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Tack! 
Vi riktar ett stort tack till våra respondenter som ställde upp på att intervjuas – utan er hade 

det inte gått att genomföra denna studie. 
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Abstract 

Denna studie syftar till att undersöka hur svenska myndigheter arbetade med 

kriskommunikationen i sociala medier i samband med stormen Simone, samt vilka lärdomar 

de har med sig in i arbetet med den och vad de lärt sig av stormen. Metoden som användes för 

studien var kvalitativa djupintervjuer. Intervjuerna har genomförts med personer som arbetade 

med tre svenska myndigheters kriskommunikation i sociala medier under stormen Simone. De 

huvudsakliga resultaten för studien visar att myndigheterna i samband med stormen var 

improviserande och flexibla i sitt arbete med sociala medier, samt att sociala medier främst 

användes som en informationskanal och ett komplement till övriga kommunikationskanaler. 

En viktig lärdom myndigheterna tar med sig från stormen är att utveckla en 

krishanteringskultur som i högre grad innefattar sociala medier. 

 

Nyckelord: Kvalitativ intervjustudie, kris, kriskommunikation, sociala medier, myndigheter, 

krishantering. 
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1. Inledning 
När stormen Simone den 28:e oktober 2013 drog in över de sydvästra delarna av Sverige 

innebar det slutet på en 570 dagar lång stormfri period. För stormen utfärdades en klass 3-

varning och bland mycket annat orsakade den stora störningar i trafiken, inställda färjor och 

att över 80 000 hushåll blev strömlösa (SMHI.se, Krisinformation.se). Simone drabbade 

Sverige på en nationell nivå. Vid sådana händelser är det våra myndigheter som har det 

yttersta ansvaret för krisberedskapen och krishanteringen. Deras främsta uppgift är att förse 

oss medborgare med information och se till att vi vet vad som händer och har hänt i samband 

med en kris (Falkheimer, Heide & Larsson 2009: 21, 23). Men myndigheterna har med 

internets framväxt ett nytt medium att förhålla sig till när de ska förmedla information till oss 

medborgare i samband krissituationer. På relativt kort tid har de sociala medierna fått ett stort 

genomslag. Siffror från Nordicom visar att nästan 50 % av den svenska befolkningen i 

åldrarna 9-79 år använder sociala medier varje dag (Nordicom Mediebarometern 2012). I 

myndighetssammanhang är de ett nytt fenomen och en utredning från 2011 av MSB 

(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och Socialstyrelsen visar också att 

myndigheter bör utveckla sina kommunikationsplaner när det gäller användandet av sociala 

medier (Rapporten Influensa A(HIN) 2009, 2011).  

 

En studie om hur svenska myndigheter använder sig av dessa medier i samband med kriser är 

därför högst relevant. Tidigare studier inom området har undersökt kommunikationschefers 

och kommunikationsledningars attityder och erfarenheter av internet som 

kriskommunikationsverktyg. Studier har även visat att myndigheter inte har en klar bild av 

vem eller vilka i organisationen som ska sköta kommunikationen i sociala medier, vilken 

publik de når med dem och hur de ska förhålla sig till kommentarer. Därför har vår studie på 

en mer praktisk nivå undersökt hur svenska myndigheter arbetade med sociala medier i sin 

kriskommunikation i samband med stormen Simone. För studien har djupgående intervjuer 

genomförts med informatörer, kundtjänst-handläggare och kommunikatörer som skötte tre 

svenska myndigheters arbete med sociala medier i samband med stormen. Vikten av att 

studera myndigheters kommunikation sammanfattar Doris Graber, forskare av offentliga 

organisationer, på ett kärnfullt sätt: 
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”Every person’s life, in good times and bad, in peace and war, is affected by the ways 

in which government organizations, including how thousands of administrative 

agencies, handle [communication]. That is why the study of communication in public 

organizations is so vital.”(Graber 2003: 5). 

1.1 Problemdiskussion 
Som nämnts ovan drabbade stormen Simone sydvästra Sverige den 28 oktober 2013. Simone 

fick en klass-3 varning som innebär extremt väder med fara för allmänheten och som kan 

skapa störningar i viktiga samhällsfunktioner (SMHI.se). Men lika mycket som stormen 

härjade utomhus, lika viral var den i sociala medier. Söker du på hashtaggen #stormensimone 

får du förmodligen upp en tråd där bilder på omkullblåsta träd varvas med irriterade inlägg 

om inställda tåg, eller så finner du en och annan diskussionstråd om huruvida stormen skulle 

ha hetat Simone eller inte. Oavsett vilken information du får fram säger den en del om hur 

informationsflödet ser ut i dagens samhälle. Med de sociala medierna kan vi själva söka 

information, uppdatera oss och publicera vår egen bild av en händelse (Andersson 

Kommande). Som mediepublik har vi blivit mer selektiva och interaktiva med de 

mediaorganisationer vi använder eftersom vem som helst idag kan föra en ”one-to-many”-

kommunikation (Dahlgren 2001: 46). Varken vi som medborgare eller organisationerna som 

ska hantera en krissituation behöver längre gå via de traditionella massmedierna för att 

kommunicera med varandra (Eriksson 2009: 13). Det är den verklighet myndigheter som ska 

hantera en händelse av Simones slag har att förhålla sig till. Med internet och de nya medierna 

kan de föra en snabbare och mer gränslös kriskommunikation, men det ställer samtidigt nya 

krav på dem som organisationer när det gäller arbetet i samband med en kris (Eriksson 2009: 

24).  

 

Lyckas man leva upp till dessa krav men även de förväntningar som kommer med de nya 

medierna kan man lyckas väldigt bra i sin kriskommunikation. Ett exempel är SAS:s 

kommunikation i samband med att askmolnet från vulkanen Eyjafjallajökull på Island lamslog 

stora delar av flygtrafiken våren 2010. På ett framgångsrikt sätt använde de sociala medier för 

att kommunicera och informera sina resenärer och andra drabbade (Krisinformation.se). På 

samma gång kan felaktig eller bristande information vara en krisorsak i sig (Falkheimer, 

Heide & Larsson 2009: 23). Lyckas man inte leva upp till det förändrade medieklimatets krav 

på snabbhet, öppenhet och deltagande i en krissituation lämnar man sig själv sårbar för att 

krisen förvärras (González-Herrero & Smith 2008: 152). Ett skräckexempel på hur snabbt en 
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krissituation kan uppstå i de nya medierna går att hämta från den 20:e december 2013. En 

kommunikationschef på internetjätten IAC skulle då borda ett plan till Afrika och strax innan 

hon klev på publicerade hon ett Twitter-inlägg som kanske var menat som ett skämt men som 

många uppfattade som kränkande. Inlägget fick så stor spridning och vållade så pass stor 

debatt att IAC, innan planets ens hunnit landa, gick ut med ett pressmeddelande där man tog 

avstånd från kommunikationschefens inlägg. Huvudpersonen själv var omedveten om 

kritikstormen när planet landade och en dag senare hade hon fått lämna företaget 

(Aftonbladet.se).  

 

Samtidigt som krishanterande myndigheter har ett förändrat kriskommunikationsklimat att 

förhålla sig till är de själva i förändring. På senare år har många myndigheters 

verksamhetsriktlinjer gått mot att betona serviceorientering och kundperspektivet allt mer 

(Echeverri 2010: 18). Bland de frågor som prioriteras finns tanken om en elektronisk 

förvaltning som ska göra myndigheterna tillgängliga 24 timmar om dygnet. Samhällsservicen 

ska till medborgare och företag förenklas och förbättras, insyn och delaktighet underlättas 

samt offentlig förvaltning effektiviseras (Christensen, Laegrid, Roness & Rovik 2005: 9). 

Offentliga verksamheter förväntas alltså vara mer kundorienterade och serviceinriktade i sitt 

arbete. Ett exempel på hur offentliga verksamheter utvecklats på senare tid är Örebro 

kommun som är en av flera kommuner som ligger i startgroparna för att starta upp ett så kallat 

servicecenter. Ambitionen är att göra det enklare för både företag och medborgare att få en 

bra och snabb service (orebro.se). Men de mer servicebetonade riktlinjerna ger nya 

utmaningar för myndigheterna. Studier av vilka principer som styr myndigheters 

kommunikationsarbete visar att flera av de principer som framträder mest i verksamheternas 

styrdokument hamnar i konflikt med varandra. Exempelvis är det svårt för en myndighet att 

vara fullständigt öppen och transparent samtidigt som man strävar efter att presentera en 

uteslutande och tillrättalagd bild av en situation (Fredriksson & Pallas 2013). I en krissituation 

blir principkonflikterna än mer komplicerade. Som medborgare förväntar vi oss snabb, öppen 

och ärlig information från våra myndigheter. Det blir svårt för myndigheterna att leva upp till 

då krissituationer kan innebära att man måste hantera känsliga uppgifter som i värsta fall kan 

skada andra människor om de blottläggs. De sociala mediernas förväntningar på en öppen och 

snabb kommunikation gör det än mer intressant att studera hur myndigheter arbetade med 

sociala medier i samband med Simone när man har dessa nya krav om serviceorientering på 

sig. För denna studie har vi valt att intervjua tre myndigheter som står inför dessa förändringar 
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och som även berördes av stormen Simone. Dessa tre är Sjöfartsverket, Trafikverket och 

SMHI. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska myndigheter arbetade med 

kriskommunikationen i sociala medier i samband med stormen Simone, samt vilka lärdomar 

de har med sig in i arbetet med den och vad de lärt sig av stormen. Studien kommer även 

undersöka hur myndigheterna försöker leva upp till de nya serviceorienterade krav de har på 

sig. För att uppfylla syftet med studien har vi utformat följande frågeställningar: 

 

1) På vilket sätt organiserades kriskommunikationen i sociala medier i samband med stormen 

Simone? 

 

Med den här frågeställningen vill vi undersöka hur myndigheterna organiserat arbetet med 

sociala medier. Vilka personalresurser har man för sociala medier? Vem var det som skötte 

och hade ansvaret för kommunikationsarbetet i sociala medier under Simone? Var i 

organisationen befann de sig? Var det samma personer under Simone som i det vardagliga 

arbetet? 

 

2) På vilket sätt sköttes kriskommunikationen i sociala medier i samband med stormen 

Simone? 

 

I denna frågeställning vill vi studera hur man använde sociala medier i samband med Simone. 

Vilken information gick man ut med? Var den samma som för andra kanaler? Hur förhöll man 

sig till kommentarer? Vilken eller vilka målgrupper försöker man nå med sociala medier? 

 

3) Vilka erfarenheter från tidigare arbete med sociala medier tog myndigheterna med sig in i 

Simone och vilka lärdomar tar de med sig från stormen? 

 

I den här frågeställningen vill konkretisera vilka lärdomar myndigheterna har med sig från 

tidigare arbete med sociala medier i krissituationer, samt vilka lärdomar de tar med sig från 

Simone.  
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1.3 Avgränsningar 
Kriskommunikation är ett stort ämne som vi behöver avgränsa oss i. Vi har utgått från ett 

organisationsperspektiv där vi vill undersöka hur kriskommunikationen fungerade ifrån 

svenska myndigheter. Vi har därför inte fokuserat på hur budskapen togs emot av mottagarna. 

Kriskommunikationen från myndigheterna har begränsats till deras eget användande av 

sociala medier. För Trafikverket är det deras användande av Facebook, för Sjöfartsverket 

Facebook och Twitter och för SMHI Facebook, Twitter samt deras meteorologblogg. Vi har 

även valt att avgränsa oss till att undersöka hur kriskommunikationen och arbetet med sociala 

medier sköttes under stormen Simone. 

1.4 Bakgrund 
I följande avsnitt beskrivs de myndigheter som vi för studien valt ut att undersöka. 

1.4.1 Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket är den myndighet som ansvarar för att tillhandahålla och utveckla säkra, 

miljövänliga och effektiva sjövägar och erbjuda den servicen dygnet runt. Sjöfartsverkets 

största uppgift riktar sig mot att understödja transporter via sjön. 

(Sjofartsverket.se) 

1.4.2 Trafikverket 

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen av vägtrafik, järnvägstrafik, 

sjöfart och luftfart. Trafikverket är även den myndighet som ansvarar för byggande, drift och 

underhåll av statens vägar och järnvägar. (Trafikverket.se)	  

1.4.3 SMHI 

SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) är en expertmyndighet under 

Miljödepartementet som tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och 

vattenberoende verksamheter. SMHI ansvarar för att förvalta och utveckla information om 

väder, vatten och klimat för både allmänheten och näringslivet. SMHI:s mål är att med 

väderleksprognoser bidra till en god samhällsplanering och ett uthålligt samhälle (SMHI.se) 

Trafikverket och Sjöfartsverket är exempel på två myndigheter som genom information från 

SMHI ska kunna planera den krisberedskap som de enligt en förordning från 2006 är utsedda 

att göra (Sjofartsverket.se och Trafikverket.se).	  
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1.5 Uppsatsens disposition 
Denna studies disposition är upplagd på följande sätt; i nästa avsnitt kommer du som läsare ta 

del av de teorier som vi använt oss av för att analysera vårt empiriska material. Därefter följer 

ett avsnitt om tidigare forskning som genomförts på det område som uppsatsen befinner sig 

inom. Denna disposition, där teori kommer före tidigare forskning, är till för att underlätta 

läsningen av uppsatsen. Teoridelen börjar nämligen med ett antal begreppsdefinitioner som vi 

menar är viktiga att ha med sig inför läsningen av teoridelen och forskningsavsnittet. Efter 

teori och tidigare forskning följer kapitel 4. Metod och Material där vi går igenom för- och 

nackdelar med den metod vi valt samt vilka urval vi gjort för studien. Metod- och 

materialkapitlet följs av resultatredovisningen där vi redogör resultaten från intervjuerna vi 

genomfört. Resultaten analyseras och diskuteras sedan utifrån studiens teoretiska ramverk i 

kapitel 6. Analys och diskussion. I uppsatsens sista del 7. Slutsatser, redogör vi studiens 

slutsatser samt för en slutdiskussion där vi ger plats för egna reflektioner, rekommendationer 

till myndigheterna samt förslag till vidare forskning.  

2. Teorier och begreppsdefinitioner 
I detta kapitel redogör vi de teorier vi använder oss av för att analysera och diskutera vårt 

empiriska material. Kapitlet inleds med ett antal begreppsdefinitioner som är viktiga att ha 

med sig i läsningen av uppsatsen. Kriskommunikation i sociala medier är ett ungt 

forskningsområde. Därför menar vi att det är viktigt att definiera de huvudsakliga begreppen 

som denna studie berör. 

