när de underliggande mentala strukturerna av risker i individens 

sinne åskådliggjordes. Risker började nu relateras till en rad olika känslor och förståelsen för 

hur känslor påverkar individens bedömning av risker likväl som vår handlande. Förståelse av 

känslornas roll anses vara en oerhörd viktig del för att uppnå effektiv riskkommunikation och 

för att påverka mottagarens riskuppfattning och handling (Xie et al. 2011:450).  

  

När det kommer till riskuppfattning visar studier att mottagare av riskkommunikation kan 

delas upp i två olika typer utifrån uppfattningen av risker, dessa typer kallas monitors and 

blunters. För att nå monitors bör riskkommunikationen bestå av detaljerad information kring 

risken samt strategier kring riskreducering. Blunters tar däremot för det mesta inte 

riskinformation på allvar och känner sig ofta överväldigade av mycket och detaljerad 

information. För att nå dessa mottagare bör riskkommunikationen därmed vara konkret, kort 

och enkel (Kim & Choi, 2017:775-776). En känslomässig appell är gynnsamt för att nå båda 

typerna av mottagare och öka deras riskuppfattning. Dock krävs en mildare ton av 

känslomässig appell för att fånga blunters uppmärksamhet kring riskkommunikationen. Detta 
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resultat visar på att det är otroligt viktigt att ha individers olika riskuppfattningar i åtanke när 

ett effektivt riskmeddelande ska utformas (Kim & Choi 2017:782-783). 

  

Det är även viktigt att veta hur riskkommunikation kan framkalla känslor och hur detta 

riskerar att påverka individers uppfattning, beteende och bedömning. Enligt Visscher et al. 

(2012) är det svårt att inte påverka mottagarnas känslor även om informationen utger sig för 

att vara informativ. I riskkommunikation finns det ofta, mer än vad man tidigare trott, 

affektindikatorer och känsloappeller som oavsiktligen påverkar känslor hos mottagarna 

(Visschers et al. 2012:257). Detta bekräftas av Hansen et al. (2018) som menar att 

kommunikation som utger sig för att vara informativ i själva verket uttrycker både explicita 

och implicita attityder och övertygelser som kan inverka på mottagarnas uppfattning om 

risker (Hansen et al. 2018:1121).  

3.3 Moral i riskkommunikation 

Hansen et al. (2018) undersöker hur moraliska principer och värderingar har vävts in i 

kommunikation genom att identifiera sex olika sätt att spela på mottagarens moral. De 

moraliska principerna är enligt Hansen et.al (2018): Osjälviskhet, vilket kan visas genom att 

implicit kommunicera att de mottagare som inte utför en handling kan ses som själviska och 

därmed inte ”bra människor”. Bra människor är beslutsamma, som kan kommuniceras 

genom underliggande budskap om att vi måste fatta beslut, och fatta rätt beslut, för 

kollektivet. Familjeansvar, som kan spela på mottagarens moral genom att kommunicera att 

närstående alltid ska komma först genom bilder på familjesituationer där det ses som ett 

uppdrag att ta hand om familjen. Minimera lidande, som kan kommuniceras genom att 

belysa de som är sjuka och söker medlidande hos mottagaren genom en underliggande 

uppmaning att ta hand om de svaga. Social överensstämmelse, vilket kan visas genom att 

man ska se vad andra i ens omgivning gör och göra detsamma för att skapa enhällighet. 

Underliggande kan argument synas som menar att det är en plikt som samhällsmedborgare att 

bidra. Fullständig ömsesidighet, som kan kommuniceras genom budskap som menar att om 

man gör något bra får man något bra tillbaka (Hansen et al. 2018:1025-1027). 

  

Enligt Hansen et al. (2018) kan dock kommunikation som innehåller för starka påtryckningar 

på mottagarnas moral leda till skadlig och missriktad skuldbeläggning vilket leder till att 

konflikter uppstår. Detta bekräftar Visschers et al. (2012) som menar att allt för intensiv 
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konstruktion av känslor har tendens att göra en del mottagarna avvaktande och defensiva 

vilket kan leda till oönskad effekt. Rädsla är ett exempel på en indikator, som på en lagom 

nivå, är viktig för individens riskbedömning, för att främjar förebyggande beteende och är 

vanligt förekommande i presentationen av olika hot (Visschers et al. 2012:260-261).  

3.4 Bilder i riskkommunikation 

Ett riskmeddelande bör innehålla text i kombination med bild då starkare känslor kan väckas 

vilket kan leda till högre riskuppfattning och sannolikhetsbedömning (Xie, Wang, Zhang, Li 

& Yus 2011:451-452; Visscher et al. 2012:263-264). Enligt Xie et al. (2011) ligger 

presentationen av risken till grund för hur den uppfattas. Desto mer som kan porträtteras som 

okontrollerad situation ju mer levande meddelandet blir desto mer intensiva känslor kan 

väckas. Genom att ge mottagaren en chans att visualisera händelsen ökar chansen att känslor 

framkallas och därmed skapa en högre uppfattad risk (Xie et al. 2011:451-452).   

Detta kompletteras med Visschers et al. (2012) slutsats om att bilder kan ha inflytande på hur 

vi fastställer vår riskuppfattning genom att de möjliggör automatisk association hos 

mottagarna och uppvisar direkta känslor som är relaterade till risken. Genom mottagarnas 

“ease-of-imagination” kan mentala bilder av risken skapas, vilket kan generera livfulla 

konstruktioner av hur risken ser ut som har inverkan på hur den uppfattas (Visscher et al. 

2012:263-264).  

  

Enligt Feng och O´Halloran (2012) är visuellt representerade känslomässiga beteenden 

efterbildningar av beteenden i verkligheten. Framförallt ger tecknade bilder möjligheten att 

efterbilda känslor och beteenden på ett eget och kreativt sätt. De påpekar att konstruktionen 

av känslor i visuellt innehåll sker genom stiliserade versioner av kroppsligt beteende så som 

ansiktsuttryck och kroppshållning. Genom att analysera detta kan den känslomässiga 

meningen som presenteras i den visuella bilden undersökas och semiotiska resurser är ett 

hjälpmedel för att göra det. Genom att studera visuella bilder med semiotiken kan de 

interpersonella resurserna som finns i perspektiv, modalitet och blick återfinnas. De 

interpersonella resurserna kan visa på förhållandet mellan mottagaren och bilden och bli en 

ingång till den erfarenhetsbaserade betydelsen vid meningsskapande (Feng & O´Halloran 

2012:2067 & 2074).   
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3.5 Förtroende i riskkommunikation 

Eftersom allmänheten tenderar att skydda sig mot opålitlig information är en viktig faktor för 

framgångsrik riskkommunikation att ständigt arbeta med att öka förtroendet för avsändaren. 

Detta genom att försäkra allmänheten, öka förståelsen för risker och höja engagemanget för 

krisförberedelser (De Vocht et al. 2014; Wu, Lin, Liu, Chang, Wang och Liu 2016; Granatt 

2004). Det är alltså viktigt att bortse från rädslan för negativa reaktioner kring 

riskkommunikation då behovet hos allmänheten är stort i händelse av kris. För att minimera 

det negativa bör dock riskkommunikationen innehålla lugnande meddelanden och en 

försäkran om att åtgärder kommer vidtas av berörda myndigheter vid händelse av kris. 

Däremot bör tänkbara förluster som krisen kan föra med sig exkluderas, annars finns det risk 

för att förtroendet för avsändaren istället minskar (Wu, Lin, Liu, Chang, Wang & Liu 

2016:619 & 623).  

 

Förtroende för riskhanterande myndigheter är en väsentlig faktor för hur mottagarna bedömer 

risker och tar beslut samt att det har tendens att skapa tillförlitlighet hos mottagare i att krisen 

identifieras och hanteras. Christensen, Fimreite och Lægreid (2011) hävdar att det troligtvis 

också är lättare att stärka förebyggande handlingar och öka landets beredskap när det statliga 

förtroendet redan är högt (Christensen, Fimreite & Lægreid 2011:583). Dock menar Wu et al. 

(2016) att den starka tilltron för staten kan reducera människors viljekraft att agera och deras 

intellektuella sätt att fungera inför en kris. Detta förklarar den generella tendensen hos 

människor att förlita sig på andra, speciellt statliga myndigheter, att identifiera och 

kontrollera eventuella hot (Wu et al. 2016:628). 

 

Christensen, Fimreite och Lægreid (2011) konstaterar att det kan vara enklare att 

kommunicera riskhantering i lågrisk-länder. Detta då länder som mer frekvent står inför 

större hot och kriser måste arbeta med att upprätthålla allmänhetens förtroende samtidigt som 

de måste ingripa och hantera kriser. Medan lågrisk-länder, som inte tvingats möta större 

kriser lika frekvent, istället kan ha centralt fokus på att ständigt bygga upp sitt statliga 

förtroende. Vilket är en viktig förutsättning för att kunna hantera potentiella kriser 

(Christensen, Fimreite & Lægreid 2011:583). 

 

Det faktum att befolkningar i lågrisk-länder inte har någon erfarenhet av krig och större kriser 

spelar en central roll i hur risker uppfattas (Christensen, Fimreite & Lægreid 2011; Granatt 

2004). Dock menar Christensen, Fimreite och Lægreid (2011) att befolkningen i lågrisk-



 
 
 
 
 

 10 

länder kommer i kontakt med mycket krissituationer som inträffar på andra ställen i världen 

på grund av globaliseringen. Trots detta kan den begränsade egna och närliggande 

erfarenheten hos mottagare av riskkommunikation göra att det finns svårigheter i att 

acceptera varningar och råd som kommuniceras inför en kris. Okunskap hos mottagare kan 

även leda till en för hög grad av tillit till statens krishantering. Konsekvensen av detta blir att 

medborgare i ett lågrisk-land inte vidtar några privata åtgärder inför en kris utan kan komma 

att överlåta ansvaret till andra, vilket kan göra landet sårbart (Christensen, Fimreite & 

Lægreid 2011:581-582).  

3.6 Hur ser riskkulturen ut i Sverige? 

Cornia, Pressel och Pfeil (2014) undersöker hur riskkulturer och människors synsätt på risker 

skiljer sig åt i europeiska länder, däribland Sverige. Detta undersöks utifrån tre valda 

faktorer: framing av kriser, förtroende för auktoriteter och skuldbeläggande. Analysen av 

faktorn framing av kriser visar att den svenska kontexten har en tendens att framställa kriser 

som något som människor kan bemästra. Vilket kan göra att svenska medborgare har en 

känsla av att de lever på ett säkert ställe på grund av deras starka tilltro till auktoriteters 

förmåga att hantera kriser.  

