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Förord 

Medborgarnas beteende på kommunala webbsidor om risk, beredskap och kris: en pilotstudie är 

en första avrapportering från forskningsprojektet DURCOM (Risk- och 

beredskapskommunikation för ett robust digitalurbant samhälle) vid Örebro 

universitet. Projektet som finansieras av MSB studerar förutsättningarna för 

riskkommunikation för krisberedskap i ett alltmer digitalt och urbant samhälle. 

Centrala studieobjekt i projektet är kommuners arbete med riskkommunikation 

samt kommuninvånarnas/medborgarnas olika vanor och sätt att inhämta och ta 

till sig information om risker och krisberedskap.  

En viktig del av projektet är samverkan mellan forskning (DURCOM) och praktik 

(kommuners riskkommunikation). Målet med projektets samverkan är ett 

ömsesidigt utbyte i linje med samverkanlagen genom att “gemensamt utveckla 

kunskaper och former för att dra nytta av forskningen” (prop. 1998/99:94, sid 34). 

I denna pilotstudie samverkar projektets forskning och Örebro kommun för att 

skapa en ny typ av kunskap om medborgarnas digitala beteende i risk- och 

kriskommunikation – kunskap viktig för båda parter. Samverkan skedde framför 

allt genom att kommunen delade webbstatistik och annan användningsstatistik 

från sina digitala serviceytor till projektets forskning, men också genom samverkan 

kring analys och tolkningen av webbdata.  

Mats Eriksson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro 

universitet är studierapportens redaktör. Mats är delförfattare i samtliga kapitel 
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intern kommunrapport om kommunens kommunikationsarbete med anledning av 
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1. Inledning 
 

I denna pilotstudie presenteras och analyseras statistik från webbsidor samt några 

andra digitala kontaktytor vilka informerar och kommunicerar om risk, beredskap 

och kris i Örebro kommun. Syftet med pilotstudien är tudelat. Ett första delsyfte 

är att studien ska bidra till ny tentativ kunskap om förutsättningarna för digital 

risk- och kriskommunikation hos svenska kommuner. Ett andra delsyfte är att 

pröva möjligheten att använda webbstatistik extraherad med verktyg för 

webbanalys inom DURCOM-projektets forskning om risk- och 

kriskommunikation.  

 

Både i vardagen och i krisläge har medborgaren rätt till risk- och krisinformation, 

enligt regeringsformens § 2 (se exempelvis Nordlund, 1994). Idag har flertalet 

kontakter mellan kommuner och deras invånare med flera grupper digitaliserats, 

vilket skapat nya förutsättningar för kommuners kommunikation om risker och 

kriser. Den digitala transformationen av svenska kommuner drivs dels av 

medborgarnas förmodade behov, dels av visioner om att förbättra kommuners 

servicenivåer med hjälp av tekniken (se exempelvis SKL, 2016) i en tid präglad av 

ökande förväntningar på offentlig sektor (Holmberg, 2015). I ett sådant läge är det 

angeläget att utveckla kunskap om digitalt beteende på kommuners webbsidor. 

Besöker man webbsidorna? Vad läser man om där? Och vad engagerar? Och hur 

hittade man dit? Sådan kunskap om efterfrågestyrd kommunikation bör inte minst 

kunna ge oss nya viktiga ledtrådar om medborgarens informationsbehov och 

engagemang rörande lokala risker, beredskapsfrågor och kriskommunikation i en 

alltmer digitaliserad värld.  

 

En aktuell översikt av kommunikationsarbete rörande risker och beredskapsfrågor 

i olika länder visar att flertalet ser digitala media som det främsta verktyget för 

sådan kommunikation med medborgarna. En vanlig kombination är att mer 

spridningsinriktade riskkommunikationsaktiviteter via sociala medier stöds av 

länkar till myndighetssidor som i sin tur visar hur man skyddar sig själv, sin bostad 

och sin omgivning under en nödsituation (Danielsson, m.fl. 2020). 

Utifrån många års nationell och internationell forskning finns även en djup 

kunskap om vilka traditionella och digitala medier och kanaler som används och 

tilltros som källor just i risk- och krissituationer (se t.ex. Austin, Liu & Jin, 2012; 

Carey, 2003; Liu, Jin & Austin, 2013; Eriksson & Olsson, 2016; Procopio & 

Procopio, 2007). Många studier har visat att individens motivation att ta till sig 

information om risker, hot och självberedskapsfrågor innan kriser inträffar inte är 

speciellt stor (se exempelvis Lindell och Perry, 2011) men om risker och hot 

realiseras väljer många sedan ett antal år att följa händelseutvecklingen online 

(Austin, Liu & Jin 2012). I krisläge ökar exempelvis besöken vanligen på ansvariga 
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myndigheters och kommuners digitala kanaler, ibland vid kriser uppstår till och 

med överbelastningar på webbsystem vilket försvårar risk- och krishanteringen 

(Eriksson, 2006, 2014). Studier visar även att medborgarna föredrar och tilltror 

regionala- och lokala medieinstitutioners rapportering före nationella massmedier 

som källa för risk- och krisinformation vid lokala händelser (Liu, Fraustino & Jin, 

2015). Svenska studier visar även att mediernas egenskaper, till exempel snabbhet 

och mobilitet tycks spela en allt centralare roll för var människor söker 

information vid kriser (Ghersetti och Westlund, 2013). Att sociala medier och 

webbforum blivit en viktig källa för formandet av individens känslor rörande 

risker och hot (Oh, Lee & Han, 2020) samt även är en betydelsefull källa för 

riskinformation (Krimsky, 2007) är andra forskningsbaserade iakttagelser.  

 

Trots omfattande forskning vet vi däremot förvånansvärt lite om hur medborgare 

mer i detalj beter sig i de digitala miljöerna och i gränssnitten som i allt högre grad 

blivit platsen dit medborgarna hänvisas för att ta del av risk- och krisinformation. 

Denna pilotstudie använder därför i risk- och krisforskningssammanhanget relativt 

oprövade verktyg för webbanalys samt annan digital statistik för att besvara och 

diskutera följande övergripande frågor:  

 

1. I vilken grad tar de digitala användarna del av den information avseende 

lokala risker och krisberedskap som kommuner idag erbjuder i sina digitala 

kanaler och på webbsidor och på vilket sätt beter användarna sig mer i 

detalj på de digitala platserna?   

2. På vilket sätt förändras de digitala användarnas beteende på kommunala 

webbsidor och digitala platser om väl en kris realiseras? 

 

Pilotstudien avgränsas till att undersöka och analysera beteendet på Örebro 

kommuns webbsidor samt beteende i några andra digitala kanaler inom 

kommunen. Om designen och resultaten av pilotstudien faller väl ut kan det bli 

aktuellt att upprepa liknande studier inom ramen för DURCOM-projektet med 

exempelvis andra kommuner av både större och mindre storlek, samt i kommuner 

med annan webbdesign/struktur/innehåll. På så sätt kan vi genom samverkan 

med kommuner bidra till en mer generell kunskap om digitalt beteende och 

informationsanvändning rörande risk och kris. 