2.1 Vad är en kris? 
Det finns en rad olika definitioner av vad kriser är för något, Pearson och Mitroff (1993) 

sammanfattar dem och menar att kriser kännetecknas av att de: har stor synlighet, kräver 

omedelbar uppmärksamhet och någon form av handling, innehåller inslag av överraskning, 

samt att de är utanför en organisations fullständiga kontroll (Pearson & Mitroff 1993; 

Falkheimer, Heide & Larsson 2009: 16-17). Falkheimer och Heide menar att kriser är sociala, 

politiska och kulturella fenomen. En kris är en kris när olika grupper av intressenter eller 

organisationer uppfattar och upplever situationen som en kris. Falkheimer och Heide delar 

även upp kriser i två typer – fysisk kris och förtroendekris. Fysiska kriser är de kriser som 

orsakar osäkerheten och störningen vid materiella olyckor eller naturkatastrofer. I 

förtroendekriser är det en organisations förtroende som kommer till skada och inte något 

materiellt. Det kan till exempel vara ett uttalande från en representant för ett företag som 
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orsakar förtroendekrisen eller att kommunikationen vid en fysisk kris var undermålig 

(Falkheimer & Heide 2010: 514).  

2.2 Krishantering och kriskommunikation 
Larsson (2008) definierar krishantering som ”det svenska begrepp som används för hur 

organisationer sköter – och bör sköta– kriser som kan uppstå” (Larsson 2008: 289). 

Krishantering och kriskommunikation är två oskiljbara moment. Kriskommunikation är den 

kommunikation som ska ske i samband med krishändelser mellan en organisation och dess 

olika intressegrupper som exempelvis medborgare, kunder, politiker, och andra organisationer 

(Falkheimer, Heide & Larsson 2009: 23). Det som präglar kriskommunikationen är att 

informationens mängd och volym eskalerar kraftigt. Kommunikationskanalerna blir 

överbelastade, alla typer av information blandas och de kommunikativa flödena ändrar 

ständigt riktning, exempelvis från den berörda organisationen till andra aktörer som blir 

involverade (Falkheimer, Heide & Larsson 2009: 24). För de inblandade i krishanteringen och 

kriskommunikationen sker allting under pressade tidsförlopp och kan innebära inslag av både 

hot och överraskningsmoment samt att kommunikationen innehåller multipla budskap 

(Eriksson 2009: 38). Falkheimer och Heide menar att en organisations förtroendekapital är 

centralt när det gäller krishantering. Människors förtroende för institutioner har sjunkit på 

senare tid och de menar att vilket förtroendekapital man som organisation går in med i en kris 

har betydelse för hur mycket människor och kunder lyssnar på informationen man ger. Sköter 

man en kris dåligt kan förtroendet sjunka och det minskade förtroendet har man sedan med sig 

in i nästa kris (Falkheimer & Heide 2010: 517).  

 

Eriksson (2013) menar att olika typer av kriser skapar olika roller och förutsättningar för 

kriskommunikationen via webb och sociala medier. Han delar upp kriserna i, för 

organisationerna, välkända och mindre kända kriser. Välkända kriser är de kriser som 

organisationer har vana av att hantera sedan tidigare. Exempelvis var Simone en välkänd 

situation för myndigheterna då de har en vana av att hantera dåligt eller extremt väder. 

Krishanteringsaktörerna är vid den sortens kriser väl förberedda och få till antalet. Risken för 

konflikter är låg både internt och externt då roll- och ansvarsfördelningen är hierarkiskt 

förutbestämd och både organisationen och dess intressenter tjänar på att lösa situationen. På 

webben och i sociala medier finns det vid välkända kriser möjligheter till en snabb 

information och kommunikation. Vid mindre kända kriser har organisationerna en mindre 

vana eller ingen vana alls av att hantera den uppståndna situationen. Här kan webben och 
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sociala medier göra situationen mer komplex och utgöra en krisaccelerator, men de kan 

samtidigt vara en plats för krishanteringsaktörer att arbeta situationsanpassat och 

improviserat. Vem som ska hantera krisen kan dock i detta scenario vara oklart, de normala 

rollerna kan upphöra att existera och risken för konflikter är stor, såväl internt som externt 

(Eriksson 2013: 41-42).  

2.3 Sociala medier 

Sociala medier menar Mayfield (2008) är byggda på deltagande, öppenhet, konversation, 

bildande av grupper och samhörighet. Han delar upp sociala medier i olika kategorier: sociala 

nätverkssidor (t ex Facebook), innehållsorienterade sidor (t ex Youtube), microbloggar (t ex 

Twitter), bloggar, wikis och podcasts (Mayfield 2008: 5f). Utifrån Mayfields kategorisering 

av sociala medier har vi för denna studie fokuserat främst på nätverkssidor, microbloggar och 

bloggar.  

 

Boyd och Ellison (2007) definierar sociala medier som en webbaserad servicetjänst ”där 

individer tillåts (1) skapa en publik eller semi-publik profil inom ett avgränsat system, (2) 

skapa en lista över andra användare som de delar gemenskap med och (3) betrakta och korsa 

andras listor av gemenskap med sina egna listor av relationer (Boyd & Ellison 2007: 211).  

	  

2.4 Offentliga verksamheter 
När offentliga verksamheter nämns eller omtalas i denna studie syftar vi till de verksamheter 

som lyder under offentlighetsprincipen. ”Offentlighetsprincipen innebär att regeringens och 

andra myndigheters samt riksdagens och beslutande kommunala församlingars verksamhet så 

långt som möjligt ska vara öppna” (Offentlighetsprincipen) Begreppet syftar även till de 

verksamheter som lyder under förvaltningslagen och som säger att varje myndighet ska lämna 

upplysningar, vägledning och råd till enskilda frågor som rör myndighetens 

verksamhetsområde (Förvaltningslagen 4§). Samhällsinriktade kriser berör och drabbar 

medborgarna, nationellt eller lokalt, och måste behandlas av samhällets organ, det vill säga 

politiska församlingar och myndigheter. På nationell nivå gäller det regering, departement och 

statliga verk och myndigheter, inklusive försvaret i vissa fall (Falkheimer, Heide & Larsson 

2009: 21). 
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2.5 Teorier 
I det här avsnittet redogör vi för vilka teoretiska utgångspunkter vår studie utgår ifrån och som 

ska hjälpa oss att analysera våra respondentintervjuer. Avsnittet inleds med Castells idéer om 

hur det nätverksberoende samhälle vi idag lever i har förändrat förutsättningarna för 

kriskommunikationen och hur det lett fram till att vi idag har två olika 

krishanteringsperspektiv – ett klassiskt och ett senmodernt. Senare i avsnittet beskriver vi 

båda perspektiven. Därefter följer en avslutande del där vi tar upp teorin organisationslära 

eller crisis learning theory där vi främst utgår från Larssons (2010) studier. 

2.5.1 Förändrade förutsättningar 

I Mobile Communication and Society (2007) skriver Castells m.fl. att den snabbt växande 

kommunikationsteknologin är ett fenomen av stor betydelse för det förändrade rummet för 

krishantering och kriskommunikation. Castells m.fl. slår fast att det nätverksberoende 

samhälle vi idag lever i präglas av en rad särdrag som ändrar förutsättningarna för 

kriskommunikation. Dessa särdrag är: decentralisering – kommunikationen tenderar att gå 

från person till person och nätverk till nätverk istället för att följa en hierarkisk ordning, 

Omedelbar gemenskap – människor kan snabbt samlas kring en gemensam fråga och 

tillsammans driva den vidare samt rumsligt oberoende – både organisationsledare och 

privatpersoner blir med dagens teknik geografiskt oberoende och den virtuella och medierade 

kommunikationen blir allt vanligare (Castells m.fl. 2007; Eriksson 2009: 22-24). De nya 

förutsättningarna ger ökade möjligheter för exempelvis informatörer till en snabbare och mer 

gränslös kommunikation i samband med kriser, men de ger även upphov till nya 

organisatoriska och administrativa krav i arbetet med kriser (Eriksson 2009:24).  

 

Vi finner Castells idéer om vad som präglar vårt samhälle relevanta för vår studie. Sociala 

medier bygger på interaktion och deltagande och de kan även förknippas med de särdrag som 

Castells pekar ut. I sociala medier kan människor både kommunicera från person till person 

och från nätverk till nätverk. De kan även utgöra virtuella platser där personer kan samlas 

kring ett gemensamt intresse och eftersom de är online blir användarna även rumsligt 

oberoende. 

2.5.2 Klassiska och senmoderna krishanteringsteorier 

Med de nya förutsättningar som Castells skriver om har nya forskningsparadigm vuxit fram 

om vad en effektiv och framgångsrik krishantering och kriskommunikation är. På svensk 

mark är det Falkheimer och Heide som är de främsta förespråkarna för det senmoderna 
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perspektivet. Det skiljer sig från det traditionella förhållningssättet om hur krishantering och 

kriskommunikation borde utövas. I det klassiska perspektivet ligger fokus på vilken kontroll 

man har av krisen genom planering, regler och instruktioner. För att krisen ska hanteras 

effektivt ska organisationen vara centraliserad för bästa kontroll och kommunikationen 

transmissionerad – från sändare till passiva mottagare (Falkheimer & Heide 2010; Eriksson 

2012: 313). Uppgiften vid en kris är att sprida informationen så mycket som möjligt och inte 

ta någon större hänsyn till att publiken kan tolka informationen på olika sätt (Fearn-Banks 

2001; Falkheimer & Heide 2010: 512). 

 

Det som skiljer det senmoderna perspektivet ifrån det klassiska är att det framhåller 

improvisation, decentralisering och interaktivitet. Falkheimer och Heide menar att en 

decentraliserad organisation effektivare kan lösa en kris eftersom den då har större 

möjligheter att improvisera (Falkheimer & Heide 2010: 516). Improvisation är viktigt i en 

krissituation menar de och utgår ifrån kaosteori. Med kaosteorin kan vi bättre förstå hur 

organisationer fungerar menar de. En krissituation har många likheter med kaos eftersom båda 

kännetecknas av osäkerhet och situationer som kan vara svåra att förutspå (Falkheimer & 

Heide 2010: 517-518). Förbereder och planerar man för mycket inför en kris finns risken att 

man som organisation bakbinder sig själv och inte kan improvisera i en situation som kanske 

kräver det (Falkheimer & Heide 2010: 519). Det ligger nära andra senmoderna 

krishanteringsforskare som Gilpin och Murphy som menar att allt för inövade 

krishanteringsplaner kan göra kommunikationen under en kris ineffektiv och hämma 

krishanteringen (Gilpin & Murphy 2008: 5). Som exempel tar Falkheimer och Heide upp att 

informationsavdelningar ofta är stab i organisationerna och alldeles för centraliserade. 

Visserligen är de skickliga på att sköta kontakten med journalister men vid krissituationer 

måste de kanske även ha kontakt med drabbade anhöriga eller kunder. De menar att 

informationsavdelningarna som ofta hanterar kriser bör vara mer decentraliserade och agera 

genom nätverk där olika kompetenser gemensamt löser krisen (Falkheimer & Heide 2010: 

516). Det ger bättre möjligheter för improvisation och de menar att organisationerna mer ska 

ses som ”löst sammansatta system”. I ett sådant system ges bättre möjligheter för att lösa inre 

och yttre förändringar som en kris kan innebära. Improviserande organisationer där planer inte 

alltid följs, beslutsfattandet är delegerat och där fullständig kontroll inte råder kan ge stora 

fördelar (Falkheimer & Heide 2010: 519).  
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Att handla och agera i nätverk ligger nära Czarniawskas nyinstitutionella teori eller neo-

theory som framhåller interaktivitet i krishanteringen och att de som agerar i krisen bör arbeta 

och kommunicera mer i nätverk. Det möjliggör, menar Czarniawska, att man under en kris 

kan undvika den klassiska frågan om vem som bör ta ansvar och istället fråga sig vad som bör 

göras och hur (Czarniawska 2009; Eriksson 2012: 313). Eriksson (2009) bygger vidare på 

Czarniawskas teori om improvisation i krisarbetet och redogör tre krishanteringsprinciper för 

hur organisationer i praktiken kan tillämpa idén. De tre principerna är: ”(1)  skapa en krisstab 

som representerar mångfald samt premierar övningar i improvisation, (2) skapa en krisplan 

där utvecklingsprocessen leder till återkommande reflektion samt (3) integrering av internet i 

krisberedskapen för att utnyttja mediets förmåga till dynamik och situationsanpassning när 

krisen väl inträffar” (Eriksson: 2009: 92). 

 

Dessa teorier – både det klassiska och det senmoderna krishanteringsperspektivet – blir 

relevant för vår studie eftersom vi vill studera vem och vilka i svenska myndigheter som 

sköter kriskommunikationen i sociala medier. Var i organisationerna befinner de sig? Hur såg 

ansvaret ut för sociala medier under Simone? Det är några av de frågor vi vill försöka få svar 

på och sedan analysera, diskutera och resonera kring med hjälp av teorierna. De blir även 

relevanta ur ett kommunikationsperspektiv då vi vill undersöka hur kriskommunikationen 

sköttes i sociala medier under Simone.  

2.5.3 Organisationslärande 

Organisationslärande handlar om vad personer inom organisationer lär sig och vilka 

erfarenheter de får av kriser som de har varit med om. Därför blir organisationslärande 

relevant för vår studie då myndigheter ofta får hantera kriser som stormar och kan dra nytta av 

tidigare erfarenheter, då de med största sannolikhet kommer behöva hantera nya kriser. 

Larsson (2010) menar att inom organisationsläran ses kriser som en möjlighet att utveckla sig 

och skaffa erfarenheter som är av yttersta vikt vid en eventuell ny kris. Med det menar han att 

det bästa sättet att lära sig är ”learning by doing”. Personer inom organisationer som tidigare 

har varit med om kriser är snabbare att agera när en kris uppstår, än de som inte har 

erfarenheten. De med erfarenhet vet redan från början vad som bör göras, vem som behöver 

kontaktas och hur arbetet ska struktureras. Larsson tar upp ”The Swedish Example” som 

handlar om krishändelser som har behövt hanteras i Sverige så som Estonia, 

Göteborgsbranden och Chernobyl, som även den påverkade Sverige. I denna studie finner 

Larsson att erfarenheterna från tidigare extrema händelser spelar en stor roll i hanterandet av 
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nya krissituationer. Han menar att det finns två huvudsakliga sätt att lära sig på – dels genom 

krisövningar, dels genom riktiga händelser. Av riktiga händelser får man personlig erfarenhet 

vilket också är det mest effektiva sättet att skaffa sig erfarenhet av krishantering (Larsson 

2010:716–717). 

3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör vi för den tidigare forskning som utförts inom forskningsområdet 

kriskommunikation i sociala medier. I avsnittet tar vi även upp hur vår undersökning förhåller 

sig till tidigare forskning och vad den kan komma att bidra med. 

3.1 Olika medier vid olika kriser 
Ett perspektiv vi funnit fokuserar på vilken påverkan olika medier har på medborgare vid 

krishändelser. Studieobjektet är medborgare och studierna försöker besvara frågan hur 

medborgare upplever och reagerar olika på krishändelser vid användandet av olika medier. 