 

Cornia, Pressel och Pfeil (2014) menar att stort förtroende för auktoriteter ofta hänger ihop 

med en tillit till massmedia. Detta antagande stämmer överens med resultatet om Sveriges 

kontext, då svenskar generellt betraktar media som en neutral och trovärdig källa för 

information i tider av risk eller kris. Det svenska förtroendet för både myndigheter och 

massmedia utgör tillsammans en stark tro på landets demokrati.  

 

Svenskar tenderar att betrakta de statliga auktoriteterna som den främsta, om inte enda, 

aktören i att förebygga och hantera kriser som skapats av människan (Cornia, Pressel & Pfeil 

2014:294 & 297). Konsekvenserna av detta blir att svenskar inte längre ser sig själva som 

ansvariga för krisförebyggande åtgärder vilket leder till att det individuella ansvarstagandet, i 

tider av risk och kris, kan hämmas (Cornia, Pressel & Pfeil 2014:296-297).  

3.7 Identifierade faktorer för effektiv riskkommunikation 

När vi studerade tidigare forskning inom området riskkommunikation återfanns ett antal 

identifierade faktorer för hur effektiv riskkommunikation uppnås. Dessa faktorer avses, 
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tillsammans med principerna, appliceras på studiens analysmaterial för att avgöra 

riskkommunikationens effektivitet. Granatt (2004) är en av forskarna som identifierat 

principer för effektiv riskkommunikation (Granatt 2004:354 & 358). Dessa menar han är:  

 att kommunikationen ska innefatta demonstration av vidtagna åtgärder 

 att inte förminska människors rädsla 

 att ge mottagare en realistisk förståelse 

 att uppmuntra och möjliggöra självansvar genom att ge förslag på förebyggande 

åtgärder som kan vidtas  

 

Även Ulmer, Sellnow och Seeger (2007) har tagit fram riktlinjer för effektiv 

riskkommunikation genom att fokusera på vad avsändare bör undvika (Ulmer, Sellnow & 

Seeger 2007:163). De menar att riskkommunikation inte ska vara: 

 partisk/ensidig kommunikation 

 av brådskande karaktär om inte nödvändigt 

 innehålla vaga och tvetydiga termer  

 ha en för hög grad emotionellt språkbruk då det kan förvränga meningen  

 

Även de faktorer för effektiv riskkommunikation som redogjorts ovan kommer appliceras i 

analysen, vilka är: 

 känslor i riskkommunikation 

 moral i riskkommunikation 

 bilder i riskkommunikation  

 förtroende i riskkommunikation.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som tillsammans med den tidigare 

forskningen ligger till grund för studien.  

4.1 Diskursbegreppet  

För att kunna göra en kritisk analys på ett material är det först och främst grundläggande att 

förstå begreppet diskurs för att få en förståelse för hur ett innehåll kan tolkas av olika 

mottagare som alla har unika bakgrunder, erfarenheter och förförståelser. För det första kan 

diskurs förklaras som ett språkuttryck och samtal. Individers sociala bakgrund och olika 

institutionella nivåer har en inverkan på hur vi säger någonting och vad som sägs. För det 

andra förklaras diskurs genom att belysa att olika institutioner utvecklat olika former av 

kunskap som kommit till genom regler, konversationer och rutiner om vad man gör och hur 

man gör olika saker. För att förstå diskurs kan den första definitionen kopplas ihop med den 

andra, vilket leder till förklaringen om att expertiskunskap inom en institution kan framträda 

och verka genom den gemensamma språkanvändningen inom instutitionen (Ekström & 

Larsson 2010:271-273). Vår egna tolkning av detta är att diskurs framkommer genom det 

gemensamma institutionella språket och att det kan kan vara av intresse att se hur dessa 

institutionella språk möter varandra.  

 

När det kommer till olika diskurser är det av vikt att uppmärksamma att det finns en 

produktion av strukturellt kombinerade tecken för att skapa ett språk där mottagare kan förstå 

meningen. Om en mottagare förstår och tolkar det skrivna på samma sätt som många andra 

kan det uppkomma en känsla av deltagande i ett större språk- och samhällsgemenskap. 

Institutioner arbetar på ett grundläggande plan för att producera gemensamma socialkulturella 

traditioner om hur verkligheten ska förstås och tolkas. Dessa kan vara inbäddade i vad som 

vid första anblick kan ses som neutral information kan analyseras genom att ställa frågorna 

“hur är texten designat” och “varför ser innehållet ut som den gör?” (Ekström & Larsson 

2010:273-274). Det är dessa socialkulturella inbakade processer som vi har som avsikt att 

lyfta fram genom att analysera ideologier, implicita eller dolda meningar och värderingar som 

MSB kan ha valt att använda för att skapa en bild av verkligheten. Genom att analysera dessa 

inbakade processer kan vi få en bild av nationen samt medborgarna och myndigheternas roll i 

samhället vid kris.  
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Vid analysen är det av vikt för oss att gå i linje med det Ekström och Larsson (2010) påvisar 

om att vara medvetna om att de som läser och ser materialet gör detta på individnivå med 

olika erfarenheter, bakgrunder och föreställningar. Eftersom detta kan ha inverkan på sättet 

mottagare tolkar innehållet. Diskursbegreppet förklaras även med anledning till att bättre 

kunna förstå den multimodala kritiska diskursanalysen som används som metod i studien och 

som vidare förklaras i metodavsnittet 5.2.  

4.2 Ideologi  

Förståelsen kring hur de underliggande ideologierna kan framträda ger en grund inför vår 

analys och möjliggör identifiering och tolkning av element som kan åskådliggöra dessa. 

Enligt Machin (2012) är ideologi är en term som refererar till olika system av tro hos 

individen eller kollektivet. Ideologi handlar om vilka gemensamma idéer individer har om 

hur världen fungerar, vad som är naturligt och vad som är sunt förnuft. Ideologier kan 

återfinnas i olika samhällskontexter, i kunskap, idéer och institutionell praxis.  

 

Ideologier framträder ofta genom språket och andra semiotiska resurser då våra idéer som 

exempelvis nationalism kan träda fram genom det. Språket har kommit att bli en viktig bärare 

av ideologier då det är ett gemensamt socialt beteende som vi delar med andra individer och 

som implicit kan uttrycka idéer och värderingar (Machin 2012:25-26).  

4.2.1 Nationalism  

För att kunna förstå hur ett innehåll kan konstruera bilden av en nation behövs en förståelse 

för vad nationalism är och hur det kan komma till uttryck. Enligt Billig (1995) är nationalism 

en ideologi som förespråkar en princip där den politiska och nationella enheten bör stämma 

överens med varandra. Han menar att nationalism kan ses som ett mönster av övertygelser 

och människors tro som skapar en reproduktion av en värld, som vi kan se som vår värld. 

Nationalism kan också användas för att förklara det bekanta och som vi ser som de 

gemensamma i idéerna om en nation (Billig 1995:16).  

 

Gellner (1997) hävdar att det är nationalism som skapar nationer, inte tvärtom, och att en 

nation är en grupp som vill bestå av gemenskaper och sammanhållning (Gellner 1997:76-78). 

Anderson (2006) väljer däremot att definiera nation som ”en föreställning om ett politiskt 

samhälle”. Det ses som en föreställning då medlemmarna i även de minsta nationerna aldrig 
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kommer känna, träffa eller ens höra talas om majoriteten av de andra medlemmarna i 

nationen. Trots detta finns det i varje medlems tankar en föreställning om att de har en 

gemenskap (Anderson 2006:6), vilket kan leda fram till en känsla av nationell identitet.  

4.2.2 Nationell identitet  

Eftersom vår studie avser att undersöka hur bilden av nationen Sverige framställs och hur 

medborgarnas samt myndigheternas roll i krissituationer förmedlas behövs teori om vad 

nationell identitet är och hur det kan belysas i ett material. Berglez och Olausson (2009) 

diskuterar användandet av det nationella “vi:et” som ska skapa en känsla av nationell 

samhörighet. Den nationella identiteten har kommit att bli väletablerad, förankrad och anses 

vara medfött och också givet. Den nationella identiteten är ingenting som ifrågasätts eller 

längre reflekteras över utan har kommit att bli en ideologi. Konstruktionen av den nationella 

identiteten ger en skjuts åt den nationella maktstrukturen som är beroende av att nationell 

gemenskap upprätthålls (Berglez & Olausson 2009:137-138). 

 

Enligt Berglez och Olausson (2009) finns det en kollektiv identitet som handlar om känslan 

av att tillhöra en specifik gemenskap, att man upplever sig tillhöra en social grupp (Berglez & 

Olausson, 2009, s. 143). Billig (1995) menar att nationell identitet produceras genom att 

nationen benämns som “vår” och att nationalism vilar på ideologiska grunder såsom 

värderingar, föreställningar och representationer. Det kan kritisk studeras hur makt och 

dominans reproduceras i identitetsskapande (Billig 1995:146-148).  

 

Berglez och Olausson (2009) menar att användandet av “vi” går ihop med den nationella 

identiteten då identitet i stora drag handlar om konstruktionen av “vi” och “dom” (Berglez & 

Olausson 2009:143). I många länder är den nationella identiteten sammankopplad med den 

dominerande etniska gruppen. Vilket kan göra att andra mindre etniska gruppen kan känna 

sig exkluderade i det som kallas “vi” och kan göra att de inte känner sig adresserade. Detta 

kan det leda till att de känner sig uteslutna från den symboliska gemenskapen Sverige och 

även från den politiska gemenskapen. Resultatet av detta kan göra att de får svårt att känna 

sig som och agera som aktiva medborgare (Berglez & Olausson 2009:138-139).      
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5. Metod & Material   
I detta stycke kommer metoden samt materialet för denna studie att presenteras. Det är med 

en kvalitativ innehållsanalys denna studie kommer att genomföras och en specifik metod som 

är behjälplig för detta är den multimodala analysen. Den multimodala metoden kommer att 

appliceras med två olika perspektiv. Inledningsvis presenteras den multimodala metoden ur 

ett normativt perspektiv och därefter följer den multimodala metoden ur ett kritiskt 

perspektiv. Materialet som har valts i denna studie är broschyren “Om krisen eller kriget 

kommer”. Vidare kommer även studiens reliabilitet och validitet att diskuteras.  