  

1.1. Studiens design och metod 

 

Samarbetet mellan forskare och yrkesverksamma kommunikatörer vid kommunen 

har medfört att forskningsprojektet fått tillgång till exklusiva webb- och kanaldata 

samt analysverktyg som kommunen annars i första hand själva har tillgång till. 

Pilotstudien är på så sätt ett test av att inom risk- och kriskommunikations-
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forskningen använda digitala och webbaserade insamlings- och analysmetoder som 

hittills förknippas främst med analyser där organisationer (både företag och 

offentlig sektor) och framför allt deras marknadsförare och kommunikatörer 

utvärderar sina egna webbplatsers besöksfrekvens och användning (se exempelvis 

Farney, 2016; Pakkala, Presser & Christensen, 2012, Plaza, 2011).  

 

Pilotstudiens statistik och data är främst extraherad med verktyget Google 

Analytics (GA). Data som presenteras och analyseras handlar främst om antal 

sidvisningar, hur länge besökarna stannar på sidan, hur långt besökarna tittar på 

sidan/hur mycket man sett av sidan (så kallade ”trösklar”), om besökarna har gjort 

vidare sökningar på sidan samt om de följt länkar på sidan. Mätobjekten kan skilja 

sig lite åt beroende på designen och innehållet på de specifika webbsidorna som 

undersökts. I delavsnittet om digitalt beteende i krisläge används även data från 

andra typer av plattformar som varit centrala i kriskommunikationen under 

pandemins första månader.  

 

I avsnittet om digitalt kommunikationsbeteende på webbsidor om risk, trygghet 

och krisberedskap (avsnitt 2.1) används data från perioden 1 januari 2020 till 31 

september 2020. Insamlingen skedde i oktober 2020. Startdatum valdes innan 

pandemin inträffat för att skapa möjlighet att analysera hur medborgarnas 

webbeteende på sidor om risker och krisberedskap påverkas av att ett krisläge 

(pandemin) uppstår. Datainsamlingen avgränsades till tre webbsidor på orebro.se 

som har ett riskbudskap relaterat till frågor om krisberedskap. Data insamlades 

även från två andra webbsidor i webbstrukturen (sidor rörande dels ett jämförbart 

temaområde, dels en mer marknadsförd turist- och marknadsföringsinriktad 

webbsida). Anledningen till urvalet av webbsidor att analysera var att vi ville skapa 

möjligheter till viktig komparation som kunde hjälpa oss att skapa en tentativ 

förståelse för webbesökarnas intresse och engagemang i riskinformation jämfört 

med engagemanget i digital information och kommunikation rörande andra av 

kommunens verksamhetsområden.     

 

Data till avsnittet om digitalt kommunikationsbeteende i krisläge (avsnitt 2.2) 

insamlades från perioden 27 februari (datum kan variera något beroende på kanal) 

till och med den 31 maj 2020. Insamlingen av data till detta avsnitt insamlades som 

del av en intern utvärdering av pandemiarbetet genomförd av Örebro kommun, 

avsnittets data kan därmed betraktas som sekundärdata. Eftersom kriser normalt 

genererar ett stort informations- och kommunikationsbehov hos 

individen/medborgarna ingår i denna del ytterligare externa digitaliserade kanaler i 

pilotstudiens sekundärdata. Den data som återges kommer från speciella 

webbsidor om Corona på orebro.se, men även från servicecenter och e-tjänster.  

 

Data från kommuns webbsidor i de båda empiriska kapitlen har samlats in av 

Björn Engqvist, webbredaktör och webbanalytiker vid Örebro kommuns 
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kommunikationsavdelning. Statistiken om användning av andra digitala 

kontaktytor i samband med pandemins första skede i kapitel tre har insamlats och 

tagits fram av en arbetsgrupp inom Örebro kommun (se involverade i förord). All 

materialinsamling och första bearbetning av materialet i studien genomfördes 

således av verksamma inom Örebro kommun, alla med stor närhet till 

studieobjektet.  

 

1.1.1. Mått och begrepp för webbstatistik 

 

Redovisningen av användarnas digitala kommunikationsbeteende på olika 

webbsidor utgår huvudsakligen från följande mått/begrepp:  

 

Session. Rör den period när besökaren är inne på kommunens webbplats. En 

session avslutas när besökaren har varit inaktiv på webbplatsen under 30 minuter 

eller det blir ett nytt dygn. Om en besökare till exempel går in på en sida på 

orebro.se, stannar på den sidan i 30 minuter och 1 sekund och sedan går vidare till 

en annan sida, så startas en ny session och den besökaren har alltså stått för två 

sessioner.  

 

Unika sidvisningar. En unik sidvisning innebär att en visning av en sida bara räknas 

en gång under en besökares session. Det innebär att om samma besökare tittar på 

en sida tre gånger under en session ger det tre sidvisningar, men bara en unik 

sidvisning.   

 

Tid. Den genomsnittliga tiden på alla sidor på orebro.se är 1:36. Det kan vara värt 

att tänka på att det bland samtliga webbsidor (som ligger till grund för 

genomsnittsvärdet 1:36) även finns med sidor som mer fyller en funktion än har 

ett innehåll, till exempel inloggningssidor där besökare tenderar att stanna väldigt 

kort tid. Den mest besökta sidan på orebro.se är sidan för e-skola som har en 

genomsnittlig tid på sidan tolv sekunder. Besökaren loggar in på sidan och tar sig 

sedan snabbt till en annan sida. Den genomsnittlig tiden på en sida tenderar 

således att bero på innehållet. 

 

Tröskel/skrolltröskel/skrollningsdjup. I studien presenteras även så kallat 

skrollningsdjup på varje mätt webbsida. Skrollningsdjup innebär hur långt ner på 

en sida som en besökare ser. Det finns fyra förprogrammerade trösklar på Örebro 

kommuns sidor som aktiveras när besökaren passerar tröskeln: 25, 50, 75 och 100 

procent. Om det är en väldigt kort sida och hela sidan får plats och visas i 



 

9 

webbläsarfönstret vid inläsning innebär det 100 procent. Om en besökare kommer 

till en längre sida, så visas bara en viss del av sidans innehåll. Skrollar besökaren 

ner på sidan kommer denne att passera trösklarna. Om besökaren passerar 

tröskeln för hälften av sidan men inte 75-procentströskeln, innebär det att 50-

procentströskeln registreras och att besökaren alltså har sett 50–74 procent av 

sidan. I denna analys räknas besökare som passerat tröskeln för 50, 75 och 100 

procent av sidan ihop då det innebär att alla dessa besökare sett mer än hälften av 

sidan. På orebro.se generellt gäller att 46 procent av besökarna passerar den så 

kallade skrollningströskeln för 50 procent av en sida. På kommunens intranät är 

exempelvis denna snittsiffra högre, 56 procent. För att anpassa mätningarna till de 

specifika webbsidornas olika design, funktioner och innehåll på bästa sätt har även 

några ytterligare mått analyserats än ovanstående presenterade (exempelvis entrance, 

det vill säga ingångssida).  

