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Abstract 

The aim for this paper is to examine how the students at Orebro University received the bomb 

threat from the application Jodel January 24th 2016. A vital part of the study will also be 

about how the students communicated throughout the threat and the fear that might arise from 

the threat. The majority of the students received their information through Facebook and that 

was also the most used platform for other questions and communication. The results also 

shows that the students have some level of fear in regards to threats. However, none of the 

students showed any fear in this particular case. Earlier studies confirms the importance of 

social media in crisis communication which also is in line with our results. We have used the 

following theories to strengthen our study. Kriskommunikation 2.0, Risk Society, Network 

Society, Uses & Gratifications Theory and Culture of Fear.        

 

Keywords: Kriskommunikation, kris, kommunikation, hot, skola, skolattack studenter, 

medieanvändning, rädsla, sociala medier, jodel.  
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1. Introduktion 

 
Hot av olika slag mot skolor har blivit ett allt mer förekommande fenomen i Sverige 

(Montgomery 2016). Detta är således ett aktuellt problem som bör undersökas närmare. 

Vi lever i en värld med oändliga kommunikationsmöjligheter som bidrar till att hot och 

attentat blir allt vanligare. Därför har vi valt att studera Jodelhotet mot Örebro Universitet 

som ägde rum 24 januari 2016 via applikationen Jodel. Jodel är en applikation där man 

kan skriva anonyma meddelanden öppet som andra användare i sin tur kan svara på. Vi 

kommer att studera denna händelse utifrån studentens perspektiv, alltså ett 

mottagarperspektiv, då tidigare studier på denna händelse från detta perspektiv ännu inte 

gjorts. Vi kommer även att undersöka studenterna på Örebro universitets 

medieanvändning i samband med hotet, hur studenterna kommunicerade vid krisens gång 

samt om det fanns någon rädsla och oro bland studenterna. För att få en bild av hur 

kommunikationen såg ut hos studenterna under krisen kommer vi bland annat använda oss 

av projektet “Kriskommunikation 2.0”. Vi tror att studien kan fungera som ett bra 

underlag till vår studie. Utöver det har vi också valt att använda oss av tidigare forskning 

som berör kommunikation hos studenter i kriser. Liu, Jin & Austin (2013) är ett exempel 

på en studie som har undersökt hur och varför studenter kommunicerar kring kriser. 

Denna studie kommer kunna förse oss med värdefull information då utformningen av 

studien är väldigt lik vår egen. För att ytterligare undersöka frågan om varför studenterna 

sökte sig till ett specifikt medium har vi också valt att använda oss av Ghersetti & 

Westlund (2013). Där de i sin studie undersökt svenskars medieanvändning i kriser. Vi 

anser att denna studie kan ge oss en bra kunskapsbas att utgå ifrån. En annan aspekt som 

är viktig för vår studie är rädsla och oro. Vi har därför valt att använda oss av teorin 

“Culture of Fear” för att skapa ytterligare förståelse i frågan. 

 

Vi vill undersöka händelsen i linje med ett medieanvädningsperspektiv. Vi anser att denna 

fråga är relevant att undersöka då attacker och hot av olika slag mot just skolor är något 

som det har rapporterats allt mer frekvent om de senaste åren. Bilder av krig och terror 

visas också allt mer ofta på TV, internet, tidningar och dataspel. Detta bidrar till att det 

blir en del av vår vardagliga kultur. Olika medieteknologier, historia och politiska 

ideologier bildar tillsammans också en till form av visuell kultur som vi menar bidrar till 
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bilden av att vi lever i ett så kallat hotsamhälle. Begreppet hotsamhälle innebär att vi 

ständigt lever under tron att vi är under hot av olika slag (Linke & Smith 2009). Vi vill 

utöver det också belysa vikten av att skaffa en förståelse för hur mottagarna av 

kriskommunikation hanterar och tolkar kriser, då detta är en central del inom 

kriskommunikation. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna fallstudie är att analysera studenters kommunikation i kris för att bidra till 

framtida kriskommunikation. Vi kommer även att undersöka om det finns någon eventuell 

rädsla eller oro hos studenterna, då vi anser att det är en viktig faktor från ett 

kriskommunikationsperspektiv. Detta för att den eventuella rädslan och oron kan påverka hur 

studenterna kommunicerar och agerar kring krisen. Tidigare fallstudier av ett 

mottagarperspektiv i denna fråga har heller inte gjorts förut vilket även det motiverar vår 

studie. Vi vill med denna uppsats utifrån ett mottagarperspektiv göra en analys av 

händelseförloppet. För att nå studiens syfte strävar vi efter att besvara följande 

frågeställningar: 

 

 Hur mottog studenten information om hotet? 