5.1 Multimodal analys ur ett normativt perspektiv   

Först inleds studien med den multimodala analysmetod som sker ur ett normativt perspektiv 

som har för avsikt att undersöka broschyren “Om krisen eller kriget kommer” utifrån 

normerna för effektiv riskkommunikation. Denna metod appliceras under analysen genom att 

undersöka de element som finns i materialet utifrån faktorerna för effektiv 

riskkommunikation som fastställts i avsnitt 3.7 i tidigare forskning. Genom den multimodala 

analysmetoden kan vi få oss en förståelse kring hur valda tecken i kombination med andra 

tecken kan skapa mening. Vi tillåts att se textens och bildens konstruktion och se dess allra 

mest grundläggande byggstenar vilket kan ge en bredare förståelse kring hur dessa 

byggstenar fungerar tillsammans samt hur relationen ser ut mellan dem (Machin 2007:8-9). 

Genom metoden kan vi få svar på vilka element i broschyren som kan ha inverkan på 

effektiviteten i MSB:s riskkommunikation.  

5.2 Multimodal kritisk diskursanalys 

Vidare kommer även ett mer kritisk perspektiv att appliceras i analysen. Detta görs genom en 

kritisk multimodal analys, MCDA, som ger oss chansen att analysera de underliggande 

ideologierna i text och bild och deras dolda agendor, intressen och värderingar. Språk och 

visuella strategier kan på ytan framträda neutralt men analysmetoden ger möjlighet till att 

upptäcka de gömda idéer och ideologier som döljs (Machin 2007:8-9). Vårt syfte med att 

använda ett kritiskt perspektiv är att kunna åskådliggöra vilka underliggande idéer som kan 

återfinnas i bild och text som förmedlar en bild av nationen. Genom att analysera de olika 

delarna i materialet kan vi därmed identifiera ideologier, men även analysera vilken funktion 

och avsikt ideologierna kan tolkas ha i materialet. För att kunna hitta dessa ideologier 

kommer vi främst analysera språket som tillåter världsbilder och idéer om hur samhället bör 
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vara träda fram. Vi avser att analysera språkval i broschyren för att kunna besvara 

forskningsfrågan gällande representationen av rollen som medborgare samt myndigheter och 

nationen Sverige.  

 

Enligt Machin (2012) är det inte enbart genom språket ideologier kan identifieras utan ockå 

genom att studera visuella bilder (Machin 2012:25). Med bakgrund av detta kommer därmed 

även broschyrens bilder att studeras. Att använda MCDA som metod tillåter oss inte endast 

att synliggöra de språkliga- och visuella val som MSB har gjort utan möjliggör även en 

analys av hur maktrelatoiner framställs och hur dessa val tjänar auktoritetets intresse. 

5.3 Analysbegrepp  

Under analysen appliceras följande analysbegrepp både när vi analyserar med det normativa 

multimodala perspektivet och när vi analyserar med det kritiska multimodala perspektivet.  

5.3.1 Semiotiska resurser 

Genom att analysera semiotiska resurser får vi möjligheten att analysera både de synliga men 

även de underliggande meningarna i innehållet (Machin 2007:23-25). Att analysera de 

underliggande meningarna kan hjälpa oss att se om det finns olika värderingar och ideer som 

kommuniceras i broschyren och om det finns element som kan göra riskkommunikationen 

effektiv.  

 

Enligt Machin (2007) finns det inom semiotiken olika funktioner som är grundläggande för 

att olika element ska kunna användas som ett kommunikativt verktyg. Dessa kommer vi i vår 

studie att anamma för att undersöka vad som kan göra kommunikationen effektiv. 

Funktionerna, eller metafunktioner som de kallas, är den interpersonella metafunktionen och 

ideationella metafunktionen. Den interpersonella metafunktionen handlar om att med 

innehållet försöka skapa och upprätthålla en relation mellan avsändare och mottagare 

(Machin 2007:17). Detta kan analyseras genom att undersöka hur bilder interagerar med 

mottagaren genom blick och position samt hur texten är utformad för att tilltala mottagaren. 

Även hur relation skapas via språket kan analyseras, genom att bland annat studera 

representation och hur deltagare beskrivs som individer eller som ett kollektiv (Machin 

2012:80). Genom att använda pronomen som “du” och “vi” kan avsändaren även forma en 

relation med mottagaren och justera mottagarens idéer i linje, eller för att gå emot, det som 
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sägs. Avsändare kan genom användandet av “vi” visa på deras ideer, som de menar är 

gemensamma idéer för alla, med syfte att skapa en känsla av kollektivitet. “Vi” kan dock 

betyda olika saker vid olika placeringar vilket kan ge ordet en bristfällig förklaring och “vi” 

kan i olika sammanhang göra det svårt att förstå vilka som inkluderas och vilka det talas om 

(Machin 2012:84).  

 

Den ideationella metafunktionen innebär innehållets djupare mening och handlar om att 

presentera en bild som går bortom det som verkligen visas (Machin 2007:17). För att vi ska 

kunna analysera den ideationella metafunktionen i materialet kan vi anamma de semiotiska 

termerna denotation och konnotation. Denotation menas det första lagret av mening som 

åskådaren objektivt kan se vid anblick. Konnotation är det andra lagret av mening som går 

djupare in på vad för kulturella gemensamma ideér och värderingar som kan associeras med 

olika element i innehållet (Machin 2007:27).  

5.3.2 Fundamentala element inom konnotation  

Det finns ett antal element som är fundamentala inom konnotation vilket är deltagare, 

kroppshållning, objekt och omgivning (Machin 2007:27). Dessa element är av värde för oss 

att studera då vi får möjlighet att undersöka hur framställningen i broschyren kan skapa 

associationer hos mottagarna.  

 

Det första elementet som är en viktig del inom konnotation handlar om de deltagare som syns 

i bilden. Att avbilda människor i grupp kan vara ett sätt att skapa konnotation av kollektivism 

(Machin 2007:118). Konnotationen av deltagare är beroende av vilken kontext de framställs i. 

Barn i viss kontext kan exempelvis ge starka konnotationer som kan tyda på oskuld och 

sårbarhet. Även äldre människor kan i viss kontext vara ett starkt element i bild. Äldre män 

speciellt i kontrast med barn kan konnotera enkelhet, fredlighet och ömsint faderskap. 

Kvinnor, eller mer specifikt mödrar, framträder också ofta i bilder då det är ett element inom 

konnotation som i viss kontext kan skapa en känsla av gemensam mänsklig oro. En 

kombination av ett oskyldigt barn, en äldre man och en mamma kan fullborda bilden av en 

grundläggande, enkel och vacker värld (Machin 2007:36-37).  

  

Nästa element inom konnotation är kroppshållning. Vi människor besitter en ordbok full av 

olika kroppshållningar som vi associerar med olika betydelser. Kroppshållning är ett element 
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i bilder som på så sätt kan skapa associationer hos mottagare som vi kan känna igen. 

Exempelvis kan en soldat med en avslappnad posen, med sänkta armar och benen isär 

konnotera mindre kontroll. Står soldaten däremot rakryggad och fast kan det ha en metaforisk 

mening av disciplin och visa på order från auktoritet. En sådan pose kan konnotera en känsla 

av en maskin-liknande natur hos armen och är att ofta att föredra för att visa på styrka. 

(Machin 2007:27). 

  

Utöver kroppshållning är objekt ett viktigt element inom konnotation. Ett exempel på objekt 

kan vara vapnet som soldaten håller i. Vapnet får en viss typ av associerad mening i 

kombination med andra element i bilden. Om ett vapen hålls av ett barn kan det konnotera en 

känsla av kaos och fara, men håller en soldat ett vapen kan det ge associationer till militären. 

Klär sig även de som håller vapnet i militära kläder får det en ännu starkare konnotation av en 

organiserad, sofistikerad, auktoritet av en legitimerad armé (Machin 2007:31-32). Ytterligare 

ett element som är väsentligt inom konnotation är omgivning. Olika omgivningar i bilder kan 

ge olika associationer. Exempelvis kan bilder som utspelar sig vid kustlinjen associera en 

känsla av frihet (Machin 2007:35). 

 

Ytterligare element som kan analyseras är val av färger och dess betydelse. Färger har två 

värden, dels den direkta påverkan färgen har på en mottagare och dels det associativa värdet 

som har att göra med den typ av kulturell association en färg kan ha (Machin 2007:69).  

För att förstå hur färg kan analyseras är det därmed av vikt att veta att kultur i visuell 

kommunikation har en inverkan på hur olika färger representerar idéer. Olika färger är fulla 

med mening, där mening har etablerats genom gemensamma kulturella associationer. Det är 

när dessa färger har fått en gemensam förstådd mening som de kan användas i 

kommunikationen (Machin 2007:23-25).  

5.4 Tillvägagångssätt  

Inledningsvis avser vi att ur ett normativt perspektiv undersöka hur broschyren är 

komponerad för att kommunicera på ett effektivt sätt för att förbereda samhällets medborgare 

inför kriser. Vidare avser vi att ur ett mer kritiskt perspektiv undersöka vilka invävda 

komponenter som återfinns i broschyren genom att se hur nationen Sverige framställs samt 

vilken bild av medborgarna och myndigheterna som förmedlas.  
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Först var vår tanke att analysen skulle ske uppslag per uppslag men insåg att vi lättare kan 

närma oss syftet genom att analysera materialet utifrån frågeställningarna. Inledningsvis 

analyseras materialet utifrån faktorerna för effektiv riskkommunikation vilka är känslor-, 

moral-, bilder- och förtroende i riskkommunikation samt även Granatts (2004) och Ulmer, 

Sellnow och Seegers (2007) principer. Denna analys ger oss en bild av vilka komponenter i 

broschyren som bidrar till effektivitet och tillåter oss att åskådliggöra de faktorer som tolkas 

minska effekten. Detta görs genom att studera objektens och situationernas komponering och 

vad de kan konnotera för associationer hos mottagarna. Här avser vi även att analysera 

färgerna och deras betydelse i broschyren.  