Forskningsmetoderna skiljer sig åt men resultaten är likartade. De kommer fram till att 

personer som läser bloggar, Twitter och andra sociala medier från krishanterande 

organisationer upplever krisen till en lägre grad än de som inte läser sociala medier. De menar 

därför att organisationer bör använda sig av dessa medier i sin kriskommunikation (se 

Sweetser & Metzgar 2007, Shultz, Utz & Göritz 2011 och Lev-On 2011). Även om denna del 

av forskningsfältet befinner sig en bit bort från syftet med vår studie visar dess resultat vikten 

av att använda sociala medier i kriskommunikation. Myndigheters kriskommunikation ska 

alltid syfta till att informera medborgare. Om sociala medier kan förbättra 

kriskommunikationen från organisationer höjer det relevansen för vår studie som vill 

undersöka hur svenska myndigheter arbetar med dem i sin krishantering och 

kriskommunikation.  

3.2 Best practices 
Ett annat forskningsperspektiv är ”Best practices” som på vetenskapliga grunder utvecklats 

till riktlinjer för en framgångsrik krishantering och kriskommunikation. Riktlinjer som har 

förklarats, utökats och testats i ett flertal publikationer (se Sellnow, Ulmer, Seeger & Littfield 

2009).  Veil, Buehner och Palenchar (2011) har genomfört en studie där de applicerat 

litteratur och praktiskt utövande av sociala medier på så kallade ”Best practices” av 

krishantering och kriskommunikation. Syftet med studien var att demonstrera hur 

kommunikatörer kan använda sig av sociala medier för en mer framgångsrik krishantering. 
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Deras slutsats är att sociala medier har en rad fördelar när det gäller användandet av dessa vid 

krissituationer. Bland annat kommer man fram till att den direkta kontakten som sociala 

medier erbjuder organisationer med sina kunder eller intressenter kan bidra till att kväva 

ryktesspridning vid en krissituation, att sociala medier fungerar när andra 

kommunikationskanaler inte fungerar, vilken kan vara fallet vid en naturkatastrof, samt att 

interaktivitet via bloggar och andra nätverk visar på deltagande och ger intrycket att 

organisationer inte flyr från sitt ansvar (Veil, Buehner & Palenchar 2011: 2,9).  

 

Men att bara implementera sociala medier i sina krisplaner och sedan försöka använda dem 

räcker inte menar González-Herrero och Smith (2008).  De har genomfört en analys av hur 

internetbaserade teknologier kan hjälpa företag att bevaka potentiella konfliktfrågor men även 

hjälpa dem i deras arbete under en kris. De kommer fram till att företag inte bara måste 

implementera de internetbaserade medierna i sina kriskommunikationsplaner, de måste även 

förändra mentaliteten och kulturen inom verksamheten. Med det digitala landskapet krävs mer 

öppenhet, transparens och en annorlunda ton i kriskommunikationen. Lyckas man inte med 

det lämnar man sig själv väldigt sårbar (González:Herrero & Smith 2008: 152).  

 

Ton, öppenhet och transparens är Freberg och Salings (2013) inne på i en annan studie. De 

kombinerar ”best practies” inom PR med en värdegrundsmodell för att konstruera en modell 

som identifierar ”bra” krismeddelanden i sociala medier (Freberg & Saling (2013: 185). Det 

man kom fram till var att ”best practices” för krismeddelanden i sociala medier ska innehålla 

länkar till andra medier och andra pålitliga källor, att man bör använda hashtags och 

nyckelord på ett anständigt sätt och att tonen i uppdateringarna bör ha en mer konverserande 

och informell karaktär (Freberg & Saling 2013: 191) Ett liknande resonemang har Andersson 

(Kommande). Hon menar att man i krissammanhang måste ha kunskap om både krishantering 

och sociala medier om man ska lyckas med sin kriskommunikation i sociala medier 

(Andersson 2013: 1). I likhet med Frebergs och Salings resultat menar hon även att tonen i 

sociala medier bör vara mer informell och personlig eftersom det förväntas i dessa medier, 

men vilken stil eller ton man väljer beror helt på situationen. Andersson betonar också vikten 

av en FAQ (frequently asked questions) som kan avlasta organisationers arbete i sociala 

medier när trycket av frågor blir högt. 
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Sammantaget visar studierna inom ”best practices” hur sociala medier kan användas i 

krishantering och kriskommunikation. Viktigt att ha i åtanke är att studierna framförallt utgått 

från privata företag och inte offentliga verksamheter.  

3.3 Kommunikatörer som studieobjekt 
Forskningsperspektivet som ligger närmast vår studie är det där informatörer och 

kommunikatörer utgör studieobjektet. Inom detta perspektiv finne vi studier från Eriksson 

(2012), Fjeld och Molesworth (2006), samt Kavanaugh m.fl.(2012) som relevanta att nämna. I 

deras studier har kommunikations- och informationschefer från olika branscher intervjuats.  

 

I sin studie analyserar och undersöker Eriksson (2012) användandet av internet som ett 

verktyg i strategisk kriskommunikation utifrån traditionella och nyare teorier om 

krishantering. Frågeställningen för studien var: Vad karaktäriserar kommunikatörers syften 

och mål när de väljer att använda sig av internet i kriskommunikationen och hur kan vi förstå, 

beskriva och förklara kriskommunikationsstrategier på nätet i ljuset av de dominerande idéer 

som råder om krishantering? (Eriksson 2012: 314). För att besvara dessa frågor intervjuade 

Eriksson 24 svenska kommunikatörer som arbetat med krissituationer.  

 

När det gäller teoretiska utgångspunkter använde sig Eriksson av Czarniawskas samt Gilpins 

och Murphys och teorier om klassiska och nya paradigm för förståelsen och utövandet av 

krishantering. Det klassiska synsättet bygger på en krishantering där organisationen är 

centraliserad, krisplaner inövade och kommunikationen transmissionerad till skillnad från det 

nya som förespråkar improvisation, nätverkande och anpassning (Eriksson 2012: 313). 

Utifrån dessa teorier och de svar som Eriksson fick från intervjuerna utformade han fem 

modeller vars syfte var att ge en bättre förståelse, beskrivning och förklaring till hur 

kriskommunikationsstrategier används på internet i praktiken. Av de fem modellerna Eriksson 

arbetade fram var det en som byggde på det nyare paradigmet och fyra på det klassiska. Det 

gav resultatet att kommunikatörerna fortfarande är väldigt influerade av den klassiska 

kriskommunikationsmetoden som envägskommunikation, istället för att bjuda in till 

diskussion i en mer modern tvåvägskommunikation (Eriksson 2012: 320-322).  

 

Ytterligare en studie inom det perspektiv där kommunikatörer är studieobjektet har 

genomförts av Fjeld och Molesworth (2006). Syftet med studien var att försöka öka 

förståelsen av hur internet används som en del av kriskommunikation. Frågeställningen de 
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använde sig av var varför kommunikatörer använde eller undvek att använda internet som en 

del av kriskommunikation. De försökte även få svar på hur informatörer och kommunikatörer 

förhåller sig till internet och vilka erfarenheter de har av att använda internet i samband med 

kriser. Metoden för studien var kvalitativa intervjuer och urvalet bestod av tio personer som 

arbetade med PR inom olika branscher (Fjeld & Molesworth 2006: 391-395).  

 

När det gäller teoretiska utgångspunkter menar Fjeld och Molesworth att många 

kriskommunikationsstudier bygger på Grunig och Grunigs excellensstudie. Här utgår Grunig 

och Grunig från olika PR-modeller som rankas utifrån deras excellens, där den symmetriska 

tvåvägsmodellen ses som den bästa modellen för att utöva PR (Grunig & Grunig 1992; Fjeld 

& Molesworth: 392). Fjeld och Molesworth tar dock upp den ökande kritiken mot 

symmetriska tvåvägsmodellen där kritikerna menar att PR är ett för komplext ämne för att 

kunna placeras inom en kategori. De tar istället upp Cameron och Cancels förslag om att 

arbeta utifrån olika kriskommunikationsstrategier beroende på vilken position organisationen 

befinner sig i och vilken sorts kris det handlar om. De menar att det inte alltid går att föra en 

symmetrisk tvåvägskommunikation över internet i alla krissituationer, utan snarare bör man 

välja kommunikationsmodell utifrån organisationens och de berördas behov (Cancel 1999, 

Cameron 2001; Fjeld & Molesworth 2006: 392). Resultaten man kommer fram till är att 

kommunikatörer är delade i frågan angående att använda internet i kriskommunikationen. 

Fjeld och Molesworth finner återkommande anledningar till varför kommunikatörer väljer att 

inte använda internet inom kriskommunikation. Anledningarna är bland annat att 

kommunikatörer tycker internet inte har lika stor trovärdighet som nyhetskälla jämfört med 

traditionella medier och att mediet kräver större arbetsresurser i form av uppdateringar (Fjeld 

& Molesworth 2006: 402). 

 

En tredje studie som också utfört intervjuer är Kavanaughs m.fl. (2012) som intervjuat 

tjänstemän från lokala myndigheter i USA och om hur de använder sociala medier i 

krissituationer. Med hjälp av fokusgruppsintervjuer kommer man bland annat fram till att 

myndigheterna har en bristande kunskap om vilka kostnaderna och fördelarna är med sociala 

medier. Vidare visar deras studie att myndigheterna inte vet vem eller vilka i deras 

organisationer som ska bevaka och ansvara för sociala medier, hur och när de ska svara i dem 

samt vilka effekter deras kommunikation i sociala medier faktiskt har (Kavanaugh m.fl. 2012: 

5).  
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Vi finner Erikssons och Fjelds och Molesworth studier relevanta för vår undersökning på flera 

sätt. De använder sig precis som vi av personliga intervjuer som metod och deras urval av 

respondenter består av personer inom kommunikationsområdet. När det gäller Eriksson studie 

blir den även relevant på det teoretiska stadiet då vi ämnar använda den nyinstitutionella 

teorin som en av våra teoretiska utgångspunkter. Även Kavanaughs m.fl. studie blir relevant 

även om de använt sig av fokusgruppsintervjuer och skiljer sig i metod från vår studie De har 

undersökt myndigheters användande av sociala medier och då främst i kriser vilket vi också 

ämnar med denna studie.  

 

Vår studie skiljer sig från Erikssons, Fjelds och Miolesworths samt Kavanaughs m.fl. när det 

gäller urvalet då vi enbart har intervjuat personer från svenska myndigheter och deras urval 

består av personer från olika länder och branscher. Det finns även en skillnad när det gäller 

vilken position de intervjuade har i organisationerna. De tidigare studierna har riktat in sig på 

chefsnivå i sitt urval av respondenter. Vårt urval består av respondenter som på en ”lägre” 

nivå arbetar mer praktiskt med myndigheternas externa kommunikation. Erikssons samt 

Fjelds och Molesworths har också riktat sig mer mot internet i stort till skillnad från vår och 

Kavanaughs m.fl. som riktar sig mot sociala medier.  

 

Resultaten från de tidigare studierna kan vi knyta an till syftet och frågeställningen med vår 

studie då vi ämnar undersöka hur myndigheter arbetar med sociala medier i sin 

kriskommunikation. Vilka personalresurser lägger man på sociala medier och vem eller vilka 

är det som sköter ansvaret för dem i organisationerna? Hur arbetar myndigheter med sociala 

medier i kriskommunikationen? På ett sätt som ligger närmare de klassiska 

krishanteringsteorierna eller de senmoderna? Det är några av frågorna vi försöker ta med oss 

från tidigare studier.  

4. Metod och material 
I följande kapitel redogör vi motiveringen av våra val när det gäller studiens metod, urval och 

material. Kapitlet inleds med material och urval där vi berättar vilka myndigheter och vilka 

personer på myndigheterna som vi intervjuat. Därefter följer en beskrivning av intervjuer som 

forskningsmetod och varför den är att föredra vid den här typen av studier men även vilka 

problem man kan ställas inför med metoden. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

studiens giltighet och tillförlitlighet.  
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4.1 Material och urval 
De tre myndigheterna vi undersökt är Trafikverket, Sjöfartsverket samt SMHI. Varför vi 

undersökt just dessa är för att alla tre lyder under den förordning från 2006 som styr 

myndigheternas krisarbete och arbete vid extraordinära händelser (Sjofartsverket.se, 

Trafikverket.se) Dessa tre passar även mycket bra att undersöka då de på olika sätt berördes 

av Stormen Simone.  

4.1.1 Urval för intervjuer 

Urvalet för respondenterna var ett strategiskt urval där vi hade specifika kriterier på dem vi 

intervjuade. Utifrån det ämne vi studerat skulle respondenterna vara kommunikatörer eller ha 

en informativ roll inom myndigheten samt vara inblandade i dess krishanteringsarbete. Detta 

var av betydelse för att vi skulle kunna få svar på studiens frågeställningar och syfte. Urvalet 

av intervjurespondenter består av fem personer som vi valde utifrån deras kompetenser och 

arbetsuppgifter. Alla vi intervjuade arbetar med kommunikation på någon av de tre 

myndigheterna, Trafikverket, Sjöfartsverket och SMHI. Ytterligare ett kriterium vi hade för 

de intervjuade är att de arbetade under stormen Simone med kommunikation till allmänheten. 

4.2 Metod 
I denna del kommer vi redogöra för de metoder vi har använt för att utföra vår studie. Vi går 

igenom kvalitativa intervjuer och fallstudier samt de metodproblem som kan uppstå när dessa 

metoder tillämpas. Längst ner för vi en diskussion angående giltighet och tillförlitlighet för 

vår studie. 

4.2.1 Fallstudier 
Den studien vi har genomfört är en fallstudie. Lundahl och Skärvad (1999) beskriver en 

fallstudie som en undersökning som omfattar ett eller ett mindre antal fall som ska studeras 

mer i detalj. En individ, en grupp, ett förlopp eller en händelse är exempel på olika fall som 

kan studeras. Det fall som vi undersökt med denna studie är stormen Simone. 

Organisationerna vi ämnar undersöka med studien är myndigheter. Lundahl och Skärvad tar 

upp att flera organisationsforskare ser fallstudien som den bästa metoden för att förstå en 

organisations hela komplexitet (1999:187) Det ger vår tillämpning av fallstudien i 

undersökningen legitimitet.  
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4.2.2 Kvalitativa intervjuer 
Metoden vi har använt oss av för denna studie är kvalitativa intervjuer. Som Larsson (2010) 

skriver är den kvalitativa intervjun att föredra när man vill få svar på personers enskilda 

uppfattningar och erfarenheter (Larsson 2010: 54). Vi har använt oss av semistrukturerade 

intervjuer när vi intervjuat våra respondenter. En semistrukturerad intervju betyder att vi till 

intervjuerna hade förberett en färdig intervjuguide med ett visst antal frågor och teman som 

nödvändigtvis inte behöver följas under intervjuerna. Om en respondent frångått 

intervjuguidens frågeordning är det inte något som vi gått in och påverkat. Anledningen är att 

vi ville ge respondenterna utrymme att svara utan att vi styr för mycket. Med denna metod går 

det att få ut mer utförliga svar, samt ställa följdfrågor som inte var planerade från början. Det 

går även att få nya synvinklar på problemet (Bryman 2011 s.414). Fjeld och Molesworth 

(2006) använde sig i sin studie om vilka attityder och erfarenheter kommunikatörer hade kring 

internet också av kvalitativa intervjuer. Det höjer, menar vi, relevansen av metoden för vår 

studie. 