 

1.1.2. Tolkning och analys av webbstatistik och webbdata 

 

Webb- och digital statistik behöver alltid tolkas i relation till sin kontext för att 

göra det möjligt att generera nyanserad kunskap om webbanvändarnas digitala 

beteende och efterfrågestyrda digitala kommunikation (Farney, 2016; Kent, Carr, 

Husted & Pop, 2011). Det kan till exempel i sammanhanget handla om hur 

riskkommunikationen hos kommunen i stort är uppbyggd, vilka övriga verktyg 

och kanaler som använts i en kommuns kommunikationen samt vad som sker på 

samhälls- och medieagenda parallellt vid exempelvis en kris. Det kan också handla 

om var de analyserade webbsidorna finns i webbstrukturen, vad webbsidan 

innehåller för information och vilka funktioner som finns på webbsidan. Att 

behöva ta hänsyn till kontexten för att tolka mediebeteende är dock inte unikt för 

webanalyser, utan gäller alla typer av studier inom fältet.  

För att beakta den extraherade statistikens kontext presenteras viss 

bakgrundsinformation i respektive empiriskt kapitel. För att dra slutsatser från 

insamlade data är dock inte bara kontexten viktig utan även jämförelser med andra 

typer av webbsidor samt statistik från olika typer av situationer (innan och under 

kris). Viktig komparation sker exempelvis i denna studie mellan digitalt beteende 

innan kris kontra digitalt beteende under krisläge (vid pandemi). På detta sätt har 

vi kunnat urskilja viktiga tendenser när det gäller digital webbaserad risk- och 

kriskommunikation i relation till varandra.  

Webbanalys medför likt de flesta forsknings- och undersökningsmetoder olika 

begränsningar. En sådan begränsning är normalt att man vid retroaktiva studier är 

hänvisad till de analysmått som webbsideförvaltaren sedan tidigare monterat in 

och programmerat i sina webbsidor. Örebro kommun hade dock redan innan 

mätperioden och studiens inledning monterat in en relativt ambitiös mängd 
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mätningsfunktioner i sina webbsidor. Andra begräsningar handlar om statistiska 

giltigheten och signifikansen i webbstatistisk analys. En sådan begränsning i några 

delar i analysen i denna webbstatistikstudie är att data är sammanställd genom så 

kallad datasampling vilket i korthet innebär att man ”analyserar en delmängd av all 

data för att utvinna meningsfull information i det större datasetet” 

(https://support.google.com/analytics, nedladdat 2020-11-12). Anledningen till att 

sampling används är alltså att verktyget innehåller så mycket data. Datasampling 

har i pilotstudien specifikt använts när vi undersöker om besökarna har klickat på 

filer eller utgående länkar på aktuella webbsidorna samt när vi undersöker vilken 

föregående webbsida var i sessionen (det vill säga ”var webbesökaren kommer 

ifrån”). Vi har ändå gjort bedömningen att de samplade måtten ger en intressant 

icke statistiskt säkerställd kunskap om hur den efterfrågestyrda digitala 

webbkommunikationen om risk och kris möjligen fungerar. För mer utförlig 

information om GA:s sätt att sampla data hänvisas till webbsidan 

https://support.google.com/analytics. 

En annan begränsning med webbanalysen som bör beaktas i tolkningen och 

tillgodogörandet av resultaten är att vi inte kan avgöra vem webbesökaren är som 

tar del av kommunens webbsidor och dess länkar och funktioner (kön, ålder, 

kommunanställda, boende i Örebro kommun, boende i andra delar av landet etc.). 

Detta är en svaghet eftersom vi vet från andra studier av informationsbehov och 

medieanvändning att demografiska faktorer kan spela relativt viktig roll i ett sådant 

sammanhang (Sommerfeldt 2015, Spence, Lachlan och Burke, 2011). Eftersom 

många av de studerade webbsidorna är synnerligen ämnesspecifika är det möjligt 

att en del av besökarna på de analyserade extern webbsidorna exempelvis kan vara 

egen kommunpersonal på en förvaltning som svarar för risk- och säkerhetsfrågor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/analytics
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2. Resultat och analys 
 

2.1. Beteende på webbsidor om risk, 

trygghet och krisberedskap 

 

I det följande presenteras data från tre webbsidor om krisberedskap, trygghet och 

översvämningar i kommuns övergripande webbstruktur. Som MSB visat i en egen 

genomgång av svenska kommuners webbsidor om risk- och beredskapsfrågor så 

är det vanligt att denna typ av sidor finns ganska långt ner i webbstrukturen. 

Dessutom är det vanligare att sidorna innehåller en ganska generell information 

om hot och risker, mer än information som rör den lokala hot- och riskbilden 

specifikt (MSB, 2019). Detta mönster beskriver relativt väl även de här undersökta 

sidorna. Pilotstudiens data utgörs även av statistik från webbsidor om barnens 

rättigheter samt turistmålet Wadköping. Syftet är att skapa möjlighet till intressanta 

jämförelse. Perioden för mätningen är som framgått 1 januari till 30 september 

2020. 

 

2.1.1. Webbsidan om ”krisberedskap” 

 

Kommunens webbsida om krisberedskap finns på fjärde nivån, dvs. det krävs 

åtminstone fyra ”klick” på länkar för att användaren ska kunna navigera sig till 

webbsidan från kommunens startsida, orebro.se. Vägen för webbanvändaren på 

orebro.se att nå webbsidan som rör beredskap går via rubriken ”Kommun och 

politik” samt ”Kris & säkerhet”. Webbsidan kan även hittas direkt via olika 

externa sökmotorer för den användare som specifikt är intresserad av 

krisberedskapsämnet i kommunen.  

 

 
Innehållsmässigt berättar webbsidan om att kriser som stormar, översvämningar, 

större bränder eller förorenat dricksvatten uppstår plötsligt och att det därför är 

viktigt att som individ vara förberedd på att hantera krisen. Kommunen berättar 
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även att individen bör vara förbereda på att kunna klara sig på egen hand i 

åtminstone tre dygn. På webbsidan finns även länkar till fem olika filmer från MSB 

om egenberedskap för kriser rörande mat, värme, vatten, kommunikation, 

översvämning och brand. På webbsidan ges även tips genom länkar på hur 

individen kan hålla sig informerad om väl en kris inträffar. Kommunens webbsida 

länkar till bland annat kommunens sociala mediekonton, startsidan på 

kommunwebben, 113 13 samt krisinformation.se. En del av webbsidan om 

krisberedskap informerar om kommunens eget lagstadgade ansvar i ett krisläge. 

Informationen om kommunens ansvar stöds av länkar till dokument som 

kommunens risk- och sårbarhetsanalys, krisledningspolicy samt säkerhetspolicy 

(www.orebro.se, 2020-10-27).  