 

Vidare avser vi att analysera materialet utifrån frågeställningen om vilken bild av nationen 

som ges som även inkluderar underfrågor om hur medborgarna och myndigheterna 

representeras. Analysen av detta görs genom att bland annat undersöka dess framställning i 

bilder samt vilka språkliga val som gjorts för att förmedla en bild av deras roll. Genom att 

analysera myndigheternas och medborgarnas representation kan vi se vilken bild MSB vill ge 

av nationen. Under bägge analysprocesserna kommer både text och bild inkluderas. Analysen 

av materialet görs genomgående av båda författarna av studien för att se så våra tolkningar 

överensstämmer. Tolkningar sker genomgående utifrån de teoretiska utgångspunkterna samt 

den tidigare forskningen och sammanställs i en diskuterande slutsats. 

5.5 Analysmaterial 

Vi kommer i denna studie analysera broschyren “Om krisen eller kriget kommer” som är ett 

exempel ur MSB:s riskkommunikation. Länk till broschyren finns i litteraturförteckningen 

under avsnitt 10.2. Broschyren består av 20 sidor och är uppbyggd av tre olika kapitel, 

krisberedskap, totalförsvar samt varningssystem. Broschyren skickades ut till 4,8 miljoner 

hushåll i Sverige under 2018 i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, som pågick 

mellan den 28 maj och 3 juni.  

 

Broschyren utformades av MSB och skickades ut på uppdrag av Sveriges regering. Det 

främsta syftet var att informera om risker så att allmänheten bättre kan förbereda sig inför 

potentiella kriser eller höjd beredskap. I och med regeringens förväntningar på att Sveriges 

invånare ska ta ansvar för sin egen situation vid kris, ligger tyngdpunkten i innehållet på hur 
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människors kan förbereda sig för att kunna tillgodose grundläggande behov när viktiga 

funktioner i samhället inte fungerar som vanligt. (msb.se 1).  

Anledningen till att broschyren “Om krisen eller kriget kommer” valdes som material till 

studien är framför allt för att det är det senaste och mest aktuella utskicket från MSB, att det 

består av både text och bild samt att det hade en nationell spridning. Broschyren är dessutom 

omfattande med mycket information och har kommit att bli omtalad i andra medier samt 

väckt stort intresse hos allmänheten. I och med detta anser vi det vara ett intressant material 

att studera.  

5.6 Validitet, Reliabilitet & Metodproblem  

Validitet och reliabilitet är begrepp som används för att bedöma samhällsvetenskapliga 

undersökningar. Reliabilitet handlar om frågan kring om slutresultatet från en undersökning 

blir lika om undersökningen genomförs på nytt. Validitet rör frågan om slutsatser som 

genererats från en undersökning hänger ihop eller inte (Bryman 2011:49-50). 

 

För att bedöma reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning kan begreppen extern 

reliabilitet, intern reliabilitet och extern validitet användas. Extern reliabilitet handlar om i 

vilken utsträckning undersökningen kan upprepas. Detta är inom kvalitativ forskning en 

svårighet då det är omöjligt att “frysa” den sociala miljön som gäller vid en undersökning, 

vilket kan komma att göra undersökningen svår att replikera vid andra tillfällen (Bryman 

2011:352). Detta gäller även för vår undersökning. Den sociala rollen kan ha ändrats vid 

tidpunkten då undersökningen sker på nytt vilket kan skilja slutresultatet från det första 

resultatet.  

 

För att öka den externa reliabiliteten bör forskningen ske utifrån en så objektiv tolkning som 

möjligt, så att forskare som gör studien på nytt kan gå in i samma social ställning som de 

tidigare forskarna (Bryman 2011:352). Detta kan vi dock se som en svårighet då objektiv 

tolkning kan vara svår att göra i kvalitativ forskning. Däremot strävar vi efter så tillförlitliga 

tolkningar som möjligt genom att tolka med vetenskapliga teorier och tidigare forskning som 

utgångspunkt.  

 

För att höja den interna reliabiliteten gäller det att de forskare som ingår i undersökningen 

tillsammans kommer överens om hur tolkningar ska göras av materialet för att kunna 
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kategorisera på likasinnat sätt (Bryman 2011:160). Detta är en faktor som blir aktuell i vår 

innehållsanalys och som vi tar i beaktning när studiens analys genomförs, eftersom vi strävar 

efter att få en överensstämmelse om kategoriseringen av inslagen i materialet.  

 

I frågan om en undersökning är generaliserbar över andra sociala miljöer och situationer 

används begreppet extern validitet. Detta kan vara en svårighet inom kvalitativa studier då 

urvalet av material är tämligen begränsat (Bryman 2011:351). Vi kan finna att vår studie har 

relativt låg generaliserbarheten då undersökningen utgår från endast ett material.  

 

Det finns även en svårighet inom metoden. Machin (2012) menar att det är svårt att utföra en 

kritisk multimodal diskursanalys på ett material om de som analyserar har samma ideologiska 

synsätt som det som presenteras i materialet (Machin 2012:47). Med detta menas att om 

forskarna som utför undersökningen har samma inställning till det som syns i materialet kan 

det bidra till att tolkningar blir subjektiva eller också försummas. I och med att vi som gör 

undersökningen är svenska medborgare och en del av landet Sverige kan det därmed vara 

problematiskt att applicera en kritisk syn av hur bilden av Sverige framställs. 
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6. Analys & Resultatredovisning  
I följande avsnitt kommer analys och resultatredovisning presenteras. Inledningsvis genom 

det normativa perspektivet och sedan genom det kritiska perspektivet. Resultaten kommer 

integreras löpande i analysen och redogöras så att tankegångarna kan synas, från syfte via 

de teoretiska utgångspunkterna fram till slutsatserna. Analysen sker utifrån ett antal olika 

teman som avser besvara våra forskningsfrågor.  

6.1 Är broschyren effektiv riskkommunikation? 

I avsnittet ”Tidigare forskning” identifierade vi ett antal principer som är viktiga för effektiv 

riskkommunikation. Vi kommer här genom det normativa perspektivet att analysera hur dessa 

principer tillämpas och kommer till uttryck i broschyrens kommunikation. 

6.1.1 Kommunikationen ska väcka känslor 

Övergripande beskriver broschyren de många olika hot och krissituationer som vi kan tvingas 

möta. Broschyren “Om krisen eller kriget kommer” illustrerar även dessa hot och kriser 

genom bilder vilket kan komplettera texten och väcka mottagarnas känslor på en högre nivå 

vilket kan öka effekten av kommunikationen. MSB kan tänkas ha valt att använda tecknade 

bilder för att få möjligheten att efterlikna situationer på deras egenvalda sätt vilket går i linje 

med Feng och O´Hallorans (2012) slutsatser om tecknade bilder i kommunikation. Med det 

menas att de kan porträttera och utforma bilderna i broschyren på ett sätt som de kan anse 

komplettera texten och stärker budskapet de vill förmedla. Eftersom Sverige inte har stött på 

omfattande kriser i så stor grad, kan de tecknade bilderna även möjliggöra en avspegling av 

en verklighet i kris som inte tidigare har funnits i svensk kontext. De tecknade bilderna 

tillåter också MSB att utforma livfulla bilder av okontrollerbara scener som inte väcker alltför 

starka känslor, men som ökar riskuppfattningen hos mottagarna, vilket kan leda till effektiv 

riskkommunikation. De tecknade bilderna kan tolkas fördelaktiga då verklighetsbaserade 

foton kan tolkas skapa en för hög nivå av intensiva känslor som kan göra mottagare 

defensiva, vilket istället kan leda till oönskad effekt .  

 

I broschyren är bilderna tecknade i gråskala vilken kan tillåta texten att träda fram mer än 

bilderna. Det är endast riksvapnet på första uppslaget som är flerfärgad vilket kan dra till sig 

uppmärksamhet och sätta nationen Sverige fokus. Utöver bilderna är de enda färgerna som 

syns genomgående i broschyren orange och röd. Igenom hela broschyren placeras den 
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orangea färgen först vilket kan symbolisera förberedelsefasen medan den röda färgen 

kommer efter vilket kan symbolisera att krisen har inträffat. Dessa två färger kan MSB tolkas 

valt för att skapa en kollektiv association hos mottagarna om att meddelandet är alarmerande 

och uttrycker fara. Den orangea färgen kan tolkas skapa en association till brand och den röda 

färgen kan tolkas konnotera en känsla av hot utifrån den kontext av kris och krig färgerna är 

placerade i. Den röda färgen kan även tolkas konnotera en kollektiv känsla av makt vilket kan 

bidra till att mottagare uppfattar broschyrens information som allvarlig och viktig. Detta kan 

skapa en känsla av att informationen är pålitlig och kan göra att mottagarna till en högre grad 

tar till sig meddelandet. Tar mottagarna lättare till sig informationen bidrar det till att 

riskuppfattning kan öka vilket därmed leder till effektivitet i riskkommunikation.  

 

En av bilderna i broschyren inkluderar även ett barn tillsammans med vad som kan tolkas ett 

äldre par och en mor. Att porträttera barn, äldre människor och kvinnor kan i viss kontext 

enligt Machin (2007) konnotera känslor av sårbarhet, fredlighet och trygghet. I och med att 

kombinationen av barn, äldre och kvinnor kan konnotera dessa känslor i andra kontexter kan 

de i broschyrens kontext av krig och kris förstärka en känsla av fara. Placeras oskyldiga och 

utsatta individer i denna typ av kontext kan bilden av situationen framställas som ännu mer 

hotfull. Denna bild kan tolkas framställa en familj vilket även fler bilder i broschyren gör. 

Familjer porträtteras både i en fas inför kris där de tillsammans kan tolkas förbereda hemmet 

men också i allvarliga krissituationer där de avbildas springandes från katastrofer. Eftersom 

en stor del av mottagarna kan tolkas ha en ett starkt band till familjen kan det vara ett 

effektivt sätt att väcka känslor genom att visa närstående som står tillsammans. Både inför en 

kris och även när de befinner sig i en krissituation, vilket kan öka viljan att förbereda sig för 

att ge familjen de bästa förutsättningarna.  

 

MSB anammar även ytterligare två av Granatts (2004) principer för effektiv 

riskkommunikation genom att de inte förminskar mottagarnas rädsla samt att de skapar en 

realistisk förståelse av riskerna. Det finns en mening som uttrycker att “vi lever i en osäker 

värld” vilket kan ge en tankeställare till de svenska medborgarna som generellt har en känsla 

av att de lever i ett säkert land. Denna text förminskar med andra ord inte människors rädsla 

utan ger istället mottagare en verklig bild av att det faktiskt finns risk för potentiella kriser i 

landet. Detta styrks även senare i broschyren med informationen om att den förändrade 

omvärlden har gjort att regeringen beslutat att stärka totalförsvaret och att planeringen för 
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Sveriges civila försvar kommer återupptas. Dessa texter kan ge mottagare en förståelse att det 

är av vikt att vi förbereder oss även fast Sverige alltid har setts som ett skyddat land.  