4.2.3 Tillvägagångssätt 
Eftersom intervjustudier som metod är en tidskrävande process tog vi kontakt med våra 

respondenter via mail och telefon i en tidig fas i arbetet. När respondenterna tackat ja till 

intervjuerna mailade vi dem information om vilka vi var och syftet med studien. I mailen 

skickade vi även med ett utdrag av frågor från vår intervjuguide. Det gjorde vi för att 

respondenterna skulle kunna förbereda sig inför intervjuerna och för att vi skulle få tillgång 

till mer utförliga svar. Alla intervjuer genomfördes via telefon. Med den tidsram vi hade för 

studien sparade vi därmed mycket tid eftersom alla respondenter befann sig på annan ort. 

Varje intervju tog mellan 30 och 60 minuter att genomföra. Under intervjuerna delade vi upp 

ansvaret. En av oss genomförde intervjun och den andra förde anteckningar eller flikade in 

eventuella följdfrågor som den kände var relevanta att ta upp. När en intervju var genomförd 

började vi omedelbart transkribera den. När samtliga intervjuer var transkriberade läste vi 

igenom varje intervju ett par gånger innan vi började färgkoda teman som vi upptäckt i 

intervjusvaren. Med färgkodning menar vi att vi letade teman utifrån studiens frågeställningar 

i intervjusvaren. Svar i intervjuerna som exempelvis kunde kopplas till frågeställning 1 fick 

en viss färg, svar som kunde kopplas till frågeställning 2 fick en annan färg och så vidare. Det 

underlättade vårt resultat- och analysarbete.   
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4.3 Metodproblem 
Intervju som forskningsmetod medför ett antal metodproblem som Larsson (2010) tar upp. 

Det första problemet som kan uppstå är att vi som intervjuare inte har tillräckligt med 

förkunskap kring det ämne som vi ska studera. Utan kunskap om kontexten blir det svårt att 

föra konstruktiva samtal med respondenterna och risken finns att vi inte förstår vad de pratar 

om i förhållande till sammanhanget (Larsson 2010: 72). Det är svårt för oss att själva avgöra 

huruvida vi haft tillräckliga förkunskaper för att genomföra intervjuerna. Under intervjuerna 

har vi dock inte upplevt att vi inte förstått vad respondenterna har talat om. Om en sådan 

situation har uppstått har vi bett respondenten att förklara vad han eller hon menar. Nästa 

metodproblem grundar sig i att man behöver bygger upp ett gemensamt förtroende i 

intervjuerna man genomför. Om förtroende inte uppstår kan det vara svårt att få personen att 

öppna upp sig och svara utförligt på de frågor som ställs (Larsson 2010: 73). I de intervjuer 

som genomförts upplever vi att ett gemensamt förtroende mellan oss och respondenterna har 

uppstått.  

 

Ytterligare ett metodproblem är hur mycket vi som intervjuare styr intervjun. Den intervjuade 

kan hamna i en situation där han eller hon känner sig styrd att svara på ett visst sätt, på grund 

av att vi som intervjuare har vinklat frågorna efter svar vi vill ha (Larsson 2010: 73). För 

studien har semistrukturerade intervjuer genomförts där vi försökt att inte styra 

respondenterna efter en viss frågeordning. I frågorna som formulerats för intervjuerna har vi 

försökt undvika ja- och nej-frågor och istället använt oss av öppna frågor för att få mer öppna 

och utförliga svar av. Vår intervjuguide finner du i Bilaga 1. Ett annat metodproblem rör 

anonymitet. Att ge de intervjuade full anonymitet kan vara svårt och kan även påverka 

informationsvärdet i deras uttalanden. Känsliga uppgifter som rör privata saker eller som kan 

ge eventuella problem för respondenten på arbetsplatsen ska behandlas konfidentiellt. 

(Larsson 2010: 75). Vi har inte tillfrågat respondenterna om de vill vara anonyma eller inte i 

studien. Vi har därför valt att inte inkludera deras namn i den. Även om vi anser att de ämnen 

som kommit på tal i intervjuerna inte varit särskilt känsliga, är det inte säkert att 

respondenterna upplever det så.  

4.4 Giltighet och tillförlitlighet 

Oavsett vilken forskningsmetod man använder sig av är giltighet och tillförlitlighet 

fundamentalt för det vetenskapliga arbetet. För att de slutsatser vi drar utifrån vår studie ska 

vara hållbara krävs det att våra argument för dem är giltiga och tillförlitliga (Ekström & 
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Larsson 2010: 14-15). För att vår studie ska ha en hög validitet krävs det att den mäter det den 

är avsedd att mäta. Utifrån den metod vi använt betyder det konkret att vi måste intervjua rätt 

personer i rätt organisationer. Vi har i vår studie intervjuat informatörer och 

kundtjänsthandläggare på Trafikverket, Sjöfartsverket och SMHI. Det är relevanta personer 

som är kunniga inom området vi ämnat undersöka och kunde genom dem få tillförlitliga svar 

till vår studie. Alla respondenter arbetade under stormen Simone och kan med det svara på 

frågorna utifrån den situationen. Detta ger oss stärkt validitet för studien. För hög giltighet 

krävs det även att våra frågor under intervjuerna varit relevanta och tagit upp det ämne som vi 

vill undersöka (Larsson 2010: 77). Vi har i våra intervjufrågor utgått från studiens syfte och 

frågeställningar för att de ska vara relevanta, så att svaren från respondenterna ska kunna 

användas för att svara på de frågeställningar vi har. För att vår studie ska ha hög tillförlitlighet 

krävs det att vi genomför vår studie på ett vetenskapligt korrekt sätt. Det betyder bland annat 

att de intervjuade måste ha svarat ärligt på våra frågor och att de källor vi använder oss av i 

studien måste vara korrekta (Larsson 2010: 15). Det är svårt att avgöra om allt det 

respondenterna sagt i intervjuerna är helt sant men det utgår vi från då de är professionella 

yrkesmän som arbetar inom trovärdiga myndigheter. De källor vi använt är alla av hög 

trovärdighet och relevans för studien. 

 

Larsson menar att ett sätt att höja kvalitén på betyget för giltighet och tillförlitlighet för 

intervjuer som forskningsmetod är respondentvalidering (Larsson 2010: 78-79). Det betyder 

att man låter de personer som varit delaktiga i undersökningen ta del av de resultat och 

textutkast man fått fram av intervjuerna. Genom respondentvalideringen kan forskare få en 

bekräftelse av de som intervjuats om de uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt (Bryman 

2011: 354-355). Denna metod att styrka giltigheten och tillförlitligheten är god och ambitiös 

men vi har ändå valt att inte genomföra den då den är väldigt tidskrävande. Vi behöver då ta 

respondentens tid ännu en gång för att läsa igenom transkriberingen och om personen inte är 

nöjd med sina svar tvingas vi göra om delar av intervjun igen. Om vi då ställer lösryckta 

frågor ur intervjun finns risken att sammanhanget som frågan ställdes i från början inte är det 

samma.  

 

En viktig kvalitetsfaktor för intervju som metod är det som Guba & Lincoln beskriver som 

överförbarhet. För att man ska kunna föra över de resultat man får fram av intervjuerna krävs 

det att materialet är tillräckligt fylligt och tätt (Guba & Lincoln 1985; Bryman 2011: 355).  

Larsson talar om fylligt material och menar att en intervjustudie är mättad när det inte 
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kommer fram något nytt från respondenterna (Larsson 2010: 77). En vanlig intervjustudie 

brukar bestå av 15 intervjuer +/- 10 beroende på tid och resurser (Kvale & Brinkmann 2009: 

130). För vår studie har vi genomfört fem intervjuer vilket betyder att vi ligger på gränsen för 

det som litteraturen säger att en vanlig intervjustudie brukar bestå av. Huruvida vårt material 

är mättat är svårt att säga något om. Vi är dock medvetna om att fler intervjuer möjligtvis 

skulle kunna höja kvalitén på vår studie och öka överförbarheten. Samtidigt menar Kvale och 

Brinkmann att många som genomför en intervjustudie som skulle vinna på att ha ett mindre 

antal intervjuer, för att istället lägga mer tid på förberedelser och analyser (Kvale & 

Brinkmann 2009: 130) 

5. Resultatredovisning 
I följande kapitel redovisar vi resultatet av de intervjuer vi genomfört. Resultaten för varje 

frågeställning presenteras i kronologisk ordning. Kapitlet innehåller en hel del citat som delats 

in i olika teman. För varje frågeställning finns det tre teman. I nästa kapitel – Analys och 

diskussion diskuteras och analyseras sedan resultaten utifrån studiens teoretiska ramverk och 

tidigare forskning.   

5.1 Frågeställning 1 – På vilket sätt organiserades kriskommunikationen i sociala 

medier? 
Studiens första frågeställningar berör vem eller vilka inom myndigheterna det var som hade 

till uppgift att skötta kommunikationen i de sociala medierna i samband med stormen Simone. 

Var i organisationerna befann de sig? Förändrades deras ansvarsområden och organisering i 

samband med stormen eller såg det likadant ut som under vardagliga förhållanden?  

5.1.1  Tema: Sociala medier i vardagen – organisering och ansvar 

Hur arbetet med de sociala medierna är organiserat inom de olika myndigheterna skiljer sig åt. 

Likaså resurserna som finns tillgängliga för den sociala mediekommunikationen. Vid 

Trafikverket delar exempelvis personal från olika avdelningar på sysslorna kopplade till 

kommunikationen på Facebook:  

 

”Det är kommunikation som ansvarar för vilka nyheter som läggs ut på Facebook, sedan är 

det 6 stycken på kundtjänst som jobbar med Facebook och svarar på frågor där” 

Handläggare kundtjänst, Trafikverket. 
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På SMHI har man en redaktionell grupp bestående av personer från både 

kommunikationsavdelningen och kundtjänsten som tillsammans ansvarar för sociala medier:  

 

”Vi har en redaktionsgrupp som består av mig, en webbkommunikatör, en informatör och en 

person på kundtjänst som ansvarar för sociala medier. Mellan oss har vi ett slags rullande 

schema när det gäller ansvaret för sociala medier. Twitter är annorlunda, där är det i princip 

bara jag som har ansvar för att bevaka och svara på det som kommer in.” Webbkoordinator, 

SMHI.  

 

På Sjöfartsverket har man en person från kommunikationsstaben som är ansvarig för vad som 

skrivs och sägs i sociala medier och ett antal personer som enbart bevakar dem: 

 

”Vi har en person som är redaktörsansvarig för de kanaler vi producerar nyheter i, 

externwebb, internwebb och sociala medier. Sedan är vi 3-4 personer som går in och kollar 

varje dag i sociala medier. Vi är stab. Vår kommunikationsdirektör ligger direkt under 

generaldirektören. Så vi är hyggligt långt upp i hierarkin” Informatör, Sjöfartsverket.  

 

Av citaten kan vi utläsa att ansvaret för sociala medier är fördelat olika i de tre 

myndigheterna. På Trafikverket är ansvaret uppdelat mellan kommunikationsavdelningen och 

kundtjänsten, till skillnad från Sjöfartsverket där kommunikationsstaben har allt ansvar för 

sociala medier. SMHI:s organisering av sociala medier ligger närmare Trafikverkets lösning 

men här har kommunikationsavdelningen och kundtjänsten ett gemensamt ansvar för all 

kommunikation i sociala medier. Ansvaret för sociala medier verkar alltså befinna sig högre 

upp i hierarkin hos Sjöfartsverket i jämförelse med SMHI och Trafikverket. Citaten visar även 

att Trafikverket är den myndighet av de vi intervjuat som lägger mest resurser på arbetet med 

sociala medier.  

5.1.2 Tema: Organiseringen under Simone 

Vid stormen Simone fick dock organiseringen andra former än vad som var planerat, vid 

åtminstone två av myndigheterna:  

 

”Under Simone saknades det folk på kommunikation och de hade otroligt mycket att göra så 

då hamnade det ansvaret för Facebook på kundtjänst. Men det var en ovanlig händelse det 

brukar det inte vara.” Handläggare kundtjänst, Trafikverket.  
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”Ja ansvarsfördelningen och hur vi jobbade förändrades under Simone. Vi växlade upp och 

istället för en ansvarig den veckan så blev vi två eller tre som delade upp det mer. En annan 

förändring var att kontorstidsprincipen för sociala medier rök ju, då får man hålla koll tills 

stormen är över i princip.” Webbkoordinator, SMHI.  

 

På Trafikverket och SMHI förändrades alltså rollerna och ansvaret för dem som arbetar med 

sociala medier till vardags. Enligt SMHI:s representant är man anpassningsbara i sin 

organisation vid situationer som Simone:  

 

”Vi löser ju sådana här situationer i samförstånd, alla är på det klara att vi måste lösa 

informationsbehovet. Vi har ju förtroendearbetstid och inte någon jour eller att någon har 

något pass eller sådär, utan vi löser det beroende på situation.” Webbkoordinator, SMHI.  

 

För Sjöfartsverket, som inte drabbades lika hårt av stormen som Trafikverket och SMHI, var 

organiseringen däremot densamma:  

 

Det var ju sent på året och det fanns inte så mycket fritidsbåtar ute, så vi gick inte upp i 

beredskap på sjöräddningscentralen. Men det var jag och redaktören för sociala medier som 

jobbade tillsammans den dagen, men ingen speciell bemanning eller så. Vi gjorde den 

bedömningen att vi inte behövde någon speciell bevakning av sociala medier efter 

kontorstid.” Informatör, Sjöfartsverket.  

 

Simone slog till sent eftermiddagen och inte heller Trafikverket, där ansvarsfördelningen 

förändrades, bedömde man att tiderna för arbetet med sociala medier behövde förändras:  

 

”Vi går bara ut med information på Facebook då vi har öppet (9-16), och stormen slog till 

som mest på eftermiddagen då Facebook var stängt. Vi hänvisade istället till Trafikverket.se” 

Handläggare kundtjänst, Trafikverket. 

 

Dåligt väder är ingen nyhet för någon av de tre myndigheterna och en representant för 

Sjöfartsverket talar också om den stora vanan av att hantera det: 
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”Givetvis fanns det en beredskap för stormen men det finns det alltid för dåligt väder. Vi har 

stor vana av dåligt väder inom sjöfarten och ibland blir det så att båtarna får ligga stilla.” 

Informatör, Sjöfartsverket. 