 Hur använde sig studenten av medier för att få mer information? 

 Fanns det någon grad av rädsla eller oro hos studenterna? 

 

1.3  Bakgrund 

 
Hot mot skolor har under senare år blivit allt vanligare, tidningen Göteborgs-posten (2016) 

rapporterar en sammanfattning av de flertal hot som skolor mottagit inom loppet av ett halvår. 

En friskola i Gävle och Lunds universitet har båda fått hot skickat via applikationen Jodel. 

Detta är bara några exempel på hot mot skolor som har skett de senaste åren. Den 24 januari 

2016 inkom ett hot via applikationen Jodel mot Örebro Universitet. Trots att det visade sig 

vara ett tomt hot, är detta bara ännu ett exempel på den ”trend” av skolhot som kommit under 

senare år. 
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Senare samma kväll då hotet inkom erkände en 14-årig flicka att det var hon som låg bakom 

det. Universitetet valde ändå att hålla skolan stängd under måndagen den 25 januari då polisen 

inte hundraprocentigt kunde knyta flickan till hotet.  

1.4 Jodel 

Applikationen Jodel lanserades 2013 i Tyskland av Alessio Avellán Borgmeyer, och blev 

främst populär i universitets- och högskolestäder (Sydsvenskan, 2015). Den fungerar som ett 

Twitter-flöde där man skriver ett inlägg till alla inom en 10 km radie, dock anonymt. Folk kan 

i sin tur antingen gilla eller ogilla ditt inlägg samt kommentera, även det anonymt. Om fler än 

fem personer ogillar ditt inlägg kan detta tas bort, det går även att anmäla ett inlägg, får man 

flera anmälningar kan du som användare stängas av.  

 

Jodel präglas också av ett poängsystem som kallas “karma”, du kan endast få eller förlora 

karmapoäng genom att antingen få inlägg gillade eller ogillade. Då applikationen är platsstyrd 

så ser du även meddelanden därefter. Det är svårt att hitta exakta siffror på antal användare, 

men i en intervju med Borgmeyer från oktober 2015 (Expressen, 2015) berättar han att Jodel 

har 40 000 nya användare dagligen. 

 

Dock medföljer konsekvenser av den anonymitet Jodel erbjuder. Inom loppet av under ett år 

har sex hot riktats mot olika skolor via applikationen (Montgomery 2016). Då har polis 

kopplats in och blivit tvungna att ta kontakt med grundarna i Tyskland för att kunna få tag i de 

ansvarige.  

 

1.5 Word of mouth 

Wourd of mouth är kommunikation som uppstår mellan en icke-kommerisell källa och en 

mottagare som berör ett märke, en produkt eller service. Word of mouth kan uppstå både 

genom online och offline kommunikation dock sker majoriteten av Word of mouth-

kommunikationen offline (Lang & Hyde, 2013). Begreppet Word of mouth används i vår 

uppsats när vi skriver om respondenter som fick informationen om krisen via en annan individ 

och inte till exempel universitetet eller nyhetsmedier.  
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1.6 Händelseförloppet 
 

För att ge en bättre översikt av händelsen har vi tagit fram en tidslinje av 

händelseförloppet.        

 

För att få ytterligare bakgrund till händelseförloppet så har vi utfört en intervju med Erik 

Nilsson, säkerhetschef på Örebro universitet. Information om hotet inkom till 

kommunikationschef Sara Arvidsson under söndagskvällen 24 januari 2015, då hon fick ett 

samtal från vakthavande befäl hos polisen i Örebro angående ett hot mot Örebro Universitet. 