6.1.2 Broschyren ska appellera till mottagarnas moral 

Ett effektivt medel som genomsyrar broschyren är Hansens et al. (2018) principer om moral, 

vilket visas i bilderna. Ett element inom moral är osjälviskhet vilket visas genom 

användandet av barn och porträtteringen av de som inte har samma förutsättningar. I 

merparten av bilderna syns ett eller flera barn vilket som tidigare nämnt i viss kontext kan 

skapa starka konnotationer som visar på sårbarhet och oskuld. Att visa sårbarhet görs även 

genom avbildningar av människor som kan tolkas vara skadade och rullstolsbundna. Detta 

kan vara ett sätt att vädja till mottagarnas moral om att ta hand om de som är sjuka och svaga. 

Genom att bilderna porträtterar barn och vad som kan tolkas vara familjer trycker broschyren 

även på moral om familjeansvar vilket är en princip för effektiv riskkommunikation som 

MSB lyckas följa.  

 

Vidare spelar broschyren också på den moraliska principen om att lidande bör minimeras 

vilket både görs via bildernas framställning men också genom text. Det är främst meningen 

“Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har 

samma förutsättningar” som vädjar till att egenansvar bör tas för att färre ska behöva bli 

lidande vid en kris. Att trycka på mottagarnas moral är i hög grad effektivt då det kan väcka 

de allra starkaste känslorna kring värderingar och vad som anses vara det rätta. MSB anses ha 

komponerat broschyren med en lagom mängd moraliska påtryckningar. Detta leder till att de 

inte skuldbelägger mottagarna på ett missriktat sätt utan appellerar mottagarnas känslor på ett 

slagkraftigt sätt vilket leder till effektivitet i kommunikationen.  

6.1.3 Förtroendeskapande är av vikt för effektivitet i riskkommunikation 

Förtroende skapas genomgående i hela broschyren då MSB återkommande visar på kunskap 

och detaljerad information kring hur krisen ska hanteras av både allmänheten och 

myndigheterna. MSB har även i broschyren anammat ytterligare två av principerna för 

effektiv riskkommunikation. Dels genom principen om att kommunikationen bör innehålla 

lugnande meddelanden och även genom försäkran om att berörda myndigheter kommer vidta 

åtgärder vid kris (Granatt 2004). Detta görs exempelvis med hjälp av texten som uttrycker att 

regeringen har beslutat att stärka försvaret samt med texten om att Sverige aldrig kommer ge 
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upp vid händelse av krig. Att anamma dessa principer kan öka mottagarnas förtroende för 

avsändaren.  

 

I och med att den svenska befolkningen generellt har ett starkt förtroende för staten (Cornia, 

Pressel & Pfeil 2014) kan det tolkas vara ett effektivt medel att redan på första sidan visa 

nationalsymbolen i form av de tre kronorna. Detta tolkas vara effektivt då det kan konnotera 

en tanke om att broschyren är ett meddelande från staten. För att uppnå effektiv 

riskkommunikation är det även av vikt att bilderna på något sätt samspelar eller kompletterar 

texten. I samband med symbolen står även texten “Viktig information till Sveriges invånare” 

som kan visa på formell information och att det är adresserat till alla som bor i Sverige. I 

detta fall kan symbolen och texten tolkas komplettera varandra genom att omedelbart väcka 

mottagarens intresse för innehållet, vilket därmed kan leda till att risk kommunikationens 

effektivitet ökar. I broschyren används även ordval som visar beslutsamhet som exempelvis 

“måste”, “kan” och “ska”. Dessa ord kan tolkas ha för avsikt att uttrycka avsändarens 

säkerhet kring det som talas om vilket kan skapa förtroende samt tillit för avsändaren och i 

förlängningen kan det tolkas bidra till att läsaren förstår allvaret. 

6.1.4 Broschyren ska öka medborgarnas beredskap 

Broschyren innehåller ett flertal element som kan tolkas förbereda mottagare praktiskt inför 

en kris. Dels har MSB valt att använda punktlistor för att förmedla hur medborgare ska agera 

vid ett terrorattentat samt listor för hemberedskap. På så sätt får mottagarna konkreta 

instruktioner för vad de kan och ska göra både innan och under en kris. Genom detta trycker 

MSB på mottagarens självansvar som kan öka engagemang samt att de kommunicerar tydligt 

och ger förslag på förebyggande åtgärder att vidta. Detta följer Granatts (2004) principer för 

effektiv riskkommunikation och kan bidra till att broschyrens effektivitet ökar. Även den 

information som redogör för de olika varningssystem och beredskapslarm som används i 

krissituationer kan tolkas förmedla en praktisk kunskap hos mottagarna. Det första larmet 

som presenteras i broschyren innebär en varningssignal inför en eventuellt kommande kris, 

detta larm visas i den orangea färgen. Det andra larmet innebär omedelbar krigsfara och visas 

i den röda färgen. Utifrån färgernas genomgående placering i broschyren kan den orangea 

färgen även här tolkas symbolisera förberedelsefasen och den röda färgen symbolisera att 

krisen har inträffat. Att visualisera förloppet vid krissituationer genom användandet av färger 
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kan vara ett effektivt sätt för att fånga mottagarens uppmärksamma, vilket därmed kan leda 

till att de blir bättre förberedda praktiskt.  

6.1.5 Begränsande faktorer för broschyrens effektivitet 

I broschyren har vi återfunnit ett antal faktorer som kan tolkas begränsa 

riskkommunikationens effektivitet. Exempelvis finns det två bilder som kan tolkas minska 

betydelsen av det texten säger, då bildernas framställning kan anses inte överensstämma med 

kontexten av kris och krig. Den ena är bilden som porträtterar personer som sitter vid datorer 

och den andra är bilden på den sönderfallande bron. Den första bilden kan tolkas höra till 

texten “Cyberattack som kan slå ut viktiga it-system”. Bilden kan dock vid anblick denotera 

en tolkning av att det är ungdomar som sitter och spelar datorspel och situationen verkar 

relativt lugn. Resultatet i denna kontext kan då bli att mottagaren möjligtvis uppfattar 

cyberattack som mindre hotfullt vilket kan leda till att riskuppfattningen till en viss mån kan 

sänkas. Den andra bilden kan tolkas ha för avsikt att visualisera angreppet “Sabotage av 

infrastruktur”. Bron som porträtteras är förhållandevis liten och kan genom dess 

omgivningen uppfattas vara belägen på en landsbygd. Detta kan göra att scenariot som målas 

upp för mottagaren kan tolkas vara förminskande i relation till texten och möjligtvis inte 

appellera mottagarens känslor tillräckligt. Dessa bilder kan tolkas motverka texten och göra 

att texten inte når sin fulla effekt, vilket kan leda till en något missvisande bild av verkliga 

attacker. Detta går emot Grantts (2004) princip om att ge mottagarna en realistisk förståelse 

som kan komma att sänka mottagarnas riskuppfattning och minska effektiviteten i 

riskkommunikationen.  

 

Ytterligare ideala principer för effektiv riskkommunikation är att informationen bör vara kort, 

konkret och inte innehålla tvetydiga termer (Ulmer, Sellnow och Seeger (2007). I broschyren 

finns ett specifikt textstycke som kan tolkas uppfattas tvetydigt av mottagare. Texten lyder 

“Stater och organisationer använder redan idag vilseledande information för att försöka 

påverka våra värderingar och hur vi agerar.”. Underliggande kan detta tolkas förmedla att 

mottagarna inte kan lita på någon annan och det motsätter även ytterligare en princip om att 

effektiv riskkommunikation inte bör vara partisk och ensidig. Texten kan även tolkas implicit 

konstruera en känsla av “vi” och “dom” vilket också kan bli otydligt då det kan tolkas vara 

svårt att förstå vilka “dom” andra är. Att använda denna formulering kan tolkas förvirra 

mottagarna som enligt Granatt (2004) alltid vill skydda sig själva mot opålitlig information. 
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Att inte få en klar bild av vilka “dom” är som sprider vilseledande information kan också 

skapa otydlighet vilket kan leda till osäkerhet hos mottagarna. 

 

MSB tolkas ha för avsikt att skapa inkludering genom text, då de tidigt i broschyren uttrycker 

att “This brochure is available for download in several different languages on 

dinsakerhet.se”. Detta försöker visa på välvilja gentemot icke svensktalande medborgare och 

betonar vikten av att alla som bor i Sverige tar del av informationen. Dock med bakgrund till 

att en del medborgare inte talar svenska bör denna text möjligen få större plats i broschyren 

och säga mer än vad den faktiskt gör. Meningen kan kännas tämligen kort på information 

vilket kan resultera i att få faktiskt går vidare till den hänvisade hemsidan. Detta kan bidra till 

att texten inte når sin fulla effekt och riskerar att misslyckas i att informera icke 

svensktalande medborgare. 

6.2 Medborgarnas representation och plikt  

Följande del av analysen inkluderas i det kritiska perspektivet som ämnar uppnå syftet att 

undersöka hur broschyren framställer nationen och medborgarnas samt myndigheternas roll i 

samhället vid en kris. Genomgående i broschyren presenteras samhällsmedborgarna som 

handlingskraftiga. Handlingskraft visas genom att individerna i bilderna porträtteras som 

aktiva människor som gör någonting. Detta sker exempelvis genom bilden på familjen som 

förbereder sig inför en kris genom hemberedskap samt bilden som visar människor som 

springer från vad som kan tolkas explosioner och som hjälper både barn och skadade 

därifrån. Det finns även en bild som föreställer individer som ställer in en radiofrekvens och 

en bild som visar människor som går in i ett skyddsrum. Gemensamt för bilderna är att de 

visar på att åtgärder vidtas av medborgare vid en kris och att de hjälper varandra i olika 

situationer. Dessa bilder kan spela på mottagarnas moral genom att visa på att medborgare 

ska hjälpa varandra och att det finns social överensstämmelse som visar att det andra i ens 

omgivning gör ska en själv göra för att skapa enighet. Den sociala överensstämmelsen kan 

underliggande ses som ett argument om att det är finns en gemensam plikt som medborgare 

att bidra gentemot familjen, andra medborgare och Sverige. 