 

Även om Simone var en välkänd situation förändrades organiseringen och ansvaret kring 

sociala medier för de som till vardags arbetar med de nya medierna på SMHI och 

Trafikverket. Enligt deras representanter fick man på grund av olika omständigheter och 

anledningar anpassa sig till situationen för att lösa ansvaret och organiseringen av sociala 

medier på bästa sätt. När det gäller arbetstider för sociala medier var SMHI ensamma om att 

behöva frångå de normala rutinerna. På Sjöfartsverket förblev organiseringen och ansvaret 

under Simone detsamma som under mer vardagliga förhållanden.  

5.1.3 Tema: Ansvar- och resursplanering kring sociala medier – en pågående process 

Sociala medier är ett nytt fenomen bland myndigheter och planeringen samt 

ansvarsfördelningen för dem är just nu ett pågående arbete inom organisationerna. På SMHI, 

där kommunikationsavdelningen och kundtjänsten delar på ansvaret kring sociala medier, 

funderar man på en lösning som liknar Trafikverkets: 

 

”På Facebook och Twitter är mycket av det som sägs eller ifrågasätts vid situationer som 

Simone kundtjänstärenden. Vi funderar på hur vi ska få in det i kundtjänsts dagliga arbete. 

Som nu har jag ensam Twitter och det är väl en lämplig funktion för kundtjänst att ha. Men 

det är en process vi är inne i.” Webbkoordinator, SMHI.  

 

På Trafikverket är planeringen av arbetet med sociala medier i samband med kriser något som 

också pågår: 

 

”Just nu är det samma krisrutiner för Facebook som för övriga Trafikverket och kundtjänst. 

En krisplan eller krisrutin för sociala medier har tagits fram men den har ännu inte hunnit 

tillämpats.” Handläggare kundtjänst, Trafikverket.  

 

Att organiseringsarbetet av sociala medier är en pågående process visar också 

respondenternas svar när det gäller personalresurser för den sociala mediekommunikationen. 

En representant för Sjöfartsverket menar: 
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”Vi försöker ju vara så transparenta som möjligt och uppdatera om det vi vet, men vi har väl 

inte riktigt resurser till att om det skulle hända något jättestort, att hålla koll på alla kanaler 

och de kommentarer som kommer in på sociala medier” Informatör, Sjöfartsverket. 

 

Ett liknande resonemang är representanten för SMHI inne på: 

 

”Vår smala lycka är ju att alla inte upptäckt att vi använder Twitter som en 

kommunikationskanal, för just nu har vi inte alla resurser på plats för att upprätthålla den 

dialogen där. Vi har använt Twitter på det sättet man inte ska egentligen. Vi har använt det 

som en megafon för att få ut våra nyheter”. Leif Stenbom webbkoordinator SMHI. 

 

Trafikverket, som har tillsatt störst resurser för sociala medier bland de tre myndigheterna, 

säger så här om resurstillgången:  

 

”Det viktigaste är ju att försöka nå ut med informationen, vi använder enbart Facebook och 

har valt att inte gå med på Twitter p.g.a. att vi inte har möjligheterna att besvara alla frågor 

som kommer in där”. Handläggare kundtjänst, Trafikverket.  

 

Myndigheternas organisering kring sociala medier är som vi kan utläsa av citaten något som 

pågår inom organisationerna. Sociala medier är resurskrävande och skapar ett dilemma för 

myndigheterna. Samtidigt som de har ambitionen att föra en dialog i sociala medier upplever 

de att de inte har personalresurserna som krävs för det. Det väcker frågan, hur 

kommunicerade man i sociala medier i samband med Simone? Vilket vi undersöker med nästa 

frågeställning.  

5.2 Frågeställning 2 – På vilket sätt sköttes kriskommunikationen i sociala 

medier? 

I denna frågeställning vill vi studera hur man använde sociala medier i samband med Simone. 

Vilken information gick man ut med? Var den samma som för andra kanaler? Hur förhöll man 

sig till kommentarer? Vilken eller vilka målgrupper försöker man nå med sociala medier? 

5.2.1 Tema: Sociala medier under Simone – en informationskanal 

Resultatet från frågeställning 1 visar att det finns en ambition hos myndigheterna att föra en 

dialog i sociala medier. I samband med Simone fungerade dessa medier först och främst som 

en informationskanal där man försökte få ut information och varningar om stormen till så 
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många som möjligt på så kort tid som möjligt. Flera av respondenterna talar om att det är 

några av fördelarna med sociala medier i samband med händelser av Simones karaktär – man 

når fler människor på ett snabbt sätt. En representant för Trafikverket talar om just dessa 

fördelar: 

 

”Facebook blir en möjlighet att nå ut till många, med delningsmöjligheterna blir det som 

ringar på vattnet och informationen sprids.” Handläggare kundtjänst, Trafikverket.  

 

Samtidigt är hon också inne på riskerna med den snabba spridningen av information:  

 

”Nackdelen är ju att informationen måste vara uppdaterad i samband med en händelse som 

Simone. Lägger man ut en nyhet klockan åtta på morgonen kan den vara inaktuell några 

timmar senare, då är det inte säkert att det uppdaterade inlägget får samma spridning som 

det första och felaktig information sprids.” Handläggare kundtjänst, Trafikverket.  

 

Men Simone var en sådan situation där det först och främst gällde att nå många och därför 

använde man Facebook till att informera om trafikläget samt att vägleda medborgare och 

kunder till hemsidan: 

	  

”Vi brukar inte lägga ut trafikinformation på Facebook men vid händelser som berör många, 

som vid Simone, så gjorde vi det. Då lade vi ut ett inlägg om det och länkade till 

Trafikverket.se och skrev att där finns det uppdaterad information.” Handläggare kundtjänst, 

Trafikverket. 

 

Även på SMHI och Sjöfartsverket använde man sociala medier för att vägleda till hemsidan 

och andra tjänster. De nya medierna fungerade även som komplement till hemsidan: 

 

”Det vi gjorde egentligen är att jag minns att vi använde sociala medier för att informera om 

var det blåste som mest och hur vindarna var. Sedan informerade vi även om att man kunde 

följa utvecklingen via vår vind- och vattentjänst” Informatör, Sjöfartsverket. 

 

”Innan stormen lade vi ut en artikel om att nu är 570 stormfria dygn över där vi flaggade för 

att stormen kommer. Den tutade vi ut på SMHI.se, Twitter och på Facebook. Även under 
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stormen såg det ut så, vi gav väl egentligen ut samma information i alla kanaler.” 

Webbkoordinator, SMHI. 

 

Som citaten visar är arbetet med kriskommunikation i sociala medier en komplicerad process. 

Samtidigt som de kan bidra med att sprida viktig och nödvändig information vid en situation 

som Simone, kan publiceringen av felaktig information snabbt bli ödesdigert. Dåligt väder, 

som Simone innebar, är inget nytt för de tre myndigheterna att hantera. Simone var en 

välkänd situation för dem och definieras som en fysisk kris. I samband med stormen 

utvecklades dock den fysiska krisen till en förtroendekris för SMHI. I och med stormen gav 

SMHI en felprognos då den tog en annan bana än vad de första prognoserna visade. På grund 

av den felaktiga informationen fick man utstå kritik för att ha överdrivit stormvarningarna på 

vissa platser. Kritiken bemötte man genom en blogg:  

 

”Vi fick en hel del skäll för Simone då vi missade att den gick lite mer söderut än vad vi hade 

sagt. Bland annat bemötte vi det genom vår meteorologblogg där vi beskrev arbetet bakom 

kulisserna, vad som hände och vad det var som gick fel.” Webbkoordinator, SMHI.  

 

Varken studiens design eller syfte tillåter oss att säga något om hur SMHI:s hantering av 

förtroendekrisen uppfattades, men genom bloggen försökte man reparera det förtroende som 

man var rädd hade tagit skada:  

 

”Vi ser ju i prognoser att det finns ett missförtroende mot oss. Då var det viktigt att få ut den 

här informationen i bloggen, inte bortförklaringar men att visa hur svårt det är med 

väderprognoser”. Webbkoordinator, SMHI.  

 

Vid den fysiska aspekten av Simone använde myndigheterna sociala medier för att göra 

medborgare och kunder uppmärksamma om att stormen var på ingång och hur den påverkade 

dem. Informationen som gick ut i sociala medier var till stor del samma som för de andra 

kommunikationskanaler som myndigheterna använder sig av. När Simone istället utvecklade 

sig till en förtroendekris för SMHI användes sociala medier på ett annorlunda sätt. När man 

bemötte den nya krisen var det genom en blogg där man gav ut en mer öppen och transparent 

information. SMHI:s representant betonar också vikten av öppenhet i en sådan situation: 
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”Det blir ju en sorts varumärkesfråga, som myndighet ska vi vara öppna och inte gömma 

oss.” Webbkoordinator SMHI. 

5.2.2 Tema: Policy för Sociala medier – informell ton, snabba svar och förståeligt.  

Som vi tidigare nämnt i studien ökar informationsbehovet i samband med krissituationer och 

informationsflödet tenderar att gå allt fortare. I sociala medier är det inget undantag, tvärtom. 

Respondenterna upplever att de som myndigheter och användare av sociala medier har 

förväntningar på sig när det gäller kriskommunikationen i de nya medierna. Representanten 

för SMHI säger: 

 

”Vår upplevelse är att man ska svara mycket snabbare i sociala medier och att varken 

kontorstid eller dygn räcker till alla gånger. Vid en sådan situation som Simone, då är det 

verkligen nu på en gång som man vill ha svaret”.  Webbkoordinator, SMHI.  

 

För att leva upp till förväntningarna som finns på sociala medier har myndigheterna arbetat 

fram policys för hur kommunikationen ska skötas. Av intervjusvaren får vi fram att policyns 

utformning är till stor del snarlik hos de tre myndigheterna. Som myndighet ska de alltid 

besvara inkommande kommentarer som innehåller någon form av fråga, det ska ske inom en 

viss tidsgräns och svaren ska ha en informell ton. Bevakningen av sociala medier är 

densamma för alla tre och sker under kontorstid. På Trafikverket säger man så här om sin 

policy:  

 

”Facebook är ju ett sådant forum där man kräver mer snabba svar och vi har som policy att 

försöka besvara frågor inom tre timmar och hålla en mer avslappnad ton i språket. När det 

gäller bevakningen av sociala medier så sker det mellan 9-16 på vardagar.” Handläggare 

kundtjänst, Trafikverket. 

 

En informatör på Sjöfartsverket berättar att deras policy ser ut på ett liknande sätt: 

 

”Policyn är ju att vi måste svara. Det vore märkligt om vi valde att ha en närvaro på 

plattformar som Twitter och Facebook och sedan inte svarade. Vi har även som policy att 

aldrig ta bort något inlägg, även om det är kritik mot oss.” Informatör, Sjöfartsverket.  
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Som intervjusvaren visar finns det utarbetade policys för hur myndigheterna ska sköta 

kommunikationen i dem. Samtidigt visar resultaten från tidigare teman att personalresurserna 

för sociala medier kanske inte räcker till för mer extrema situationer. I samband med Simone 

menar myndigheterna att de klarade av arbetet med att besvara inlägg i sociala medier på ett 

bra sätt. När det började komma in frågor på Facebook bestämde sig exempelvis Trafikverket 

för att hänvisa till Trafikverket.se via Facebook-sidan och därefter kände man att frågorna 

minskade:  

 

”Det började komma in frågor på Facebook och trafikinformation är inte något vi brukar 

lägga ut där men i det här fallet la vi ut ett inlägg om det och länkade till hemsidan. Sedan 

minskade frågorna. Vi lyckades besvara de frågor som kom in”. Handläggare kundtjänst, 

Trafikverket.  

 

Sjöfartsverket drabbades inte lika hårt av Simone och upplevde att de lyckades upprätthålla en 

dialog på de frågor som kom in på sociala medier. SMHI däremot var de som drabbades 

hårdast av Simone och menar, precis som tidigare teman varit inne på, att det saknades 

resurser för att följa ambitionen och policyn med kriskommunikationen i sociala medier: 

 

”Det som vi gör bra just nu är informationen i sociala medier både innan och efter krisen, 

men det är under krisen som är vår svaghet. Vi fick inte ut informationen direkt i de snabba 

sociala medierna, det saknades resurser för det. Men vi upplever ändå att vi upprätthöll en 

dialog och höll kanalerna öppna. På det stora hela är vi ändå nöjda.” Webbkoordinator, 

SMHI.  

 

Som resultaten från detta tema visar finns det utarbetade policys för kommunikationen i 

sociala medier bland myndigheterna. Myndigheterna menar att de till stor del lyckades leva 

upp till de riktlinjer som de själva satt ut för kriskommunikationen i sociala medier i samband 

med Simone. Som tidigare teman har visar finns det dock en brist på personalresurser vid 

större händelser och det visade sig också stämma i SMHI:s fall under Simone. 

5.2.3 Tema: Vem når man? – en större men inte helt känd publik 

Som tidigare teman visat är en av fördelarna med sociala medier i samband med 

krissituationer att man når en större publik på ett snabbt sätt. Men vilka tillhör då denna större 
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publik? SMHI som använder både Facebook och Twitter menar att publiken ser olika ut 

beroende på socialt medium:  

 

”Vi når ut till fler med sociala medier, på Twitter är det kanske mer branschfolk som följer 

oss och på Facebook når vi väl ut till folk i största allmänhet” Webbkoordinator, SMHI.  

 

På Sjöfartsverket har man en liknande indelning när man tänker på vem man vänder sig till i 

sociala medier:  

 

”På Facebook försöker vända oss mot båtlivet och allmänheten. På Twitter är vi mer 

nischade mot branschfolk, kunder och journalister.” Informatör, Sjöfartsverket. 

 

Trafikverket menar att man når fler men exakt vilka det är och hur många är svårt att säga 

något om:  

 

”Med Facebook når vi fler, kanske inte exakt hur många och vilka, men vi når fler. Den 

information vi lägger upp där delas och når folk som kanske inte ”gillar” Trafikverket på 

Facebook.” Handläggare kundtjänst, Trafikverket.  

 

Citaten visar att myndigheterna inte har en fullständig bild av vilka de når med sociala 

medier. Flera av dem menar att de når fler och en större allmänhet, och inte särskilda 

målgrupper i kommunikationen via sociala medier.  

5.3 Frågeställning 3 – Lärdomar från Simone 
Studiens sista frågeställning vill besvara vilka erfarenheter myndigheterna tar med sig från 

arbetet med sociala medier in i Simone och vilka lärdomar de tar med sig från stormen. 