 

Om vi ser till webbstatistiken är webbsidan om krisberedskap den av de tre 

analyserade webbsidorna som har allra flest unika sidvisningar (765 unika 

sidvisningar). Sidan har mer än dubbelt så många unika sidvisningar som någon av 

de andra analyserade sidorna. De flesta visningarna har beredskapssidan från 

mitten av mars fram till början av april, det vill säga under den första perioden 

som Corona börjar spridas alltmer i samhället i stort, men även i den aktuella 

kommunen. Uppenbart är att intresset för webbinformation om beredskapsfrågor 

ökar i och med att krisläget uppstått. Vi kan dock inte avgöra om det är ett ökat 

intresse från allmänheten, intresse från andra krishanterande 

organisationer/företag och/eller ett ökat intresse från kommunens egen personal 

vilket är en nackdel med webbanalysen. Besökarna på sidan om krisberedskap har 

stannat i snitt tre minuter och 23 sekunder vilket är långt över snittet för hur länge 

en besökare brukar stanna på kommunens webbsidor. 58 procent av besökarna på 

webbsidan har sett 50 procent eller mer av sidans innehåll vilket också är över 

medel för hela kommunens webbplats. Uppenbarligen är den som väl söker sig till 

webbsidan relativt högmotiverad för att ta del av information om kommunens 

krisberedskapsarbete samt information om självberedskap.  

 

 
 

http://www.orebro.se/
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På sidan om krisberedskap undersöker vi även om besökarna har klickat på filer 

eller utgående länkar (länkar till andra webbplatser än orebro.se). Det visar sig att 

127 besökare (17 procent) har laddat ner filer, där kommunens krisledningsplan är 

den mest nedladdade på sidan tätt följt av kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 

Det skiljer endast tio klick mellan de två, men noterbart är att statistiken är 

beräknad med datasampling. Totalt har de två filerna klickats på 137 gånger under 

mätperioden. Att söka upp och ta del av dessa kommundokument förutsätter 

förmodligen ett näst intill yrkesmässigt intresse och engagemang för 

krisledningsarbete alternativt risk- och sårbarhetsarbete i kommunen. Förmodat är 

därför att flera av nedladdningarna av planerna/analyserna görs av antingen egen 

kommunpersonal eller journalister och andra yrkesgrupper vid organisationer som 

berörs av planerna. Att så många som 17 procent väljer att ladda ner dokumenten 

tyder även på att många av sidans besökare är högmotiverade för att ta del av både 

omfattande, komplex och nyanserad information om krisberedskapsfrågor. Under 

mätperiod har även 49 besökare (6 procent) på utgående länk registrerats. 29 av 

dessa går till krisinformation.se, 10 till kommunens Facebook-sida och 10 till sidan 

om krisberedskap på dinsakerhet.se. Även här är statistiken beräknad med 

datasampling och får ses enbart som en indikation.  

 

Analyserar vi vilken föregående sida var i besökarens session (det vill säga ”var 

webbesökaren kommer ifrån”) så är det vanligt att webbsidans besökare kommer 

direkt in på sidan från en extern källa (förmodligen via webbsökning via extern 

sökmotor). I statistiken visas detta som ”(entrance)” vilket betyder ingångssida. 

Sessionen på orebro.se startar alltså oftast för krisberedskapssidans besökare direkt 

på den speciella webbsidan om krisberedskap. Även detta är ett tecken på att 

krisberedskapsfrågorna är ett primärt intresse för webbsidans besökare eftersom 

de mycket medvetet sök sig direkt dit genom sökningar i externa sökmotorer. 

Därefter kommer krisberedskapssidans besökare till webbsidan om krisberedskap 

via klick i strukturen från den överliggande sidan (i tre av de fyra fallen är detta 

sidan Kris & säkerhet). Att hitta till sidan via en intern sökning på orebro.se är 

också relativt vanligt. Denna statistik är lite osäkrare i och med att det är så pass få 

sidvisningar och Google dessutom beräknar statistiken med datasampling. Men 

statistiken ger oss en indikation på hur vägen fram till sidan för webbesökaren har 

sett ut. 

 

2.1.2. Webbsidan om ”Trygg i staden” 

 

Kommunens webbsida om trygg i staden finns på fjärde nivån, dvs. det krävs 

åtminstone fyra ”klick” på länkar för att navigera sig till webbsidan från 

kommunens startsida, www.orebro.se. Vägen via kommunwebben för användaren 
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att nå webbsidan går via rubriken ”Kommun och politik” på startsidan samt sedan 

”Kris & säkerhet”.  

 

 

 

 

 

 

På webbsidan berättar kommunen om det förebyggande trygghets- och 

säkerhetsarbetet som sker med målet att skapa en trygg stad. På webbsidan 

tillfrågas även användarna om de känner sig trygga i stadens miljöer, samtidigt som 

de uppmuntras till att ta kontakt med kommunen om de upplever platser som 

otrygga. På webbsidan ges även en rad exempel på pågående trygghetsarbete inom 

kommunen med exempelvis bättre belysning, glesare buskage samt 

trygghetsvandringar. På sidan länkas även till policydokument som exempelvis rör 

kommunens trygghetsinventering och ordningsföreskrifter, men det länkas även 

till brottsförebyggande rådet (www.orebro.se, 2020-10-27).  

  

 

Webbsidan om trygg i staden är den sidan av de analyserade som har näst mest 

unika sidvisningar bland risk- och beredskapssidorna med 304 unika sidvisningar 

under mätperioden. På webbsidan stannar besökarna i två minuter och 34 

sekunder. På sidan är det så kallade engagemanget (Skroll-djupet) något lite högre 

än på webbsidan om beredskap (63 procent av användarna läser/skrollar mer än 

50 procent av sidan). Det så kallade engagemanget på webbsidan är på så sätt 

ungefär på samma nivå som för krisberedkapssidan, däremot är antalet unika 
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besökare färre. En rimlig förklaring till färre besökare kan givetvis vara att ämnet 

trygg i staden var mindre aktuellt än krisberedskapsämnet under mätperioden som 

inkluderar pandemins start.  Under mätperioden sker exempelvis inte heller någon 

serie av överfall och/eller oprovocerat våld i ”onormal” omfattning som 

uppmärksammas i lokalmedierna vilket förmodligen kan påverkat 

intresset/engagemanget för trygghetsfrågorna på kommunens webb.  

 

2.1.3. Webbsidan om ”Översvämningar” 

 

Kommunens webbsida om översvämningar återfinns på tredje nivån i 

webbstrukturen. Ingången till översvämningsämnet för kommunens 

webbanvändare som startat på orebro.se återfinns till skillnad från övriga 

analyserade webbsidor under rubriken ”så arbetar vi med” på kommunens 

startsida.  