 

Majoriteten av bilderna i broschyren porträtterar människor i grupp. Att avbilda människor i 

grupp kan enligt Machin (2007) skapa en känsla av kollektivism hos mottagarna. I den 

kollektiva framställningen kan det finnas ett underliggande budskap om att vi måste fatta rätt 
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beslut för kollektivet. Genom att alla bilder framställer individer tillsammans, skapas en 

känsla av att rollen som medborgare innebär att vara solidarisk. De bilder som porträtterar 

familjer och skadade individer kan även skapa en underliggande tolkning hos mottagarna att 

medborgare är familjära, medmänskliga och osjälviska. Detta genom att vi hjälper de som 

inte har samma förutsättningar och att vi gör det för varandra.   

 

Medborgarna i broschyren framställs på ett sätt som förmedlar en enhetlig känsla av 

situationerna genom att individerna har avbildats med sammanbitna ansiktsuttryck som 

förmedlar en känsla av allvar. I majoriteten av bilderna positioneras de även på ett sätt som 

gör att de vänder ryggen emot och vänder blicken bort från mottagarna. Ansiktsuttrycken i 

kombination med positionen och den frånvarande blicken kan tolkas skapa en seriös ton i 

broschyren. Vilket kan vara ett sätt att distansera relationen mellan individerna i bilden och 

mottagarna. Framställningen kan skapa en objektifiering hos mottagarna vilket kan leda till 

ökad igenkänning i de situationer som porträtteras, då mottagarna kan se individerna som 

vem som helst. 

 

Det finns en stor variation bland de individer som porträtteras i bilderna. Olika åldrar, kön 

och etniciteter representeras i broschyren vilket kan vara ett försök att inkludera alla som bor 

i Sverige. Genom en varierad representation av medborgarna kan MSB tolkas minimera 

risken för att minoritetsgrupper känner sig exkluderade ur gemenskapen. MSB har också valt 

att att adressera till “Sveriges invånare” på första sidan vilken kan skapa en föreställning av 

tillhörighet och en känsla av gemenskap med medlemmar i nationen. Att använda 

formuleringen “invånare” istället för “medborgare” är mer inkluderade då det talar till alla 

som bor här och inte endast de som känner sig som medborgare i landet. Detta kan tolkas öka 

chansen att få mottagare att ta del av informationen då de kan känna sig inräknade i det 

kollektiva meddelandet vilket kan bidra till effektivitet i riskkommunikationen.  

 

Rollen som medborgare framställs också som ansvarstagande. I slutet av stycket under 

riksvapnet används benämningen “du” i form av meningen “Om du är förberedd bidrar du 

till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning”. Detta kan visa på vikten av 

det personliga ansvaret som varje enskild mottagare har. Användandet av pronomen “du” är 

återkommande i broschyren. Bland annat i form av “du som privatperson har också ett 

ansvar” vilket tydligt förmedlar information om att medborgare har ett självansvar. Genom 

användandet av “du” kan en relation mellan MSB och mottagaren uppstå och vikten av 
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självansvaret får ett starkt genomslag. Att adressera mottagaren som “du” kan tolkas skapa 

en mer personlig närhet till meddelandet vilket kan göra att mottagare tar till sig 

informationen på ett djupare plan.  

6.3 Framställningen av myndigheternas roll och handlingskraft    

Riksvapnet som finns på första uppslaget kan vara ett val MSB har gjort för att tidigt skapa 

förtroende för avsändaren genom att visa att regeringen står bakom meddelandet. MSB:s 

egna logga är i väldigt liten skala medans riksvapnet är större och tar mer fokus, vilket kan 

göra att statens röst i broschyren får ett större genomslag. Som tidigare nämnt så har den 

svenska befolkningen ett högt förtroende för staten. Så att inleda med att visa på staten som 

avsändaren tillsammans med den kompletterande texten “på uppdrag av regeringen” kan det 

vara ett sätt att visa på myndigheternas auktoritet vilket kan öka mottagarens riskuppfattning 

när de går vidare och läser broschyren. 

 

De deltagare och objekt som tolkas avbilda myndigheter i bilderna porträtteras även som 

aktiva. Detta sker genom framställningen av poliser och brandmän som med brandbil släcker 

bränder och hanterar en krissituation, samt även i en bild som visar på det militära försvaret i 

stridsåtgärd. Genom att porträttera myndigheter som handlingskraftiga kan negativitet som 

finns kopplat till kriser minimeras då försäkran om att säkerhetsåtgärder kommer vidtas av 

berörda myndigheter demonstreras. Detta kan även tolkas göra att myndigheterna 

representeras som förtroendeingivande då de försäkrar allmänheten om att de behärskar 

krissituationer. Däremot visar en av bilderna en översvämning vilket kan porträttera en 

situation av förlust som möjligtvis kan göra att mottagarna kan tvivla på myndigheternas 

förmåga att hantera krisen och deras roll i liknande krissituationer. Då det enligt Wu et al. 

(2016) kan minska förtroendet att portättera tänkbara förluster kan myndigheternas frånvaro i 

bilden ifrågasättas. Myndigheterna är frånvarande i bilden vilket kan göra att den 

förlustbaserade framställningen får en mer negativ effekt, än vad det istället hade fått om 

krishanterande myndigheter synts i bilden.  

 

Bilden som porträtterar det militära försvaret i stridsåtgärd innehåller många olika element 

som kan skapa mening hos mottagaren och framställa myndigheterna roll som betydande. Ett 

element som är av vikt att undersöka är kroppshållningen på soldaterna i bilden. Soldaterna i 

bilden anses stå rakryggade och ha en stark pose i bilden vilket går i linje med Machins 
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(2007) teori om att det kan ha en metaforisk betydelse av disciplin vilket kan konnotera 

associationer av en maskin-liknande natur hos armén. Detta kan tolkas visa på styrka hos 

militären och att det bakomliggande kan visa på order från en auktoritet.  

 

Enligt Machin (2007) finns det objekt i bilder som kan verka stärkande vilket i detta fall är 

vapnet som bärs av soldaterna. Att det just är soldater i uniform som bär vapen stärker även 

associationen att det är en organiserad och legitimerad auktoritet, i form av en armé. Bilden 

inkluderar även flera stärkande objekt i form av stridsfartyg, flygvapen, helikoptrar och 

stridsvagnar. Detta kan tolkas vara ett sätt att försöka stärka uppfattningen om att Sveriges 

försvar är brett och har flera olika verksamhetsområden. Här porträtteras återigen 

myndigheterna som handlingskraftiga med ett starkt styre som har stor förmåga att stå emot 

en kris eller krig. 

 

Vidare inkluderas ytterligare element såsom miljö och läge som kan verka stärkande i bilden. 

MSB har valt att porträttera bilden på militären i stridsåtgärd i en skogsmiljö med granskog 

vid kustlinjen, vilket kan vara ett val MSB har gjort, som även överensstämmer med Machins 

(2007) teori om att ett läge vid kusten kan konnotera en känsla av lugn och frihet. En 

kombination av alla dessa nämnda elementen kan göra att myndigheterna framställs som 

starka, kontrollerade och trygga som därigenom kan stärka mottagarnas förtroendet.    

 

Soldaterna i bilden på militären i stridsåtgärd kompletterar det som uttrycks i den röda ruta 

bredvid bilden, i form av “Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig ge 

upp...”. Detta då de pekar framåt med både hand och vapen vilket kan konnotera en känsla 

hos mottagarna av att militären ser framåt och inte kommer att backa. Däremot är det faktum 

att Sverige är ett lågrisk-land en faktor som bör beaktas vid konstruktionen av 

myndigheternas handlingskraft. Då svenskar kan anses ha okunskap kring kriser och hög tillit 

till auktoriteter riskerar de att lämna över ansvaret till andra (Cornia, Pressel & Pfeil 2014).  

 

MSB vill visa myndigheterna som handlingskraftiga och ansvarstagande samtidigt som 

självansvaret hos medborgarna uppvisas som en central roll. Med bakgrund till detta kan 

bilden på det starka militära försvaret i kombination med texten i den röda rutan göra att 

ansvaret bli en aning otydligt. Enligt Machin (2012) kan användandet av ”vi” vid olika 

placeringar ge ordet en bristfällig förklaring. Att använda “vi” i detta sammanhang kan ge 

just en bristfällig förklaring då det kan vara svårt för mottagarna att förstå vilka “vi” det talas 
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om. “Vi” i detta sammanhanget, i kombination med bilden, kan tolkas mena det svenska 

försvaret och den starka auktoriteten hos militären som det konnoterar, vilket kan göra att 

mottagarnas till viss grad avsäger sig sitt självansvar. Bilden och texten i detta sammanhang 

kan i kombination därmed bidra till att budskapet om att alla måste hjälpas åt motsägs och 

ansvaret kan komma att läggas på andra, då främst auktoriteterna i Sverige.  

6.4 Bilden av nationen Sverige 

I broschyren återspeglas nationen som rationell, genom att det återkommande skildras en 

framställning av medborgarna och myndigheterna som förnuftiga. Förnuftet visas genom idén 

om att det är en självklarhet att vi ska hjälpa varandra vid en kris och att det är moraliskt rätt 

att vilja hjälpa varandra. Bilden som ges av nationen kan även tolkas uttrycka en stark 

samhörighet och att de svenska värderingarna som införlivas i broschyren är av vikt att stå 

upp för. Underliggande kan dessa skildringar konnotera en representation av vad det innebär 

att vara svensk invånare vilket ytterligare kan stärka den nationella identiteten.  

 

Genomgående ges en bild av nationen Sverige som värderingsdriven. Detta görs exempelvis 

genom meningen “fred, frihet och demokrati är värden som vi måste skydda och stärka varje 

dag” som innehåller tre värdeord vilket stärker bilden av nationens värderingar. Genom att 

använda dessa ord skapas en föreställning av samhället och de gemensamma värderingar som 

någonting som svenska medborgare ska ha. Att peka på ideologiska grunder såsom 

värderingar kan väcka en nationalistisk känsla om att vi har ett ansvar att stärka och skydda 

vårt land tillsammans som kollektiv. Att använda pronomen “vi” är i denna kontext stärkande 

och kan tolkas frambringa en känsla av nationell identitet vilket går i linje med Machins 

(2012) teori om användandet av ”vi”. Detta kan generera en upplevelse av att tillhöra en 

specifik social grupp inom den nationella gemenskapen och uppvisar en nationell identitet 

genom orden som beskriver de svenska värderingarna.  