Anmälan hade kommit från en anonym student på Örebro Universitet.  
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Rektorn, kommunikationschefen och Erik arbetade tillsammans för att få fram mer 

information kring hotet. När Erik tog kontakt med polisen framkom det att polisen inte kunde 

göra en bedömning kring om hotet var seriöst eller inte. Detta kan man tolka som att polisen 

alltså inte tog hotet på allvar. Det fanns således två alternativ att gå på, det första var att inte 

göra något, att inte ta hotet på allvar och fortsätta verksamheten som vanligt. Detta skulle 

dock kunna komma att ifrågasättas då det skulle kunna sett ut som att man inte tog 

studenternas och personalens säkerhet på allvar. Det andra alternativet var att ta detta hot på 

allvar och stänga universitetet, vilket rektorn också beslutade att göra. 

 

Senare under söndagskvällen samlades organisationen för att diskutera kring hur de skulle gå 

till väga för att fysiskt stänga igen skolan. Man använde sig av en väktarorganisation för att 

tömma skolan samt låsa alla dörrar i lokalerna. Man pratade även ihop sig kring hur man mest 

effektivt skulle nå ut till studenterna och berörda lärare 

 

Det finns olika kanaler att använda sig av på universitetet för att få ut information, till 

exempel personal- och studentmail, universitetets hemsida, extern webb, sociala medier samt 

att gå ut i media. Universitetet valde att i första hand kontakta SVT för att få ut informationen. 

Efter detta spreds även informationen till flera olika nyhetssidor. 

Den misstänktes mamma anmälde redan på lördagen till polisen att det var hennes dotter som 

hade skrivit hotet men informationen kring detta nådde inte vakthavande befäl hos Örebro-

polisen i tid. Hade informationen om att det var ett “tomt hot” nått rätt person tvivlar Erik på 

att polisen ens hade informerat universitet om hotet. Han menar alltså att skolan inte hade 

hållits stängd om universitetet hade haft rätt information från början. Man beslutade att 

fortsätta hålla skolan stängd under måndagen då informationen redan hade nått ut och det var 

för sent att ändra på. Man beslutade redan i samma veva som man fått information kring den 

misstänkte att öppna skolan igen på tisdagen. Under måndagen fanns bevakningspersonal på 

plats för att se till att ingen kom till universitetet. Utredningen av händelsen hölls på måndag 

förmiddag och polisen meddelande då universitetet om att de inte hade någon anledning till 

att hålla universitetet stängt någon ytterligare dag. 
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Det framkommer i intervjun att det är svårt att ha specifika rutiner kring sådana här händelser, 

då ingen händelse är den andra lik. Krisplanen bygger i stort på att dra igång organisationen 

och att hålla sig till sina roller samt de organisatoriska strukturer som finns, avslutar Erik. 

2. Tidigare forskning 

Vi har under litteratursökningen insett att det finns mycket relevant tidigare forskning om 

kriskommunikation, medieanvändning och sociala medier, därför har vi fått gå igenom många 

artiklar för att hitta de som passar bäst för just vårt arbete. Sökorden vi har använt oss av är: 

crisis communication, communication & emergency, communication & disaster, social media, 

media, school attacks samt student. 

Forskningen inom kriskommunikation är omfattande och det finns många studier att utgå 

ifrån. Vi har här utgått från de studier vi tror är mest relevanta för vårt uppsatsämne. 

När man ser till den övergripande bilden av tidigare forskning är det många element som 

återkommer i många studier. Ett flertal av de studier (Dabner 2012 samt Watson & Hagen 

2015) vi har undersökt fokuserar mycket på sociala medier, vilket också är relevant för oss då 

vi kommer studera detta i vårt uppsatsarbete. Ett återkommande resultat som studierna visar 

på är att sociala medier är ett oerhört viktigt verktyg när det handlar om kriskommunikation. 

Det handlar då främst om att man som organisation måste vara närvarande och övervaka vad 

som sker på sociala medier under krisens gång. Ghersetti & Westlund (2013) samt Ogan, 

Ozakca & Groshek (2008) undersöker medieanvändning i kris, dessa studier blir intressanta 

för oss då det är något vi också ämnar att undersöka i vår studie. Liu, Jin & Austin (2013) 

undersöker hur och varför studenterna kommunicerar kring en kris, de går även in på 

begreppet ”word of mouth” som även vi kommer att belysa i vår studie. Elsass, Schildkraut & 

Stafford (2015) studerar hur rädslor som tillkommer efter skolattacker kan påverka 

studenterna. Detta blir intressant för vår studie då vi också kommer undersöka just rädslan hos 

studenterna. 