 

  

 

På den speciella webbsidan om översvämningar berättar kommunen framförallt 

om sitt eget arbete som sker tillsammans med andra aktörer för att undvika 

översvämningar. Kommun berättar att man har översvämningar som ett scenario i 

sin stadsplanering gällande stadsplaneförändringar och/eller nybyggnationer. Det 

innebär att man bland annat informerar om olika större åtgärder som tas i 

stadsplaneringen på grund av översvämningsrisker. Webbsidan innehåller även 

information om hur kommunen kommer att arbeta om det väl inträffar 

översvämning på grund av höga flöden och/eller skyfall. Annan viktig information 

på sidan handlar om så kallade översvämningskartläggning. Webbesökaren kan 

bland annat ta del av vilka risker för översvämning som finns i olika 

bostadsområden. Flera olika dokument länkas på sidan där man kan ta del av 

kommunens olika kartläggningar (www.orebro.se).  

Den specifika webbsidan om översvämningar har jämfört med de andra 

analyserade sidorna om risk och beredskapsfrågor minst sidvisningar (192 unika 
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sidvisningar under perioden). Däremot stannar webbsidans besökare längre, hela 

sex minuter och 51 sekunder i genomsnitt. Detta är långt över hela webbplatsens 

genomsnittliga tid och mycket längre än på de jämförda sidorna om risk- och 

beredskap. Antalet besökare är alltså lågt men däremot så verkar det mindre 

antalet besökarna var än mer engagerade och intresserade av 

översvämningsproblematiken. Översvämningar är ju ett förhållandevis geografiskt 

kartlagt hot/risk vilket gör att den som exempelvis äger en bostad i riskområde 

förmodligen i någon mån är bekant och varse med sin personliga riskbild.  Den 

långa tiden som besökarna ägnar på en webbsida om översvämningar skulle kunna 

indikera att besökarna är synnerligen högmotiverade att ta till sig komplex och 

omfattande information om vilket arbete som sker och hur man kan försöka 

skydda sig själv.   

 

2.1.4. Webbsidor för jämförelse 

 

Under samma tidsperiod som webbsidorna som kommunicerar och informerar 

om risker och krisberedskap i kommunen analyserats har sidan om barnets 

rättigheter haft 403 unika sidvisningar. Webbsidan finns på samma nivå i 

webbstrukturen som webbsidorna om krisberedskap och trygg i staden. Generell 

tid på sidan om barnens rättigheter är två minuter och 28 sekunder. Sidans 

användningsstatistik skiljer sig således inte nämnvärt från sidorna om risk och 

krisberedskap. En mindre skillnad finns när det gäller skrollningsdjup då sidan har 

ett något högre djup än de fyra sidorna om riskkommunikation då 67 procent av 

besökarna har passerat tröskeln för 50 procent av sidan. Jämför vi med en helt 

annan sida och jämförelsevis stor webbplats i kommuns webbstruktur som 

kulturstadsmiljöns Wadköpings egen startsida så har den sidan haft 23 111 unika 

sidvisningar under samma tidsperiod. Det ger ett perspektiv på hur många 

sidvisningar olika typer och genrer av webbsidor i kommuns webbstruktur 

normalt kan ha. Denna typ av webbsida har dock en centralare roll i kommunens 

marknadsföring och turismarbete, vilket medför att sidan exempelvis i högre grad 

finns länkad både på andra sidor i webbstrukturen och i kommunens sociala 

medier. Men även besöksstatistiken på sidan om Wadköping bör förstås i ljuset av 

den under mätperioden pågående pandemin. Krisläget har lett till många inställda 

arrangemang i kulturmiljön vilket i sin tur förmodligen bidragit till jämförelsevis 

låg trafik på webbsidan under perioden.   
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2.2. Beteende på webbsidor vid kris 

 

I det följande presenteras sekundärdata om digitalt kommunikationsbeteende i 

krisläge. Presenterade data och statistik kommer specifikt från Corona-relaterade 

externa webbsidor på orebro.se samt från e-tjänster och servicecenterfunktioner 

som skapats med anledning av att pandemin inträffat. Observera att denna data är 

insamlade under en kortare mätperiod än data om kommunens digitala risk- och 

beredskapskommunikation på kommunwebben (där inte annat anges 27 februari 

till och med den 31 maj 2020). Där inte annat anges bygger kapitlets presenterade 

statistik på uppgifter i kommunens egen interna rapport om coronaarbetet mars-

maj (Örebro, 2020). 

 

2.2.1. Externa huvudsidan om corona 

 

Med anledning av pandemin startade kommun upp en så kallad fast extern 

huvudsida där kommunen sedan slutet av februari informerade specifikt om 

corona. Under studiens mätperiod så utvecklas webbsidans innehåll och budskap 

när exempelvis nya rekommendationer arbetats fram av Folkhälsomyndigheten.   

  

På denna fasta externa huvudsida publicerades efterhand länkar till externa 

undersidor på webben. Dessa sidor riktar sig i sin tur till bland annat olika 

specifika målgrupper (exempelvis föräldrar, seniorer, företagare med flera) med 

målgruppsanpassad information.  För att leda webbens besökare på orebro.se till 

den fasta externa huvudsidan placerade kommunen en gul ”krisruta” som 

synliggör viktig krisinformation och vägen dit i överkant på alla webbsidor på 

orebro.se. Genom att klicka på ”rutan” länkas webbesökaren vidare till den fasta 

externa huvudsidan om coronaviruset.  

 

  

 

Den så kallade ”krisrutan” på orebro.se ”klickas” relativt flitigt av webbesökarna 

som därigenom dirigeras till kommunens fasta externa huvudsida om 

coronaviruset. Under mätperioden (krisrutan publicerades först den 23 mars) 
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registreras 31 426 unika ”klick”. De flesta ”klicken” sker på startsidan på 

orebro.se, 10 582 stycken. I övrigt hänger de flesta ”klicken” ihop med var 

kommunen normalt har flest sidvisningar på orebro.se. Det innebär att många 

”klick” kommer från e-skola eftersom e-skola är en väldigt välbesökt sida på 

webbplatsen. En viktig ”motor” i kriskommunikationen är uppenbarligen 

vardagens allra mest välbesökta webbsidor i kommunens webbstruktur, en logik 

som delvis följer mönster från mycket annan kriskommunikation när exempelvis 

välbesökta och också tilltrodda medieinstitutioner vanligtvis blir startpunkten för 

medborgarens informationsinhämtning i krisläge. Här är dock startpunkten 

webbsidor som inte specifikt sammanknippas med nyheter och krisinformation 

men platser som ändå tack vare ”krisrutan” leder webbesökarna till den möjligen 

eftersökta krisinformationen.  Den gula ”krisrutan” får på så sätt en mer 

spridningsinriktad funktion i kriskommunikationen än enbart en efterfrågestyrd 

funktion.  