  

I texten uttrycks även “...vår vilja att hjälpa varandra” som kan vara ett sätt att visa att 

medborgarnas roll handlar om ansvar gentemot andra medmänniskor och kan vara ett sätt att 

frambringa en känsla av nationell samhörighet. Genom att använda “vår vilja”  kan MSB få 

mottagarens tankar att överensstämma med de idéer de vill förmedla. Att använda “vår” kan 

tolkas förmedla MSB:s idéer, som de menar vi medborgare har gemensamt, med syftet att 

skapa en kollektiv idé om hur svenskar ska vara. Denna tolkning kan göras utifrån Billigs 
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(1995) beskrivning av nationalism, som han menar finns för att skildra det som ses som 

bekant i en nation och det medlemmarna ser som de gemensamma idéerna om en nation. 

Genom MSB:s konstruktion av bilden av Sverige kan mottagare känna tillhörighet vilket kan 

stärka den nationella identiteten.  

 

I broschyren konstrueras kriserna som nära och att de potentiellt kan inträffa i Sverige på 

grund av den osäkerhet som råder i omvärlden just nu. MSB skapar närhet genom att de visar 

olika delar av Sverige med hjälp av att de porträttera kriserna i både landsbygd och 

stadsmiljö, vilket kan öka igenkänningen hos mottagarna. I och med att Sverige är ett lågrisk-

land kan det finnas en avsaknad av erfarenhet av krigsliknande situationer. Detta gör att det är 

av vikt att skapa en närhet till krisen då svenskar generellt har en känsla av att Sverige är ett 

skyddat land. Christensen, Fimreite och Lægreid (2011) menar att oerfarenhet av krig och 

större kriser spelar en stor roll i hur risker uppfattas. Den egna begränsande, närliggande 

erfarenheten hos invånare kan göra att det finns svårigheter i att acceptera riskmeddelandet. 

Så genom att konstruera närhet i bild och text kan mottagare tolkas ha lättare att ta till sig 

meddelandet genom igenkänning och en känsla av att kriser kan inträffa i Sverige.    

  

Bilderna i broschyren skildrar bland annat kriser som påverkar familjer med barn och 

situationer som inträffat i ett lägenhetshus samt ett bostadsområde. Denna porträttering kan 

ytterligare stärka känslan av närhet till kriserna på grund av att igenkänning kan finnas hos en 

stor del av mottagarna. Även bilden av den sönderfallande bron kan vara ett sätt att skapa en 

närhet till krisen hos mottagarna genom att porträttera en krissituation som skulle kunna 

påverka människors vardag. I och med att krig kan tolkas vara den krissituation som känns 

längst bort från svenska medborgare kan MSB ha konstruerat krigsbilden i en miljö av en 

svensk granskog. I detta avseende kan granskogen tolkas ses som en symbol för Sverige och 

därmed kan bilden skapa igenkänning hos mottagare. Situationen i Sverige beskrivs som 

allvarlig och som nämnt osäker genom att de inte undanhåller det faktum att landet måste öka 

beredskapen samt att omvärlden är en faktor som inverkar på landet säkerhet. Broschyrens 

porträttering av närhet till kriser, och att MSB inte underhåller att vi lever i en osäker värld, 

kan göra att mottagare får en bild av att nationen Sverige är mer utsatt för risker än vad 

svenskar möjligtvis tidigare har trott.  
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7. Diskuterande slutsats 
I detta avsnitt presenteras samlade resultat av analysen med fokus på speciellt intressanta 

aspekter som det diskuteras kring. Avslutningsvis presenteras även förslag på vidare 

forskning.  

Vi har i broschyren återfunnit ett flertal intressanta aspekter som visar hur kommunikationen 

är effektiv i att informera om risker. Däremot kan kommunikationens effektivitet i viss mån 

anses bristfällig i att få mottagare att vilja förbereda sig inför kriser. I broschyren har det 

alltså återfunnits element som bidrar till både ökad och minskad effektivitet och som anses 

intressanta att diskutera. Till att börja med är det funktionellt att MSB har valt att använda sig 

av tecknade bilder som kan tolkas ha gett dem större möjligheter att utforma bilderna på ett 

idealt sätt och hur de vill. MSB har lyckats konstruera bilder på ett sätt som gör de livfulla 

men som inte väcker allt för stor rädsla, vilket bilderna skulle kunna göra i broschyrens 

kontext av kris och krig. Att MSB har utformat bilderna för att väcka känslor kan ses som 

gynnsamt då det vid lagom grad ökar riskuppfattningen, trots att det finns en medvetenhet om 

att en känslofull utformning kan väcka negativa reaktioner. Det är alltså av vikt att MSB valt 

att bortse från de negativa reaktioner som kan uppkomma och konstruerat 

riskkommunikationen så effektivt som möjligt i och med att behovet är så pass stort idag. 

Vi anser det även vara gynnsamt att personer i bilderna i broschyren porträtteras som 

handlingskraftiga och alltid i grupp. Detta kan göra att mottagarna får känslan av att 

medborgare har en aktiv roll vid en kris och att vi agerar tillsammans. Även myndigheterna 

avbildas som handlingskraftiga, vilket görs genom bilden av att de kan hantera en 

krissituation som i förlängning kan komma att stärka förtroendet hos mottagarna. Däremot 

kan porträttering i vissa fall riskera att få en oönskad effekt genom att det upprätthåller 

svenska medborgares bild om att statliga auktoriteter är den främsta, om inte enda, aktören i 

att hantera kriser. Den bild som mottagarna möjligtvis får kan därmed vara problematisk då 

de svenska medborgarna kan ge över det övergripande ansvaret till myndigheterna i att 

hantera och åtgärda kriser. 

 

Svenska medborgare har även tendens att ge över ansvaret till andra på grund av okunskap av 

kriser. På grund av att medborgare i Sverige har relativt begränsad erfarenhet kring 

närliggande kriser kan det vara svårt att acceptera och förstå varningar. Eftersom krig och 

kris känns väldigt långt bort från svenskars vardag kan det göra att mottagare inte ser det som 
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något seriöst. För att lyckas skapa närhet till krissituationer, som svenska medborgare 

möjligtvis har oerfarenhet av, anser vi det vara gynnsamt att MSB har valt att framställa 

situationerna på ett sätt som kan skapa igenkänning. Bilderna porträtteras på ett sätt som kan 

återspegla människors vardag och i svensk kontext vilket kan skapa associationer om att det 

kan hända oss och att kris kan drabba Sverige. Genom denna igenkänning kan MSB öka 

mottagarnas riskmedvetenhet.  

 

För att nå de som kan ha svårt att acceptera allvaret i riskmeddelanden kan MSB ha valt att 

tydligt visa på att meddelandet är från en auktoritet tidigt i broschyren. Vi anser det vara 

fördelaktigt att de valt att framhäva riksvapnet och därmed sätta staten i centrum medan MSB 

som avsändare ges mindre fokus. Att sätta statens röst i fokus tolkar vi är ett val som har 

gjorts för att mottagarna ska få tillit till informationen och för att broschyren ska få ett 

starkare genomslag. Det här kan i förlängningen tjäna auktoriteternas intresse då 

medborgarnas förtroende för landets styre redan är högt om en kris inträffar. Vi anser att det 

är en intressant aspekt då broschyren potentiellt inte hade fått samma genomslag om staten 

inte hade synts lika tydligt i meddelandet som de gör.  

 

En fördelaktig faktor för MSB är att deras riskkommunikation har tolkats gå i linje med 

Hansens et al. (2018) moraliska principer genom att trycka på osjälviskhet, beslutsamhet, 

familjeansvar och ömsesidighet hos mottagarna. En intressant aspekt är att det genomgående 

i broschyren läggs vikt vid att det är mottagarens plikt att bidra och hjälpa till för kollektivet. 

När MSB spelar på de moraliska principerna i broschyren finns det ofta förekommande en 

bakomliggande tanke att det görs för att hjälpa andra. Moral kan som tidigare nämnt vara en 

av de mest effektiva känslorna att väcka men vi kan anse att MSB har valt att lägga 

medborgarnas ansvar på en lite för hög nivå. Att budskapet i broschyren i stort sett menar att 

medborgarna ansvarar för landets säkerhet kan anses som för starka påtryckningar. Detta kan 

leda till att mottagarna känner att ansvaret dras för långt, och det kan tolkas bli för abstrakt, 

vilket kan sänka beslutsamheten att förbereda sig. Vi kan anse att det hade varit mer effektivt 

om MSB hade lagt medborgarnas ansvar på en mer realistisk nivå, det vill säga att inte 

koppla egenansvaret med hela landets säkerhet.  

 

MSB har tolkas till stor del uppfyllt Granatts (2004) principer för effektiv riskkommunikation 

genom att broschyren demonstrerar vidtagna åtgärder, inte förminskar människors rädsla och 

ger mottagare en realistisk förståelse. Däremot kan vissa av bilderna anses misslyckas med att 
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ge en rättvis realistisk förståelse i förhållande till texten och broschyren kontext, vilket kan 

sänka riskuppfattningen och därmed effektiviteten. Ytterligare en aspekt som ansetts 

intressant att diskutera är principerna om opartiskhet och tvetydiga termer. Vi finner det 

ytterst intressant att MSB har valt att formulera meningen om att stater och organisationer 

kan förmedla vilseledande information på sättet de har gjort. De lägger fram det på ett sätt 

som verkar självklart men informationen anser vi kan tolkas plantera en tanke hos mottagarna 

om att man inte vet vem man kan lita på. Vår tolkning är att detta kan skapa mer förvirring än 

en säker förståelse kring vart pålitlig information kan hittas.  

 

De två formuleringarna “fred, frihet och demokrati är värden som vi måste skydda och stärka 

varje dag” och “Vår vilja att hjälpa varandra” har vi tolkat användas för att stärka den 

nationella identiteten men kan också anses läggas i munnen på mottagarna av MSB. Detta gör 

de genom att de fastslår värderingar som vi har, och ska ha, som svenska medborgare och att 

de gör antaganden som mottagarna själva inte uttryckt. Ett resultat av detta kan bli att 

mottagarna ogillar känslan av att MSB “trär på” mottagarna egenskaper, oavsett om 

antagandet stämmer överens med mottagarens idéer eller inte, vilket därmed kan få oönskad 

effekt. Här kan det ifrågasättas om principen för moraliska påtryckningar är för hög eller inte.  