5.3.1 Tema: Interna kommunikationen – av stor betydelse för kriskommunikationen 

När det gäller kommunikationen i samband med Simone är alla tre myndigheterna i stora drag 

nöjda med hur de hanterade stormen Simone. När de berättar om vad de upplever att de gjorde 

bra och mindre bra i samband med Simone finner vi både likheter och skillnader mellan de 

olika myndigheternas svar. Ett tema vi funnit berör den interna kommunikationen mellan de 

som sköter sociala medier och krishanteringsledningen. Som vi tidigare nämnt ökar 

hastigheten på informationsflödet i samband med en krissituation. I sociala medier är det inget 

undantag utan snarare tvärtom. Då är det av yttersta vikt att de personer vars uppgift är att 
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föra kriskommunikationen i sociala medier får rätt information vid rätt tidpunkt. Risken finns 

annars att man inte lyckas leva upp till förväntningarna som finns i de sociala medierna om en 

snabb och interaktiv kommunikation. Trafikverket menar att den interna kommunikationen är 

något som de upplevde fungerade väl i samband med Simone:  

 

”Det som var bra var att vi på kundtjänst som hanterade Facebook under Simone fick den 

informationen vi behövde för att svara på många av de frågor som kom in. Vi fick uppföljande 

information och slapp ringa runt och försöka få tag på någon som kunde hjälpa oss svara på 

frågorna. Då kan vi snabbare ge information och slipper störa andra som jobbar med 

situationen.”  Handläggare kundtjänst, Trafikverket.  

 

Med den uppdaterade informationen kunde de som arbetade med sociala medier under 

Simone leverera snabba svar. Att inte behöva söka informationen sparar tid både för 

krisledningen och för de som sköter kontakten utåt. Risken finns också att man som ansvarig 

för kontaktytan med medborgare och kunder upplevs som ”jobbig” när man hela tiden 

kommer med frågor om vad som ska meddelas utåt, frågor som också kan upplevas som 

obehagliga. SMHI är mindre nöjda med hur de skötte den interna kommunikationen i 

samband med Simone: 

 

”Vi hade svårt att få loss resurserna inifrån organisationen och kunde inte ge tillräckligt bra 

svar i de sociala medierna. Förväntningarna där är att svara snabbt och nu kunde vi inte ge 

information direkt eftersom vi i möjligaste mån fick försöka dra ur svar ifrån 

meteorologerna.” 

 

Vidare fortsätter han: 

 

”Jag och kundtjänst hade koll på vad som frågades och att försöka få meteorologerna att 

själva skriva på Facebook, ja det kunde vi nog glömma i den här situationen.” 

Webbkoordinator, SMHI. 

 

Det blev en utmaning att få loss resurserna internt, mognaden för att vara med i sociala medier 

är inte där på alla avdelningar, menar man. Till nästa gång vill man komma närmare 

experterna för att förbättra den interna kommunikationen:  
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”Det vi lärde oss nu under Simone var att vi behöver formalisera några saker och ändra vissa 

rutiner, så som att vi är på plats tillsammans och försöker ha en bättre bild av vad som ska 

kommuniceras hos meteorologerna. Vi har redan bokat in möten för att prata om hur vi ska 

arbeta nästa gång.” Webbkoordinator, SMHI.  

 

Det är viktigt att de sociala medierna är implementerade i myndigheternas 

krishanteringsplaner och krishanteringskulturen. Risken finns, som citaten visar, att de annars 

får en låg prioritering och glöms bort. Har man som organisation närvaro i de sociala 

medierna bör man leva upp till de snabba förväntningar som finns på kriskommunikationen i 

dem. Då är det viktigt att informationen till de som jobbar med dessa medier utåt får den 

informationen de behöver. Men att göra organisationen medveten om fördelarna med att 

använda sociala medier i samband med kriser är inte det enklaste i myndighetssammanhang, 

vilket nästa tema berör. 

5.3.2 Tema: Visa genom exempel 

SMHI, som vid Simone hade svårt att få ut snabb information i de sociala medierna, menar att 

genom exempel och prövningar får man försöka visa för övriga inom organisationen hur man 

kan använda sociala medier i samband med kriser. Att man inte lyckades fullt ut med 

kommunikationen under Simone berodde på den interna kommunikationen. För att få loss mer 

resurser för de nya medierna menar man att man får testa sig fram och visa på vilken nytta 

man kan ha av dem:  

 

”Att vi ska jobba med de här medierna är inget som bestäms centralt, snarare är det så att vi 

(kommunikationsavdelningen) får ploga oss fram, visa vägen och visa på goda exempel när 

det gäller vilken nytta det kan ha att jobba på det här sättet.” Webbkoordinator, SMHI. 

 

Istället för att öva sig fram med kriskommunikationen har det snarare blivit så att vid 

situationer som Simone får man genom exempel visa hur man kan arbeta med sociala medier 

och därmed lära övriga organisationen. En representant från Trafikverket talar också om 

svårigheterna att få en stor organisation som en myndighet att hänga med i utvecklingen:  

 

”Det är svårt att hänga med bland alla nya saker. Kommer det något nytt och vi kan använda 

det är det bra om vi har koll på det, men samtidigt är vi en myndighet, allting tar ganska lång 
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tid. Vi kan inte, som privatperson gör, bara hoppa på någonting och få resurser för det, utan 

det krävs beslut och så vidare.” Handläggare kundtjänst, Trafikverket.  

5.3.2 Svarsmallar/FAQ:s – underlättar krisarbetet i sociala medier 

En fördel med internet och sociala medier är deras arkiverande funktioner. Information om 

besöksantal, antal delningar av ett inlägg eller uppdateringar av en hemsida kan man på ett 

enkelt och snabbt sätt ta del av. Det kan bidra till att ge organisationer en bättre bild av hur 

många man når i exempelvis sociala medier eller vilken information människor eftersöker i en 

krissituation. Statistiken från nätet kan ge viktig kunskap för nästa krishändelse. För SMHI 

gav stormen Simone höga besöksantal:  

 

”Simone var första gången sen Gudrun (2006) som vi hade ett sådant läge. Vi slog alla typer 

av trafikrekord när det gäller nätet, sociala medier och våra funktioner där. Det ger en hint 

om hur många vi når med olika medier på nätet och vilken information man eftersöker i 

situationer som Simone.” Webbkoordinator, SMHI. 

 

Statistiken man får ut av de lagrande funktionerna försöker man sedan ta med sig:  

 

”Vi har ju inte riktigt en tydlig bild av vilka vi når ut till och då är det jätteviktigt att försöka 

ta reda på hur människor och kunder använder vår information och vad de efterlyser. Vi har 

stor nytta av det här, vi har i princip kvantifierat synpunkter som kommit in på Discus 

(diskussionsforum) och Facebook för att se vilken prioordning saker och ting har och vilken 

behovsbilden är”. Webbkoordinator, SMHI. 

 

Med nätets och de sociala mediernas förmåga till att spara information kan de bidra till att ge 

myndigheterna en klarare bild av vilket informationsbehov medborgare, kunder eller andra 

intressenter har i samband med en storm som Simone. De kan också ge en bättre uppfattning 

om hur många myndigheterna når med dessa medier. Ett sätt att använda sig av dessa 

lärdomar är att utforma färdiga svarsmallar eller FAQ:s (Frequently asked questions) som 

sedan kan underlätta kommunikationsarbetet i sociala medier. Från Simone tar Trafikverket 

med sig detta till en eventuell nästa kris:  

 

”Nästa gång det kommer något som varnar för en liknande händelse är att vi ska fundera mer 

på hur vi ska lägga ut informationen på Facebook. Det sparar tid att inte behöva sitta och 
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fundera vad man ska skriva samtidigt som det kommer in frågor, utan att man istället har en 

mall klar.” Handläggare, kundtjänst.  

 

Även på Sjöfartsverket tar man med sig siffrorna från Simone: 

 

”I samband med stormen så slog vår vind- och vattentjänst – VIVA uppdateringsrekord. Jag 

tror den hade runt 387 000 uppdateringar för dygnen runt stormen. Sådana siffror är bra att 

ha med sig till nästa händelse.” Informatör, Sjöfartsverket. 

5.3.3 Tema: Sätta sin egen agenda 

I uppsatsen inledning tar vi upp att det förändrade medielandskapet ger oss som medborgare 

möjligheten att själva välja vilka källor vi hämtar vår information ifrån. För att förmedla sin 

bild av en händelse som Simone blir det därför viktigt för myndigheterna att sätta agendan.  

En lärdom som Sjöfartsverket tar med sig från Simone är att man agerar tidigare i de sociala 

medierna:  

 

”Vi kunde ju gått ut med lite mer information under dagen, där vi berättade hur vi såg på 

läget och hur det såg ut för sjöfarten. Bättre att vi gör det som har koll än att tidningar som 

gärna förstorar upp en sådan storm som Simone får spekulera fritt och kanske göra den värre 

än vad den egentligen är.” Informatör, Sjöfartsverket. 

 

Närvaron blir då ett måste för att själva kunna sätta agendan och förhindra eventuell 

ryktesspridning:  

 

”Det finns så många olika plattformar idag och saker och ting kan få sitt eget liv. Rykten kan 

spridas som kanske till och med försvårar eller förhindrar en räddningsinsats. Därför 

försöker vi vara med och sprida ordet om att man kan följa oss.” Informatör, Sjöfartsverket. 

 

Även om det är viktigt att ge sin bild av en händelse blir det svårt när kanalerna blir 

överbelastade och fylls av känslig information: 

 

”Vid en stor olycka finns risken att vi blir överbelastade på Facebook och inte har tid att 

svara på alla inlägg, samtidigt lägger personer in uppgifter som inte stämmer och skapar mer 

oro. Vi bekräftar aldrig om någon avlidit men det finns ju risk att någon går in och spekulerar 
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om det. Det blir ju problematiskt, speciellt i ett läge där vi själva inte kan gå in och ta i 

tråden.” Informatör, Sjöfartsverket.  

6. Analys och diskussion 
I följande kapitel analyserar och diskuterar vi resultaten från kapitel 5. Resultatredovisning, 

utifrån studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning. Kapitlet är uppdelat efter studiens 

frågeställningar. Varje frågeställning inleds med en kort sammanfattning av de resultat och 

teman som vi funnit för respektive frågeställning.  

6.1 Frågeställning 1 – På vilket sätt organiserades arbetet med sociala medier? 
Resultaten från frågeställning 1 visar att ansvaret för sociala medier är fördelat olika i de tre 

myndigheterna. På SMHI och Trafikverket är ansvaret för sociala medier uppdelat mellan 

olika avdelningar. På Sjöfartsverket är det endast kommunikationsstaben som har ansvaret för 

dem. Resultaten visar att ansvaret och organiseringen kring sociala medier förändrades för 

dem som till vardags arbetar med dem på SMHI och Trafikverket. Resultaten pekar även på 

att myndigheternas organisering kring sociala medier är något som är under utveckling inom 

organisationerna. Myndigheterna har ambitionen att föra en dialog i sociala medier men 

upplever samtidigt att de inte har personalresurserna som krävs för det.  

 

Stormen Simone var en välkänd typ av situation för myndigheterna som man har stor vana av 

att hantera eftersom dåligt väder inte är en nyhet för någon av dem. Vid välkända kriser menar 

Eriksson att ansvars- och rollfördelningen inom organisationer är tydlig eftersom dem är 

hierarkiskt förutbestämda med ett fåtal, men väl förberedda, aktörer som ska hantera 

situationen. Men under Simone förändrades ansvarsområdena och rollfördelningen för dem 

som hanterade sociala medier på SMHI och Trafikverket. Som resultaten visar, fick de 

ansvariga anpassa sig till situationen för att lösa ansvaret och organiseringen av sociala 

medier på bästa sätt. SMHI:s och Trafikverkets agerande kan beskrivas utifrån det som 

Falkheimer och Heide benämner som ”loosely coupled systems” eftersom de normala 

arbetsrutinerna förändrades och ansvaret under krisen delegerades ut till andra eller olika 

personer. Av resultaten kan vi även utläsa att ansvaret för sociala medier inom SMHI och 

Trafikverket är uppdelat mellan kommunikationsavdelningarna och kundtjänsterna. Ansvaret 

är således inte placerat på en ensam avdelning inom organisationerna utan mer utbrett och 

decentraliserat. En decentraliserad organisation har bättre förutsättningar för att vara 

improviserande och flexibel i sin krishantering menar senmoderna krishanteringsteoretiker 
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som Falkheimer och Heide. Med improvisation och flexibilitet kan man idag lösa en 

krissituation mer effektivt (Falkheimer & Heide 2010: 516). I fallet Simone agerade SMHI 

och Trafikverket på ett improviserande och flexibelt sätt i sin organisering kring sociala 

medier. Av detta kan vi dra slutsatsen att myndigheterna ligger närmare mer senmoderna 

krishanteringsteorier i sitt arbete med sociala medier. Som sagt var Simone en välkänd 

krissituation för myndigheterna, vilket de menar själva. Men hur pass väl förberedda var man 

att hantera en situation som Simone i sociala medier? Inte sedan stormen Gudrun som 

drabbade Sverige 2006 hade till exempel SMHI upplevt en liknande situation. För sociala 

medier som Facebook och Twitter är 2006 en lång tid tillbaka och i samband med Simone 

slog bland annat SMHI:s olika tjänster på nätet besöks- och uppdateringsrekord. En storm av 

Simones storlek blev i arbetet med sociala medier kanske snarare en mindre känd krissituation 

för myndigheterna. Vid sådana scenarier menar Eriksson att de normala rollerna i 

organisationen kan upphöra att existera och att ansvarsfrågan blir oklar (Eriksson 2013: 41). 

Då är det viktigt att kunna vara flexibel och kunna improvisera enligt senmoderna 

krishanteringsteorier, vilket SMHI och Trafikverket lyckades vara i samband med Simone. Ur 

ett senmodernt krishanteringsperspektiv hanterade man alltså stormen på ett effektivt sätt.   

 

Samtidigt bör man ha i åtanke att planeringen kring sociala medier inte är fullt utvecklad 

bland myndigheterna. Av resultaten kan vi utläsa att organiseringen och planeringen kring 

sociala medier är en pågående process. På exempelvis SMHI råder det ingen klar idé om hur 

ansvaret för sociala medier ska fördelas. Det kan ha påverkat att myndigheterna fick 

improvisera och vara flexibla i sitt arbete med Simone. Att planerna för hur organiseringen i 

sociala medier inte är helt klar bekräftar också tidigare studier från Kavanuaghs (2011) m.fl. 

som menar att myndigheter inte har en klar bild av vem som ska ansvara för arbetet med 

sociala medier.  

 

Även om planeringen kring sociala medier inte är helt klar har myndigheterna ändå valt att 

tillsätta personalresurser för dessa medier. Respondenterna från myndigheterna menar att 

mycket av det som kommer in i sociala medier är kundtjänstrelaterat. Sociala medier 

förefaller alltså vara en viktig kontaktyta för myndigheter som på senare tid gått mot en 

utveckling där man ska vara mer serviceorienterade gentemot oss medborgare. Närvaron där 

kan bidra till att leva upp till förväntningarna som finns på dem om att vara mer 

serviceinriktade, öppna och deltagande. På Trafikverket har man redan flyttat över delar av 
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ansvaret för sociala medier till kundtjänsten och på SMHI går man i tankar om att genomföra 

en liknande lösning.  