 

På den fasta externa huvudsidan (som man når via ”krisrutan”) har kommunen i 

sin tur 75 587 unika sidvisningar. Externa huvudsidan för coronaviruset är genom 

det den tionde mest besökta sidan på orebro.se under perioden, enligt den interna 

utvärderingen. De webbsidor på kommunwebben som exempelvis har fler unika 

sidvisningar är e-skolas olika sidor, kommunens inloggningssida samt startsidan, 

vilka samtliga alltid ligger högt även i vardagen. En reflektion här är att trots 

pandemins dignitet så får inte kommunens speciella webbsida om corona en 

absolut toppnotering när det gäller besök bland kommunens webbsidor under 

perioden. En anledning förmodas vara att sidor med olika typer av 

inloggningsfunktioner främst toppar, då de hos webbanvändare med 

återkommande kontakter med kommunen (anställda, föräldrar med barn inom 

skola och omsorg etc.) kanske är så kallade ”startsidor” eller ”bokmärken” i deras 

olika webbläsare. När det gäller antalet besök vid olika datum på huvudsidan om 

coronavirus på orebro.se ser man stora toppar under mars och april som sedan 

planar ut. Det går tyvärr inte att säga exakt varför topparna uppstått, eftersom det 

finns mycket och olika information samlat på sidan, enligt utvärderingen.    

 

 

 

När det gäller webbesökarnas tid som de stannar på den fasta externa huvudsidan 

för coronaviruset så sker det i genomsnitt i 2 minuter och 34 sekunder, vilket är 
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betydligt längre än genomsnittet för hela kommunens webbplats (genomsnittet 

under perioden är exakt en minut kortare, 1 minut och 34 sekunder). Drygt hälften 

av besökarna (53 procent) har passerat tröskeln för hälften av externwebbens 

huvudsida. Det innebär att 47 procent bara har sett som mest 49 procent av sidans 

innehåll, medan 53 procent har sett 50 procent eller mer. Dessa 

engagemangssiffror (tid på sida och skrollningsdjup) är på ungefär samma nivå 

som för webbsidorna om risk och krisberedskap. Den snarlika tiden kan vara lite 

förvånande då intresset och motivationen för att ta del av krisinformation normalt 

är större än intresset för information om risker och krisberedskap. Förmodligen är 

det dock en bredare publik/användargrupp på krissidan om corona än på 

webbsidorna som specifikt rör riskkommunikation, vilket kan förklara likheterna i 

tid och skrollningsdjup på sidorna.   

 

Antalet besök på de externa undersidorna på kommunwebben (vilka länkas till på 

den fasta externa huvudsidan) med fast information riktad till olika målgrupper 

varierar när det gäller unika sidvisningar. Sidan med flest besökare är den med 

seniorinformation (”för dig som är senior eller anhörig”) vilken har 3 258 unika 

sidvisningar under mätperioden. Här är dock tiden på sidan betydlig kortare än på 

den fasta huvudsidan, nämligen 1 minut och 43 sekunder. Bortsett från sidan som 

specifikt riktar sig till vårdnadshavare relaterad till corona, vilken har 1 215 unika 

sidvisningar, så har övriga sidor med fast information om corona mindre än 1 000 

unika sidvisningar under perioden.  

 

 

En tolkning är att de ämnen som genererat störst intresse och berört flest i 

mediernas nationella och regionala bevakning också får flest besökare på 
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kommunens olika undersidor om corona. Under den första vågen under våren 

drabbades framförallt många äldre, likväl riktades mycket av de centrala 

restriktionerna mot gruppen 70+, vilket innebar hårda restriktioner med 

besöksförbud hos äldreboenden med mera.  

 

Hur lång tid webbens besökare har stannat på dessa övriga fasta informationssidor 

med färre besökare varierar, men de besökare som väl har begett sig dit har varit 

relativt lång tid på webbsidorna och tidsmässigt över snittet för hela webbplatsen. 

Vid över hälften av de unika sidvisningarna har besökarna också passerat hälften 

av sidans längd. En externt tillgänglig undersida på kommunwebben med fast 

information om corona som sticker ut när det gäller tid på sidan är den 

informationsrika webbsidan för specifika frågor- och svar till skolöverläkaren. Den 

sidan synes engagerat extra mycket om man ser till tiden som ägnas på sidan. – 

även om den hade en ganska ”osynlig” plats i webbstrukturen. Sidan har ”bara” 

609 unika sidvisningar men besökarna som väl begett sig dit har i snitt stannat 7 

minuter och 9 sekunder. Uppenbarligen engagerade information om de svåra och 

komplexa frågorna om hur exempelvis föräldrar skulle tolka symptom samt 

dilemman om halvkrassliga barns fortsatt närvaro i grundskolans skolgång. Likaså 

krävde dessa frågor relativt mycket webbutrymme på sidan – vilket också kan 

förklara den förhållandevis långa tiden på sidan. Förmodligen engagerade även 

denna fråga i hög grad exempelvis personal på kommunala skolor och i 

barnomsorg.  

 

2.2.2. Nyhetswebbsidor om corona 

 

En annan del av den webbaserade kriskommunikationen via orebro.se består 

enligt kommunens egen utvärdering av de nyhetswebbsidor som efterhand 

annonseras på kommunens huvudsida/startsida med speciella nyheter relaterade 

till corona.  Bland dessa webbsidor är det stor variation när det kommer till unika 

sidvisningar. Inför de kommunala skolornas studentavslutningar i maj/juni skapas 

en speciell webbsida om studenten och corona. Den blev den mest visade 

nyhetssidan med 3 030 unika sidvisningar, följd av nyhetssidan om hur kommunen 

förbereder sig för kritiskt läge i förskola och skola med 2 967 unika sidvisningar. 

De tredje nyhetssidan som har flest sidvisningar under mätperioden är den första 

nyheten om coronaviruset, som också var den första informationen om corona 

som kommunen publicerade överhuvudtaget, den 27 februari. Den nyheten har 1 

807 unika sidvisningar. På nästan alla nyheter relaterade till corona har 60–67 

procent av besökarna passerat tröskeln för 50 procent av sidan. På nyhetssidorna 

är siffran högre än för de fasta sidorna om corona. Det kan förklaras med att 

nyhetssidorna är kortare än de flesta fasta sidor och att besökaren ser mer än 50 
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procent av sidans innehåll direkt när sidan läses in, eller att besökaren snabbt 

skrollar förbi 50 procentströskeln på sidan. Tiden som spenderas på nyhetssidor är 

också betydligt kortare än för de så kallade fasta sidorna, vilket troligen beror på 

att de normalt inte innehåller lika mycket information. Det är ändå svårt att se ett 

mönster om vilka nyheter som har engagerat och varför. Men att förskola, skola 

och student är engagerande ämnen som står ut är tydligt, annars är det likartade 

siffror i nyhetssidornas popularitet, enligt den interna utvärderingen.  