 

En aspekt som vi har reflekterat över är att även om broschyren är effektiv i att informera kan 

det vara värt att fundera på om broschyrens breda omfattning är ideal för att nå alla typer av 

mottagare. Främst kan innehållet anses för omfattande när det gäller att nå de som tenderar att 

bli överväldigade av för mycket och detaljerad information, som Kim och Choi (2017) valt 

att kalla blunters. För att nå denna typ av mottagare har vi gjort tolkningen att det hade varit 

fördelaktigt om broschyren varit av kortare karaktär och möjligtvis disponerats med det 

viktigaste först, detta för att inte riskera att det mest betydelsefulla i budskapen inte når fram. 

Men en fördel för att nå mottagarna generellt är att broschyren genomsyras av en lagom nivå 

av känslomässiga appeller som kan anses gynnsamma för att öka riskuppfattningen.  

 

Genom analysen har vi funnit flera element i broschyren som har tolkats spela på nationalism 

och det kollektiva ansvaret. Främst görs detta genom att tilltala mottagaren med ett “vi” som 

visar på gemenskap i nationen och en kollektiv samhörighet. Men trots att broschyren är ett 

nationellt samhällsmeddelande som skulle kunna innehålla ett flertal nationalistiska drag har 

vi funnit relativt få komponenter som visar på detta. Vi finner det däremot intressant att MSB 

valt att trycka på värderingar och viktiga tillgångar som anses svenska, vilket uttrycks på ett 
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sätt som fastställer dem som självklara för alla. Det finns en känsla av att de utgår ifrån att 

alla som bor i Sverige har likasinnade idéer och värderingar om vad Sverige står för och vad 

det innebär att vara svensk.  

 

En intressant aspekt i broschyren är att MSB har valt att konstruera en bild av nationen 

genom porträtteringen av sina egna ideér om hur en ideal medborgare i Sverige ska se ut vid 

händelse av kris. Denna framställning målar upp svenska medborgare som individer med en 

stark moral som är beredda att stå upp för nationens värderingar om något hotar Sverige. 

Ytterligare en intressant synpunkt är att MSB valt att porträttera nationen som 

värderingsdriven och inte endast som ett fysiskt land. Detta kan vara ett sätt att skildra att det 

finns mer att skydda än endast de som bor här, vilket kan leda till en känsla av patriotism hos 

mottagarna som kan öka viljan att förbereda sig för landets skull.   

 

I broschyren har vi genom analysen återfunnit ett antal element som kan ha inverkan på hur 

risker uppfattas av mottagare vilket kan påverka hur riskmeddelandet tas emot. Utifrån detta 

skulle det förslagsvis vara av intresse att vidare undersöka mottagarnas uppfattningen av 

broschyren vilket möjligen kan göras genom kvalitativa intervjuer och observationsstudier. 

Vi anser det vara av värde att att undersöka materialet utifrån ett mottagarperspektiv för att få 

ytterligare konkretiserad bedömning av riskkommunikationens effektivitet.  
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8. Sammanfattning 
I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av hela uppsatsens innehåll. Här beskrivs 

syftet, metoden, tidigare forskningen samt de teoretiska utgångspunkterna och deras roll i 

studien samt viktiga resultat som svarat på frågeställningarna.  

Syftet med denna studie har varit att undersöka om broschyren “Om krisen eller kriget 

kommer” är komponerad för att kommunicera risker på ett effektivt sätt för att förbereda 

samhällets medborgare. Studien ämnade även att undersöka hur broschyren förmedlar en 

framställning om nationen och hur rollerna i samhället vid en kris framställs med bakgrund 

av att materialet är ett nationellt samhällsmeddelande. De frågeställningar som studien 

grundas i har tillsammans bidragit till att syftet har uppnåtts. Den tidigare forskning har varit 

av hög relevans och gynnsam för att få en bild av hur kommunikationen bör vara utformat för 

att uppnå effektivitet. Både det normativa perspektivet och det kritiska perspektivet har varit 

användbara för att uppnå studiens syfte och passade till denna typ av forskning. 

Det som har stått i fokus inom det normativa perspektivet är känslor i riskkommunikation, 

moral i riskkommunikation, bilder i kombination med text, förtroendeskapande i 

riskkommunikation samt de olika principerna för effektiv riskkommunikation. Med det 

normativa perspektivet har vi lyckats återfinna de komponenter som visar på effektivitet eller 

ineffektivitet i broschyren för att förbereda mottagarna. Vi har även kunnat åskådliggöra 

vilka komponenter som kan konnotera associationer hos mottagarna som kan ha inverkan på 

riskuppfattningen.  

 

Våra teorier diskurs, ideologi, nationalism och nationell identitet har hjälpt oss under den 

kritiska analysen att uppfatta vilka underliggande idéer som återfinns i broschyren. Vi har 

med det kritiska perspektivet kunnat blottlägga de invävda idéerna och kunnat få en 

uppfattning kring den bild av nationen som broschyren försöker återspegla, samt hur de 

framställer medborgarnas samt myndigheternas roll i broschyren. Under studien har vi sett ett 

tydligt samspel mellan den tidigare forskningen som använts och de resultat som denna 

forskning har gett. Vi har även sett att broschyrens utformning i stor utsträckning stämmer 

överens med faktorerna och principerna för effektiv riskkommunikation.  
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8.1 Svar på forskningsfrågorna   

F 1: Är broschyren effektiv riskkommunikation och i så fall vad är det som gör den 

effektiv? 

MSB har i stort sett lyckats kommunicera sitt budskap på ett effektivt sätt och visar både 

genom text och bild på många olika hot och kriser vi kan möta. Kommunikationen innehåller 

rätt nivå av känslomässig utformning, förtroendeskapande återfinns genomgående, 

broschyren inkluderar både text och livfulla bilder samt att de trycker på moral på en lagom 

nivå. Kommunikationen följer till stor del de olika principerna för effektiv 

riskkommunikation och kommunikationen inkluderar praktiska åtgärder som mottagarna kan 

vidta för att förbereda sig. Det finns dock aspekter som MSB kan anses misslyckats med för 

att uppnå högre effektivitet i kommunikationen. Bland annat den otydlighet som finns i vilka 

det talas om när det talas om “vi” och att det finns en del tvetydiga termer som kan skapa 

osäkerhet hos mottagaren. Bilder kan i vissa tillfällen uppfattas missvisande vilket gör att 

texten inte når sin fulla effekt och kan sänka riskuppfattningen. Broschyrens omfattning kan 

också anses vara aningen för lång för att nå vissa typer mottagare.  

F 2: Vilken bild av nationen förmedlas i broschyren? 

Bilden av nationen framställs som rationell genom att skildra myndigheterna och 

medborgarna som förnuftiga samt handlingskraftiga. Vidare ges en bild av nationen som 

värderingsdriven och att de svenska värderingarna är av vikt att stå upp för. Genom 

användningen av “vi” frambringas samhörighet och en känsla av nationell identitet vilket 

trycker på det medborgare har gemensamt och en kollektiv idé om hur svenskar ska vara. I 

broschyren ges en bild av Sveriges risksituation som allvarlig och närliggande vilket kan ha 

inverkan på riskuppfattningen. Detta görs genom att att skapa igenkänning i de porträtterade 

situationerna. Broschyrens konstruktion kan även göra att mottagare får en bilden av nationen 

som mer utsatt för risker än vad som tidigare trott.  

F 2.1: Hur representeras medborgarna och deras roll i krissituationer?  

Medborgarna framställs som aktiva, hjälpsamma och handlingskraftiga. Detta görs främst 

genom att samtliga bilder porträtterar agerande människor som hjälper varandra och vidtar 

åtgärder vid en kris. Genom broschyrens text förmedlas medborgarens roll som ansvarsfull 

och som avgörande inför, och vid, en samhällskris. Individerna porträtteras i grupp vilket kan 
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skapa en känsla av kollektivism och underliggande budskap om att vi måste fatta rätt beslut 

för varandra. Representation av medborgare sker i stor bredd som inkluderar olika kön, åldrar 

och etniciteter och rollen som medborgare framställs som familjär, medmänsklig och 

osjälvisk. Individerna förmedlar en känsla av allvar genom ansiktsuttryck och position som 

kan leda till objektifiering. Detta gör att individerna kan ses som vem som helst vilket kan 

leda till att fler känner igenkänning.  

F 2.2: Hur representeras myndigheterna och deras roll i krissituationer?  

Myndigheterna representeras liksom medborgarna som aktiva och starka. De visas även som 

handlingskraftiga vilket kan leda till att negativitet kring risker kan minimeras då försäkran 

om att säkerhetsåtgärder kommer att vidtas ges. Genom att tidigt presentera att meddelandet 

är på uppdrag av regeringen visar tydligt på en stark auktoritet som avsändare vilket verkar 

förtroendeingivande hos mottagarna och kan leda till att riskmeddelandet tas på större allvar. 

Myndigheterna i form av försvaret visas även som en bred kraft som har en betydande roll 

vid hantering av kriser. Däremot kan den starka handlingskraft som konstrueras göra att 

mottagarna möjligtvis kan avsäga sitt självansvar på grund av svenskars starka förtroende för 

myndigheter.     
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9. Egen reflektion  
Efter genomförs studie har ett antal reflektioner uppkommit. Främst anser vi att både ett 

normativt och ett kritisk perspektiv kan ha gjort studien lite spretig. Eftersom materialet 

innehåller väldigt många olika element och de två olika perspektiven tillåter oss att analysera 

många aspekter i materialet kan vissa delar anses bli relativt ytliga. I och med att vi behöver 

förhålla oss till ramarna för en kandidatuppsats har vi behövt begränsa oss till de allra 

viktigaste aspekterna i broschyren. Dock har detta medfört ett intresseväckande resultat som 

kan bidra till forskning inom området effektiv riskkommunikation. Vi har genom hela 

analysen till yttersta möjlighet anammat en objektiv roll som forskare. Detta har gjorts för att 

studien på nytt ska kunna utföras och att resultaten ska kunna speglas. Dock är det viktigt att 

ha åtanke att det kan vara svårt att vara objektiv i det kritiska perspektivet i analysen då vi 

som forskare kan ha samma ideologiska synsätt som det som presenteras i materialet. 

Materialet “Om krisen eller kriget kommer” har varit intressant att analysera på grund av att 

det är så pass aktuellt och att många har tagit del av det. Vi hoppas därmed att ytterligare 

forskning av broschyren kommer genomföras.  
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