 

Vår studies resultat skiljer sig här från Fjelds och Molesworths (2006) studie. De menar att 

informatörer upplever internet som en mindre trovärdig kommunikationskanal i jämförelse 

med traditionella medier och att nätet är alltför resurskrävande. Visserligen visar vår studie att 

sociala medier är resurskrävande men att svenska myndigheter till viss del valt att tillsätta 

resurserna för närvaro i dem. För dessa organisationer är det en alltför viktig kontaktyta och 

plattform att inte befinna sig på. I jämförelse med Fjelds och Molesworths resultat visar även 

vår studie att tilliten till internet och de sociala medier som finns där har ökat sen deras studie 

genomfördes.  

6.2 Frågeställning 2 – Kriskommunikationen i sociala medier 
I en sammanfattning av resultaten från frågeställning 2 kan vi utläsa att Sociala medier i 

samband med Simone användes som en informationskanal för att på ett snabbt sätt sprida 

information kring stormen till så många som möjligt. Informationen som gick ut i sociala 

medier var till stor del samma som för de andra kommunikationskanaler som myndigheterna 

använder sig av. När Simone istället utvecklade sig till en förtroendekris för SMHI användes 

sociala medier på ett annorlunda sätt. När man bemötte den nya krisen var det genom en 

blogg där man gav ut en mer öppen och transparent information. Resultaten från 

frågeställning 2 visar även att det finns utarbetade policys för hur myndigheterna ska sköta 

kommunikationen i sociala medier. Myndigheterna menar att de till stor del lyckades leva upp 

till de riktlinjer som de själva satt ut för kriskommunikationen i sociala medier i samband med 

Simone. Samtidigt visar resultaten från tidigare teman att personalresurserna för sociala 

medier kanske inte räcker till för mer extrema situationer. I SMHI:s fall visade sig detta också 

stämma. Med de arkiverande funktioner som nätet och sociala medier har kan de bidra till att 

ge myndigheter en bättre bild av informationsbehovet från medborgare i samband med 

krissituationer. Resultaten från intervjuerna pekar mot att det kan vara viktigt för myndigheter 

att ta tillvara på dessa lagrande funktioner då organisationerna inte har en helt klar bild av 

vilka de når med sociala medier.  

 

Studien från 2011 av MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och 

Socialstyrelsen visar att myndigheter behöver utveckla sina kriskommunikationsplaner och 

strategier för sociala medier (Rapporten Influensa A(HIN) 2009, 2011). Från vår studies 
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resultat kan vi observera att svenska myndigheter kommit en bit i utvecklingen. Policys för 

kommunikationen i sociala medier har utarbetats på myndigheterna och bland annat är en 

kriskommunikationsplan, som ännu inte tillämpats, framtagen hos Trafikverket. Som 

resultaten visar bygger deras policy för sociala medier på att de ska ha en informell ton, ge 

svar inom en viss tidsperiod och uttrycka sig förståeligt i sociala medier. Bakgrunden till 

dessa riktlinjer är att de själva upplever förväntningar på sig som närvarande myndigheter i 

sociala medier. Deras policy visar att de försöker anpassa sig till dessa förväntningar och 

därmed erbjuda en bättre service för medborgare, kunder och andra intressenter. 

Utformningen av deras policys ligger även i linje med vad tidigare forskning kring 

kriskommunikationen i sociala medier menar är ”bra” krismeddelanden. Freberg och Salings 

(2013) undersökning kommer fram till att man i sociala medier bör han en mer konverserande 

och informell karaktär på kommunikationen (Freberg & Saling 2013: 191). En sådan 

kriskommunikation menar myndigheterna att de förde i sociala medier under Simone eftersom 

de lyckades leva upp till uppsatta policys och förde en dialog i sociala medier. Denna 

kriskommunikation, som bygger på interaktivitet, deltagande och öppenhet, kan liknas vid det 

som Czarniawska och den nyinstitutionella teorin menar är en mer effektiv 

kriskommunikation i dagens nätverkslandskap (Czarniawska 2009). Czarniawska utgår från 

Castells (2007) idéer om att kommunikationsteknologins utveckling har förändrat 

förutsättningarna för kriskommunikationen och att den idag är både snabbare och mer 

gränslös. I en kris ska man därför handla och agera mer i nätverk och genom interaktivitet. 

Utifrån myndigheternas agerande i samband med Simone, att de upprätthöll en dialog i 

sociala medier, handlade de på ett sätt som kan kopplas till Czarniawskas senmoderna teori 

om effektiv krishantering. I det senmoderna perspektivet förespråkar man en 

kriskommunikation som är mer öppen, interaktiv och deltagande. Det visade myndigheterna 

prov på i samband med Simone.  

 

Men under Simone visar det sig att myndigheterna snarare använde sociala medier som en 

informationskanal där man spred information och varningar om stormen. Det liknar det 

klassiska krishanteringsperspektivet på hur kriskommunikationen bör utformas vid en 

krissituation. I det klassiska synsättet har kommunikationen en mer transmissionerad funktion 

där uppgiften är att sprida informationen så mycket som möjligt utan någon större hänsyn till 

olika tolkningsmöjligheter (Fearn-Banks 2001; Falkheimer & Heide 2010: 512). En 

myndighets främsta uppgift vid en krissituation är att informera de som drabbats om vad som 

hänt och händer (Falkheimer, Heide & Larsson 2009: 23). Vid en händelse av Simones 
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karaktär ska myndigheterna alltså prioritera att få ut informationen om vad som gäller i 

samband med stormen, vilket också deras sätt att kommunicera i sociala medier visar. Ur ett 

sådant perspektiv blir myndigheternas sätt att agera i sociala medier något som mer kan 

kopplas till det klassiska krishanteringsperspektivet. Vid en krissituation som Simone 

förefaller det traditionella synsättets kriskommunikationsmetoder alltså vara det mest lämpade 

för myndigheter i sociala medier. I samband med Simone användes sociala medier som ett 

komplement till myndigheternas övriga kommunikationskanaler. Samma budskap gick ut i de 

olika kanalerna men i sociala medier valde man också att länka och hänvisa till sina egna 

hemsidor. Det är vad tidigare forskning beskriver som ”bra” krismeddelanden i sociala 

medier. Freberg och Saling (2013) kommer i sin studie nämligen fram till att krismeddelanden 

i sociala medier bör innehålla länkar till andra medier och andra pålitliga källor (Freberg & 

Saling 2013: 191).  

 

Resultaten visar även att myndigheterna inte har en klar bild över vilka man når i sociala 

medier. Man har urskilt vissa skillnader mellan exempelvis Twitter och Facebook men 

generellt pratar de om att de når fler eller en större allmänhet med sociala medier. Publiken i 

sociala medier ses alltså mer som en massa än en publik uppdelad i olika målgrupper. Det 

ligger också närmare det klassiska krishanteringsperspektivet där man ser på samhället som 

en homogen grupp (Falkheimer & Heide 2010: 512). Som vi nämnde ovan är myndigheters 

främsta uppgift vid extraordinära händelser att göra människor medvetna om vad som händer 

och har hänt. Kommunikationen som myndigheterna förde i sociala medier vid Simone, att de 

spred informationen på bred front, förefaller vara det rimligaste sättet att agera på. Då 

krissituationer präglas av tidspress och osäkerhet finns det kanske inte tid att likt det 

senmoderna perspektivet försöka anpassa sin information efter olika tolkningsmöjligheter. 

Men samtidigt som man handlade på ett sätt som ur ett myndighetsperspektiv var det mest 

relevanta, ger resultaten stöd för tidigare forskning. I likhet med Kavanaughs m.fl (2011) 

studier visar även våra intervjusvar att myndigheterna inte har en helt klar bild över vilken 

deras publik är i sociala medier. Ytterligare studier som resultaten ger stöd för är Erikssons 

(2012) undersökning som visar att kommunikatörer är influerade av att använda sig av 

internet ur ett mer klassiskt krishanteringsperspektiv. Myndigheterna kanske inte är influerade 

av det klassiska synsättet på krishantering men agerandet i samband med Simone ligger 

närmare detta perspektiv än det senmoderna. Dock visar Erikssons studie att kommunikatörer 

även använder internet ur ett mer senmodernt krishanteringsperspektiv, om än inte i lika hög 

grad. Under Simone visar resultaten att myndigheterna varierade i sitt sätt att kommunicera i 
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sociala medier mellan de olika krishanteringsperspektiven. När Simone utvecklades sig till att 

inte bara innebära en fysisk kris för SMHI, utan även en förtroendekris, fick man användning 

av sociala medier på ett mer senmodernt sätt. När stormen tog en annan bana än vad 

prognoserna visade blev SMHI:s varningar för stormen alldeles för hårda för vissa platser i 

landet. Det ledde till kritik mot SMHI. Kritiken valde man att besvara genom en blogg där 

man på ett öppet och transparent sätt försökte förklara hur det är att jobba med 

väderprognoser och svårigheterna med det. Bloggen var den enda kommunikationskanalen 

man valde att publicera den informationen i. Den blev ett sätt att försöka reparera ett skadat 

förtroende. Att ha ett förtroendekapital är centralt när man ska föra en kriskommunikation 

menar Falkheimer och Heide. Hur man hanterar en kris har stor betydelse för vilket 

förtroendekapital man bär med sig in i nästa kris. Det kan vara avgörande för hur mycket 

människor lyssnar på det man har att säga (Falkheimer & Heide 2010: 517). För att SMHI:s 

meddelanden skulle tas på lika stort allvar vid en eventuell liknande händelse kände de sig 

tvungna att gå ut med den här informationen. 

 

För att kunna improvisera i sitt krisarbete menar Eriksson att internet bör integreras i 

krisberedskapen för att utnyttja mediets förmåga till situationsanpassning (Eriksson 2009: 92). 

SMHI:s agerande är också ett konkret exempel på hur sociala medier integrerats i deras 

krishantering och kriskommunikation. Genom bloggen kunde de anpassa sig till situationen 

och bemöta kritiken som kom in på ett öppet och transparent sätt 

6.3 Frågeställning 3 – Erfarenheter och lärdomar 
Av resultaten från frågeställning 3 tar vi bland annat med oss vikten av att sociala medier är 

implementerade i myndigheternas krishanteringsplaner och krishanteringskulturen. Risken 

finns annars att de får låg prioritering och glöms bort. En lärdom som SMHI tagit med sig 

från stormen är att man vill försöka göra den övriga organisationen mer medveten om det 

arbetet som kommunikationsavdelningen och kundtjänsten för i sociala medier. Ett annat 

resultat visar att situationer som Simone är ett tillfälle där man kan visa för den övriga 

organisationen hur sociala medier kan användas vid extraordinära händelser. Från 

frågeställning 3 kan vi även observera att myndigheter använder sig av nätets och de sociala 

mediernas arkiverande funktioner. Genom att ta tillvara på dem kan myndigheterna utforma 

färdiga svarsmallar (FAQ:s) och även få en bättre bild av informationsbehovet som finns hos 

deras intressenter. Ett sista resultat från denna frågeställning tar upp att några av 

myndigheterna tidigare kunde gått ut med information i sociala medier vid Simone.  
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Organisationslärande, menar Larsson (2010), är de handlingar eller insatser som individer 

eller kollektiv i en organisation skaffar erfarenheter och kunskaper av från tidigare händelser. 

Kunskaperna används sedan för att hantera en ny situation. Vid exempelvis en krissituation 

använder man erfarenheterna från en tidigare kris för att hantera den nya och rätta till 

eventuella misstag och brister. Att lära sig från en kris betyder alltså att man vid nästa kris kan 

hantera den skickligare och bättre (Larsson 2010: 714). I samband med Simone menar SMHI 

att den interna kommunikationen hade brister vilket påverkade kommunikationen i sociala 

medier på ett negativt sätt. Som resultaten visar, ska man till nästa gång arbeta närmare 

meteorologerna för att snabbare kunna ge svar i de sociala medierna. Utifrån teorin om 

organisationslärande visar det att de har tagit lärdom av det som hände vid Simone och att de 

tar med sig lärdomarna in till en eventuell ny krissituation. Exemplet visar att man lärt sig 

genom det som Larsson benämner som ”learning by doing”. Han menar en kris kan faktiskt 

vara bra på ett sätt att ha upplevt. Det bästa sättet att lära sig hantera en krissituation är att 

själv ha upplevt en sådan (Larsson 2010: 717). Även om en situation som Simone sällan för 

med sig något positivt kan det kanske ha varit det mest effektiva sättet för SMHI att bli 

medvetna om var i organisationen bristerna fanns. Man lärde sig alltså genom ”learning by 

doing”.   

 

En förutsättning för att lärande ska kunna ske i en organisation är, menar Larsson, att det finns 

en kultur inom organisationen som tillåter och uppmuntrar till lärande (Larsson 2010: 714). 

Även om myndigheterna har en sådan kultur där man försöker lära sig från tidigare kriser hur 

man kan hantera en kommande kris, kan lärandet i deras typ av organisationer vara en lång 

process. Resultaten pekar mot att kommunikationsavdelningar genom exempel får visa på hur 

sociala medier kan användas i en krissituation. Resultaten visar även att som myndighet är det 

svårt att tillämpa nya verktyg som sociala medier utan att ett ledningsbeslut har fattats. 

Situationer som Simone blir då ett tillfälle att försöka visa för övriga organisationen hur 

arbetet med sociala medier möjligen kan vara något som organisationen i stort har användning 

för. Att kommunikationsavdelningarna får visa genom exempel tyder på att sociala medier 

inte är helt implementerade i myndigheternas krishanteringsplaner och krishanteringskultur. 

För SMHI blev detta ytterligare en lärdom i samband med Simone. Till nästa krishändelse vill 

man göra övriga avdelningar mer medvetna om arbetet med sociala medier för att vara säkra 

på att resurserna räcker till för att kommunicera i dem.  
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Som vi tidigare nämnt kan erfarenheter från en tidigare kris användas för att skickligare 

hantera en ny kris. Resultaten från intervjuerna visar att myndigheterna utnyttjar nätets och de 

sociala mediernas arkiverande funktioner för att bättre bemöta kommande krissituationer. 

Med hjälp av dessa funktioner har man fört statistik för att få en bättre bild av vad som 

efterfrågas i samband med en krissituation och hur informationsbehovet ser ut. Från 

statistiken kan man sedan utforma färdiga svarsmallar eller FAQ:s som hjälper till att 

underlätta arbetet i sociala medier. Med mallarna kan de som arbetar med 

kriskommunikationen i sociala medier på ett snabbare sätt få tillgång till kvalitetssäkrad 

information. Genom att använda sig av redan bearbetad information är chansen också större 

att man i sina inlägg, svar och diskussioner följer uppsatta kommunikationsplaner eller 

policys. Med den enkla och snabba tillgången till information kan mallarna också bidra till att 

myndigheterna lättare lever upp till de snabba förväntningar som finns på 

kriskommunikationen i sociala medier. Resultaten från temat visar att myndigheterna har stor 

nytta av FAQ:s och i det ligger även i linje med vad Andersson (Kommande) menar. Hon 

betonar vikten av en FAQ som kan avlasta organisationers arbete i sociala medier när trycket 

av frågor blir högt. När det gäller lärdomar från Simone är just utformandet av mallar något 

som exempelvis Trafikverket tar med sig från stormen. En redan färdig mall hade underlättat 

arbetet istället för att formulera meddelanden i samma stund som frågorna kommer in. Det är 

ännu ett exempel på hur myndigheten genom erfarenheten av Simone tar med sig lärdomarna 

till nästa händelse. 