 

2.2.3. E-tjänster 

 

En annan digital kommunikationskanal i kommunens webbrelaterade 

kriskommunikation var speciellt utvecklade e-tjänster. De två corona-relaterade e-

tjänsterna hos kommunen som fick flest inkomna ärenden under mars–maj var 

”Beställning av lunchlåda” (2 677 inkomna ärenden) och ”Anmäl om du arbetar 

inom en samhällsviktig verksamhet och ditt barn har behov av plats på förskola 

eller fritidshem vid eventuell stängning av förskola och skola” (2 293 inkomna 

ärenden). Den förstnämnda tjänsten handlade om möjligheten för gymnasieelever 

på stängda skolor att beställa och hämta lunchlådor. Under totalt 30 dagar 

beställdes det 2 746 lunchlådor. Det är 310 elever som har nyttjat tjänsten, varav 

65 elever står för hälften av beställningarna. Ungefär lika många elever bara valde 

att prova tjänsten en dag, enligt statistiken i interna utvärderingen. 

 

2.2.4. Servicecenter och kommunsupport 

 

Vid kommuns i hög grad digitaliserade servicecenter och kommunsupport blir 

belastningen störst i e-post, telefonbesök, synpunktsformulär på orebro.se, 

Facebook samt fysiska besök i nämnd ordning, enligt interna utvärderingen. Allra 

störst var belastningen på servicecenter och kommunsupport i andra delen av 

mars samt vid några enstaka tillfällen i april.   
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Under de två första veckorna i mars efter att coronaviruset börjats 

uppmärksammas i Sverige registrerades endast 1–2 ärenden per dag. Därefter 

ökade antalet inkomna ärenden och den 11–12 mars tog kommunens 

kommunvägledare emot och registrerade 17 respektive 27 ärenden. Förutom 

generella frågor om coronaviruset rörde frågorna mest vård och omsorg 

(besöksrestriktioner och inställda aktiviteter), barn och utbildning (oroliga 

vårdnadshavare/medborgare som frågade om skolor skulle stängas och om 

krassliga barn skulle hållas hemma), samt interna frågor (riktlinjer för när 

medarbetare skulle uppmanas att stanna hemma, karensdag och registreringar i 

Personec). Intressant i statistiken hos servicecenter/kommunsupport är att – trots 

ökad digitaliseringsvana hos medborgarna – så söker man sig främst till de mest 

etablerade kanaler/plattformar där man förmodas få en mer direkt och personlig 

kontakt via tal och/eller skrift (telefon och e-post). Att den typen av 

kommunikation är fortsatt mycket eftertraktat i oroande kris- och nödlägen har 

även andra studier visat. 
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3. Diskussion och slutsatser 
 

I vilken grad tar digitala användare del av information om lokala risker och hot 

som kommuner idag erbjuder i digitala kanaler och på webbsidor samt på vilket 

sätt beter sig användarna mer i detalj på de digitala platserna?  Och vad händer 

med de digitala användarnas beteende på kommunala webbsidor och digitala 

platser om väl en kris realiseras? I det följande diskuteras studiens resultat i termer 

av lärdomar om digitalt beteende på webbsidorna beroende på läge. Dessutom 

diskuteras vilket bidrag denna webbstatistik- och kanalbeteendestudie ger till den 

bredare risk- och kriskommunikationsforskningen, men även fortsatt i DURCOM-

projektet. Avslutningsvis visas på några konkreta exempel vad studiens lärdomar 

kan betyda för yrkesverksamma kommunikatörer.  

  

3.1. Lärdomar om digitalt beteende 

 

3.1.1. Webbsidor om krisberedskap är inte speciellt 

välbesökta 

 

Det analyserade webbsidorna som innehåller information om risk och 

krisberedskap har ett relativt lågt antal unika sidvisningar om man exempelvis 

jämför med antalet besök på kommunens webbsidor som rör turism och 

besöksmål. Att intresset är lågt för att söka sig till information om risk och 

krisberedskap på webben följer dock tydligt mönstren från tidigare studier av 

informationsbehov och mediebeteende kopplat till presumtiva, men inte 

realiserade risker och hot. Det är först i akut krisläge då riskerna har realiserats till 

mer konkreta och närliggande hot som det stora intresset - men också 

mottagligheten - uppstår för information om risker och krisberedskap. Det relativt 

låga antalet unika besökare på webbsidorna är därmed inte speciellt förvånande.  

Men även om besökarna är relativt få på denna typ av webbsidor jämfört med mer 

centrala och synliga webbsidor i webbstrukturen så är intresset för att ta del av 

riskinformation på ungefär samma nivå som för andra liknande ämnen på 

kommunwebben som finns på motsvarande nivå i kommunens webbstruktur. 

Uppenbart är alltså att risk- och beredskapsinformation på webben ändå är 

ungefär lika intressant och angeläget som andra ämnen som ges motsvarande 

synlighet i kommunens webbstruktur.  
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3.1.2. …men användarna är engagerade 

 

Även om antalet unika webbesökare är relativt få på webbsidorna om risk- och 

beredskapsfrågor, så är de besökare/användare som väl letat sig fram till sidorna 

engagerade. Åtminstone om vi ser tiden som spenderas på sidorna samt skroll-

djupet som en indikation på engagemang. Dessutom klickas olika länkar i 

jämförelsevis ganska hög grad på webbsidorna, vilket också kan tolkas som högt 

engagemang. Denna tendens återkommer förstås även för kommunens krissidor 

som specifikt rör krisläge och corona. Således är engagemanget hos webbesökaren 

som har sökt sig till webben för att få veta mer inför kris men också under kris 

(corona) förhållandevis stort om vi jämför med motsvarande statistik för 

exempelvis kommunwebben i stort.  

Givetvis måste denna statistik förstås i ljuset av att olika webbsidors typ av 

innehåller likväl som mängden information som finns på respektive webbsidor 

påverkar exempelvis tiden på sidan. Ett ytterligare tecken för att de förhållandevis 

få besökarna på risk- och beredskapssidorna ändå är engagerade och intresserade 

av ämnena är att sökvägen fram till sidan om ämnet krisberedskap främst går via 

direkta sökningar hos externa sökmotor. Webbsidans besökare visar alltså tydlig 

målmedvetenhet när de vill veta mer om risker och krisberedskap i kommunen.  

Lite extra intressant när det gäller risk- och beredskapssidorna och engagemang är 

att ämnet ”översvämningar” engagerar besökarna i högre grad än på flertalet andra 

analyserade sidorna på kommunens webb. Ett tecken på det är att väldigt lång tid 

spenderas av besökarna på den webbsidan. En förklaring till det höga 

engagemanget kan möjligen vara att översvämningsproblematiken är en mer 

geografiskt bunden och påtaglig risk för vissa, men inte andra. Genom att det är 

lättare att bedöma om man är i farozonen att drabbas eller inte kan man anta att 

den som väl väljer att söka information om översvämningar möjligen är mer 

engagerad och intresserade av att ta del av fördjupad information.  Givetvis kan vi 

inte utesluta att den långa tiden på sidan bero på kommunanställdas egna 

omfattande aktiviteter på sidan.   