 

Resultaten från intervjuerna visar att det med dagens medielandskap är viktigt att försöka sätta 

agendan vid en krissituation. En lärdom som myndigheterna tar med sig från Simone är att 

man tidigare ger sin bild av situationen i sociala medier. Ger man inte tidigt sin version finns 

risken att spekulationer dyker upp som kanske sprider rent felaktig information. Men här blir 

det en balansgång för myndigheterna. De kan inte gå ut med vilken information som helst 

bara för att sätta en agenda. Nu förolyckades ingen människa på grund av några direkta 

följder av Simone, men vid allvarligare olyckor kan myndigheterna hamna i den situationen 

att en diskussion uppkommer i deras egna sociala medie-kanaler. För myndigheterna blir det 

svårt om inte omöjligt att gå in och ta en sådan diskussion. Även om det kanske är polisens 

uppgift att lämna ut sådan information kan myndigheterna som arbetar med händelsen anses 

som stängda och slutna när de inte ger ut all information. Närvaron i sociala medier blir som 

sagt en balansgång för myndigheter. Att sätta agendan i dem kan sätta stopp för att rent 
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felaktig information får spridning, samtidigt kan de vid vissa situationer vara svåra (om inte 

omöjliga) att kontrollera.  

7. Slutsatser 
I detta kapitel redogör vi slutsatser för studien, egna reflektioner och råd till de intervjuade 

myndigheterna samt förslag på vidare forskning.  

7.1 Integrera sociala medier i såväl krisplaner som krishanteringskulturen 
I frågeställning 1 ville vi med studien få svar på hur myndigheterna organiserat arbetet med 

sociala medier. Resultaten visar att svenska myndigheter tillsatt personalresurser för sociala 

medier. En slutsats vi kommer fram till är att de ansvariga för sociala medier visade prov på 

både improvisation och flexibilitet i ansvarsfördelningen och organiseringen under Simone. 

Att man var improviserande och flexibla i sitt arbete kan bero på att 

kriskommunikationsplanerna för sociala medier inte är fullt utvecklade hos myndigheterna. 

Ett tydligt exempel är att på en av de intervjuade myndigheterna är det en person som utan 

något vidare beslut fått ansvar för verksamhetens Twitter-konto. Det har mer eller mindre 

hamnat på hans bord. Simone var en fysisk kris som kanske inte krävde de största insatserna i 

sociala medier, men när en förtroendekris kommer är det i dessa medier som krisen kan 

komma att accelerera. Att då inte har fullt utvecklade planer för hur organiseringen och 

kommunikationen ska skötas i sociala medier kan vara riskabelt för myndigheterna. Men att 

bara integrera sociala medier i kriskommunikationsplanerna räcker förmodligen inte. En 

slutsats vi drar från frågeställning 3 är att sociala medier inte implementerats i 

myndigheternas krishanteringskultur. Det handlar alltså inte bara om att förändra 

kriskommunikationsplanerna utan att hela myndigheters krishanteringsorganisation bör göras 

mer medveten om sociala medier och hur de fungerar. Vårt råd är att myndigheterna 

integrerar sociala medier mer i krisövningar för att öka medvetandet och kunskapen om 

sociala medier bland övriga avdelningar. Med sociala medier implementerade i 

krishanteringskulturen kan det också bli lättare att få loss de resurser som krävs för att föra en 

tillfredsställande kriskommunikation i sociala medier.  

7.2 Utvecklandet av ett servicecenter kan vara en väg att gå 
Vem som ansvarar för sociala medier på myndigheterna ser olika ut beroende på organisation 

och myndigheterna överväger vilka som är de bästa lösningarna. Som våra resultat visar är 

mycket av den kommunikation som förs i sociala medier kundtjänst-relaterat. Kanske bör 
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myndigheter se över den lösning som många kommuner nu har börjat utveckla och som vi 

nämner i uppsatsens inledning – servicecenter. Med ett servicecenter blir ansvaret för sociala 

medier mer fördelat. Under en krissituation blir trycket kanske inte lika hårt på en och samma 

avdelning som just nu måste sköta både kontakt med press och kommunikationen i sociala 

medier. Ett servicecenter kan också vara ännu ett steg mot mer serviceinriktade, öppna och 

deltagande myndigheter som de idag har krav på sig att vara. Studiens resultat visar även att 

myndigheterna utarbetat policys för kommunikationen i sociala medier. Riktlinjerna för dem 

är att myndigheterna i sociala medier ska uttrycka sig på ett informellt, snabbt och öppet sätt. 

Skulle man ta steget mot ett servicecenter har man alltså redan utarbetade policys som på 

många sätt liknar det sättet som kundtjänster idag uttrycker sig på.  

 

Ytterligare ett råd vi har och som rör organiseringen kring sociala medier är bevakningen av 

dem. Man bör möjligtvis se över rutinerna när det gäller kontorstiderna. Myndigheterna har 

idag uppdateringar på sina hemsidor dygnet runt och det är kanske för mycket begärt att 

liknande uppdateringar ska ske även i sociala medier. Vid krissituationer kan det dock vara 

något som de bör ta i beaktning. Att lämna sociala medier obevakade vid exempelvis en 

förtroendekris kan vara ödesdigert eftersom de är en plats där både felaktig information och 

ryktesspridning kan ta fart på väldigt kort tid.  

7.3 Ta reda på vilken din publik är 
En slutsats vi drar från frågeställning 2, där vi vill undersöka hur kriskommunikationen 

sköttes i samband med Simone, är att svenska myndigheter inte har en fullständigt klar bild 

över vilka de når i sociala medier. Intervjuerna visar att en fördel som myndigheterna ser med 

sociala medier är att de når fler mottagare än om de inte skulle använda sociala medier. 

Eftersom myndigheternas främsta uppgift vid en krissituation är att nå så många som möjligt 

eller ”alla” framstår sociala medier som ett fördelaktigt verktyg för dem att använda sig av i 

en krissituation. Men att ha en bättre uppfattning om vilka man specifikt når med sociala 

medier kan vara till fördel för dem vid en situation av Simones slag. Kanske är det en specifik 

grupp som drabbats av en kris och att då ha kunskaper om dem kan bidra till att kunna 

utforma sina budskap i sociala medier på ett mer effektivt sätt. Å andra sidan kanske den 

utsatta gruppen inte använder sociala medier i särskilt stor utsträckning. Har man kunskapen 

om det behöver man inte lägga tid och kraft på att kommunicera i sociala medier. En 

kommunikation som våra resultat från frågeställning 1 visar kräver stora resurser i såväl tid 

som personal.   
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7.4 Några begränsningar med studien 
Innan vi går in på förslag på vidare forskning vill vi redogöra några begränsningar denna 

studie har och som kan vara viktiga att ha i åtanke för dess resultat. För det första utgör den 

här studien en fallstudie av ett ensamt fall (Simone). Det blir därför svårt att dra några 

generella vetenskapliga slutsatser utifrån den. För det andra betraktade Sjöfartsverket inte 

Simone som en extraordinär händelse där man behövde höja beredskapen mer än normalt. 

Förmodligen hade de agerat och kommunicerat annorlunda i sociala medier om Simone fullt 

ut hade utvecklats till en mer allvarlig situation eller krishändelse. Till sist måste man ta i 

beaktning att kriskommunikationsplanerna för sociala medier inte var fullt utvecklade hos 

myndigheterna vilket våra resultat visar. Det kan delvis vara en förklaring till att de i sin 

organisering kring sociala medier arbetade så pass improviserande och flexibelt. 

7.5 Förslag på vidare forskning 
Vår studie har lagt fokus på hur myndigheterna själva ser på sin kriskommunikation via 

sociala medier och vilka lärdomar de tar med sig från sitt arbete under stormen Simone. Vi 

har under uppsatsarbetet upptäckt flera andra möjligheter på vidare forskning inom området. 

En studie som skulle kunna genomföras är att istället för att intervjua de som jobbar på 

myndigheterna, väljer man istället att intervjua mottagarna. Det går att intervjua personer som 

berörs av myndigheternas kriskommunikation i sociala medier och fråga vad de har för 

synpunkter på dem och hur de tar emot dem. Det går även att genomföra en innehållsanalys 

på de inläggen som myndigheterna gör på sina sociala medier, där man undersöker mer exakt 

vad de förmedlar för budskap i inläggen. Simone var en välkänd kris för de tre myndigheterna 

då de har en vana av att hantera stormar. Därför vore en studie på hur de hanterar en annan 

sorts kris också vara intressant. Det skulle kunna vara en förtroendekris där en undersökning 

studerar hur myndigheterna hanterar den i sina sociala medier. 
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8. Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur svenska myndigheter arbetade med 

kriskommunikationen i sociala medier i samband med stormen Simone, samt vilka lärdomar 

de hade med sig in i arbetet med den och vad de lärde sig av stormen. Studien ville även 

undersöka hur myndigheterna försöker leva upp till de nya serviceorienterade krav de har på 

sig. Metoden som användes för studien var kvalitativa djupintervjuer. Intervjuerna 

genomfördes med personer från de tre svenska myndigheterna SMHI, Sjöfartsverket och 

Trafikverket. Samtliga personer som intervjuats arbetade med myndigheternas 

kommunikation i sociala medier i samband med Simone. Studiens teoretiska ramverk utgår 

Falkheimer och Heides krishanteringsteorier som förespråkar att krishanterande 

organisationer idag ska vara mer decentraliserade. Det ska bidra till att underlätta för 

improvisation i krisarbetet vilket enligt dem är en mer effektiv krishantering än det klassiska 

förhållningssättet som förespråkar planering, kontroll och transmissionerad kommunikation. 

Andra krishanteringsteori-forskare som ingår i det senmoderna fältet och som ingår i studiens 

ramverk är Eriksson och Czarniawskas nyinstitutionella teori som även dem förespråkar 

improvisation i krisarbetet. Tillsammans med det traditionella synsättets idéer om effektiv 

krishantering har de senmoderna teorierna använts för att analysera och diskutera 

myndigheternas organisering och agerande i sociala medier i samband med Simone. Studiens 

teoretiska ramverk för vilka lärdomar myndigheterna tagit med sig in i Simone och tar med 

sig från stormen utgår ifrån Larssons ”Crisis and Learing-theory”. Studiens huvudsakliga 

resultat är att svenska myndigheter tillsatt personalresurser för sociala medier. I samband med 

stormen Simone visar myndigheterna prov på improvisation och flexibilitet kring arbetet med 

sociala medier. Vid stormen användes sociala medier främst som en informationskanal och ett 

komplement till övriga kommunikationskanaler. Resultaten visar även att myndigheterna 

försöker vara serviceorienterade i sociala medier. Policys har arbetats fram för att 

myndigheterna i sociala medier ska ha en informell ton, vara öppna och ge svar inom en viss 

tidsperiod. Lärdomar som man tagit med sig in i stormen Simone men också med sig från den 

är att ta tillvara på nätets och de sociala mediernas lagrande funktioner. Med hjälp av dem kan 

myndigheterna ta fram en bild av informationsbehovet vid en kris och ta fram färdigställda 

svarsmallar eller FAQ:s. Mallarna kan sedan underlätta arbetet med kriskommunikationen i 

sociala medier. En annan viktig lärdom från Simone är att sociala medier implementeras i 

krishanteringskulturen mer, annars riskerar de att glömmas bort och inte få de resurser som 

behövs för att sköta en tillfredsställande kriskommunikation i dem.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Du kan väl börja med att berätta om vilken roll du har inom organisationen och vad den 
innebär? 

Hur ser din avdelning/enhet ut under ”normala” förhållanden? 

Hur många är ni? Vilka kommunikationskanaler använder ni? 

Ses vissa kommunikationskanaler som viktigare än andra? Prioriteras någon? 

Sociala medier och kris 

Använder du sociala medier i ditt arbete? Vilka i sådana fall? 

Hur ofta skulle du säga att du använder dem i arbetet och till vad använder du dem? 

Hur ser du på att ni som organisation har en närvaro i sociala medier? 

Hur kombineras sociala medier med andra kanaler? 

Är sociala medier ett lämpligt verktyg att använda sig av i samband med kriser? 

Vilka möjligheter/hinder ser du med att använda sociala medier i samband med en kris? 

Finns det några riktlinjer för hur ni får uttrycka er i sociala medier? Finns ju risk att man 

blandar ihop sitt privata jag och sitt professionella jag 

Vilket handlingsutrymme har ni att själva lägga ut information, lägga ut länkar och ge er in i 

debatter under krishändelser? 

Stormen Simone 

Före stormen 

Kan du berätta om vilken roll din avdelning hade under stormen Simone? 

När stormen Simone var på ingång, följde ni då någon förberedd mall eller plan i era 

förberedelser?  
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Kan du berätta lite mer om den och vilka fördelar/nackdelar du ser med att arbeta så? 

Vilken information gick du ut med i de kommunikationskanaler du arbetar med? Hur visste 

du vad du skulle skriva? 

Hur kombineras de olika kanalerna med varandra? Är det samma information i alla?  

Hur förhöll ni er sociala medier under Simone?  

När det gäller sociala medier, vilken information och vilka budskap använde du där? Skilde 

det sig åt i jämförelse med de andra kanalerna? Varför/varför inte? Vilken ton använder ni er 

av i sociala medier? Skiljer den sig från andra kanaler? 

Vem är det som bestämmer vilken information du kan gå ut med i de kommunikationskanaler 

du är ansvarig för?  

Vilket handlingsutrymme har ni att själva lägga ut information, lägga ut länkar och ge er in i 

debatter under krishändelser? 

Under stormen 

Under extraordinära händelser, förändras roll- och ansvarsfördelningen på avdelningen?  

Är det så vid varje extraordinär händelse?  

Hur såg det ut under Simone? 

Utifrån de kommunikationskanaler du arbetar med, fick någon kanal högre/lägre prioritet 

under stormen eller såg du dem som likvärdiga?  

Efter stormen 

Med utvecklingen av informations och kommunikationsteknologin har vi idag ett digitalt 

medielandskap. Kan du utifrån din roll berätta vilka du ser som de största utmaningarna med 

att jobba med kriskommunikation utifrån de förutsättningarna? 

Vad tar ni med er för erfarenheter från Simone till kommande händelser? 

Vad upplever du att ni gjorde bra/mindre bra i samband med stormen?  
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Finns det något ni kommer förändra i er krisorganisation/krishantering efter Simone?  

 

 
	  