 

3.1.3. Tydlig besöksskillnad i olika lägen 

 

Jämför man antalet unika besökare på kommunens webbsidor om krisberedskap, 

risker för översvämningar och trygghet i kommunen med antalet besökare på 

kriswebbsidorna om corona under de respektive mätperioderna är det – i linje med 

tidigare forskning - mycket uppenbart att krisinformation är avsevärt mycket mer 
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intressant för webbanvändarna än förebyggande webbinformation om risker och 

krisberedskapsfrågor. Pilotstudien visar dock även att besöken på exempelvis 

kommunens webbsidor om krisberedskap ökar i och med att en extraordinär 

krissituation inträffat (beredskapssidans unika besökare blir exempelvis 

jämförelsevis fler under mars-april när pandemin uppstått). Vi kan dock tyvärr inte 

säga vilka besökarna är som börjar intressera sig i högre grad för krisberedskapen i 

allmänhet i med pandemin. Det kan hypotetiskt vara ansvarig kommunpersonal 

som själva besöker webbsidan om krisberedskap för att fastställa om kommunen 

uppfyller förväntningarna och lagstiftningen kopplade till information om 

beredskap och krishantering.  

Sammantaget framgår ändå att sidorna om risker och beredskapsfrågor på 

kommunwebben har ett marginellt antal besökare jämfört med de speciella 

krissidor som startas upp för kriskommunikation om coronaviruset. Viktigt i 

sammanhanget är förstås att pandemin är unik händelse i modern tid, dessutom 

”marknadsförs” de speciella kriswebbsidorna om corona (med exempelvis hjälp av 

”krisrutor”) på ett helt annat sätt på kommunwebben än webbsidorna om risk- 

och beredskapsarbetet. 

 

3.1.4. Personlig medierad kommunikation eftertraktat 

i krisläge 

Tack vare att vi i studien även haft möjlighet att ta del av användardata ifrån 

kommunens servicecenter som sköter flera olika kanaler kan vi konstatera att det 

är det allra mest inarbetade – men också mest personliga kanalerna i stort – som är 

populärast jämte webbens mer ”traditionella” efterfrågestyrda kommunikation när 

det väl blivit krisläge. Det är via telefonsamtal och e-post som flertalet frågor om 

corona inkommer till kommunens servicecenter och inte via kontaktformulär och 

sociala medier. Just i ett krisläge efterfrågar fortsatt medborgarna - trots ökad 

digitalisering – uppenbarligen att få en personlig bekräftelse på sina frågor och 

gärna ett personligt medierat svar via mer ”traditionella” kanaler/former (se även 

Eriksson, 2010). En reservation i sammanhanget är dock att kommunen själva inte 

valde att prioritera sociala medier i sin kriskommunikation, vilket också kan vara 

en förklaring till få inkommande frågor via sociala medier.   

Antalet frågor/ärenden hos servicecenter relaterade till corona är relativt få i 

jämförelse med antalet unika besök på webbsidorna om corona. Detta kan 

samtidigt tolkas som att relativt många medborgare idag är vana att ta till sig 

webbaserad krisinformation och förmodligen också är relativt nöjda och tillfreds 

med kommunwebbens information. För att ytterligare reda ut denna fråga krävs 

dock fördjupade intervjustudier.   
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3.2. Webbanalysens potential som 

forskningsmetod 

 

3.2.1. Svagheter 

Denna pilotstudie ger inte kunskap om betydelsen av demografiska faktorer när 

det gäller webbanvändning och webbeteende i risk- och krisläge. Andra studier 

genomförda genom traditionella enkäter har som framgått visat att det finns 

ganska tydliga skillnader mellan vilka informationskällor olika demografiska 

grupper väljer och söker sig till i sådana lägen (se till exempel Sommerfeldt 2015, 

Spence, Lachlan och Griffin, 2007). Klassiska studier om informationssökning 

efter 11 september visade exempelvis att kvinnor i högre grad vände sig till mer 

traditionella mediekällor och medieformat som radio och tv. Män valde däremot, 

enligt studien, att vända sig i större omfattning till källor på internet (Spence m.fl. 

2005). Andra studier av medieanvändning och informationssökning i krislägen 

visar att högutbildade i högre grad vänder sig till ”elitkällor” på internet, medan 

personer med lägre utbildning i högre grad väljer personlig kommunikation 

(”word of mouth”) och television (Sommerfeldt, 2015). Vi kan idag dock anta att 

skillnaderna mellan olika demografiska grupper i någon mån har avtagit i och med 

att den ”digitala klyftan” minskat och den digitala vana ökat avsevärt senaste 10 

åren, vilket skulle öka värdet av en dylik webbanalys trots vissa 

svagheter/begränsningar.   

 

3.2.2. Styrkor 

Pilotstudien har hjälpt oss att börja komplettera kunskapen om 

informationssökning och mediebeteende i risk- och beredskapssammanhang, tack 

vare sitt kunskapsbidrag om hur användarna beter sig mer i detalj när de väl valt 

att bege sig till en kommuns webbsidor om risk och kris. Med en än mer 

välplanerad webbanalys som undersökningsmetod bedömer vi att det finns 

framtida potential för att utveckla ytterligare fördjupad kunskap om individens 

digitala användningsmönster i dylika lägen. En första väg att gå inför kommande 

studier kan vara att förbereda webbanalysverktyg för att – om möjligt - även samla 

data om användarnas demografiska faktorer. En annan styrka med dataanalys från 

olika digitaliserade serviceytor kan vara att det kan hjälpa oss att i än högre grad 

förstå effekterna av att allt fler risk-, beredskaps- och 

kriskommunikationsaktiviteter digitaliseras som en del i den allmänna 

digitaliseringstrenden inom offentliga sfären. Exempel på sådant verktyg med 

intressant data att analysera är e-tjänster samt samordning och lagring av ärenden i 

servicecenter.  
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Korta lärdomar för riskkommunikatörer 

 

• Information om risk och kris på kommunwebben är i hög grad en efterfrågestyrd 

kommunikation. 

 

• För att öka kunskapen om exempelvis individens egna ansvar och behov av 

självberedskap är det nödvändigt med spridningsinriktade kampanjer som 

kompletterar webbens information.  

 

• Relativt låg besöksfrekvens på webbsidor om risker och krisberedskap indikerar 

att sidorna främst uppfyller kommunens lagstiftade åtaganden inom området när 

det gäller att tillhandahålla sådan information.    

 

• Besökare på kommunens webbsidor om risk- och beredskapsfrågor kommer 

relativt ofta direkt till sidorna via externa sökmotorer, vilket indikerar stort 

engagemang.   

  

• Besökare på kommunens webbsidor om risk- och beredskapsfrågor stannar 

relativt länge och synes beredda att ta till sig komplex och omfattande 

information.   

 

• Vid stora och omfattande kriser som pandemi vänder sig plötsligt många till 

kommunens speciella kriswebbsidor för att informera sig.   

 

• Samtidigt som webbesöken ökar i krisläge, ökar behovet även av personlig 

medierad kommunikation (exempelvis via e-post och telefon) i serviceytorna.   
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