 

Vi kommer att presentera vår tidigare forskning inom de teman de tillhör för att skapa enklare 

och bättre struktur.  
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2. 1 Kriskommunikation och universitet 

I Dabner (2012) studerar han huruvida universitetet kommunicerar till studenterna på 

Facebook efter en jordbävning. Studien kom fram till att Facebook är ett viktigt verktyg inom 

krishantering. Denna studie visar framförallt att Facebook fungerar som en bra 

kommunikationsplattform efter en kris, speciellt inom universitet och skolor.  

Liu, Jin & Austin (2013) har undersökt hur och varför studenter kommunicerar kring kriser. 

Studien har genomförts genom 22 djupgående intervjuer och ett experiment med 162 college 

studenter. Studien fokuserar på hur olika former av kriskommunikation som förmedlas till 

studenterna i sin tur påverkar deras kommunikation. Frågeställningarna som ställs i studien är 

följande: Hur kommunicerar studenterna om kriser online och offline, vilka faktorer påverkar 

studenternas kommunikation om kriser samt hur kriskommunikationens form påverkar 

studenternas kommunikation om krisen. Resultaten visar att studenterna främst kommunicerar 

om kriser offline genom “word of mouth” samt Facebook och SMS. Resultaten indikerar 

också att mottagarna av kriskommunikationen tenderar att prata mer positivt om krisen ifall 

informationen når dem via traditionell media. I kontrast till detta, tenderar mottagarna att 

prata mer negativt om informationen når dem via “word of mouth”. 

2.2 Rädsla för skolattacker 

Elsass, Schildkraut & Stafford (2015) har i sin studie lagt fokus på den rädsla som tillkommer 

bland studenter efter till exempel en skolskjutning. De använder sig av begreppet moralpanik, 

vilket är ett koncept som används för att beskriva reaktionen människor får när de mottagit ett 

hot. Moralpanik är alltså en reaktion på ett fenomen som är eller kan uppfattas som skadliga. 

Man kopplar moralpanik till sociala problem som till exempel rån, terrorism etc. De relaterar 

skolskjutningar och rädsla för brott bland studenter där resultatet indikerar att respondenternas 

rädsla är den bästa prognosen för deras moralpanik. I studien diskuterar de även det faktum att 

medias framställning av sociala problem kan komma att öka publikens rädsla. 

 

2.3 Medieanvändning vid kris 

Ogan, Ozakca & Groshek (2008) har i sin studie undersökt medieanvändningen hos 

Amerikanska collegestudenter. De har undersökt studenternas vanor inom fem olika områden 

både online och offline. Dessa områden är: nyheter och information, politik, information om 

hälsa, blogganvändning samt nedladdning av media. 374 studenter deltog i undersökningen. 
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De mest intressanta resultaten visar att studenterna spenderar 4,4 timmar på internet varje dag, 

samt att 64 % procent av studenterna föredrar onlinekällor snarare än offline inom området 

nyheter och information.  

 

Ghersetti & Westlund (2013) har i sin studie undersökt svenskars medieanvändning i kriser. 

De fokuserar här på hur medieanvändningen skiljer sig vid en kris och vardaglig användning, 

samt hur den skiljer sig mellan olika grupper i samhället. Genom denna studie ämnar 

författarna att få en större förståelse för medieanvändning vid kriser. För att nå denna kunskap 

har följande frågor ställts: Skiljer sig människors föreställning om hur de skulle använda 

medier vid en kris från deras medieanvändning i vardagslivet? Hur skiljer sig allmänhetens 

(16-85 år) föreställda medieanvändning vid krissituationer beroende på befintlig plats? 

 

Följande tabell (se tabell 1) visar vart svenskar i första hand skulle vända sig för att få 

information vid en kris, samt även deras regelbundna användning av nyhetsmedier och sociala 

medier. 

 
 

Tabell 1 
 

Följande tabell (se tabell 2) visar vart fyra olika generationer uppger att de i första hand 

vänder sig för att få information vid en kris, beroende på vart de befinner sig. De olika 

generationerna har delats in i fyra olika kategorier: dutifuls (födda före 1945), baby boomers 

(1946-1964), generation X (1965 – 1976), samt dotnets (födda efter 1977). 
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Tabell 2 
 

Undersökningen av föreställd medieanvändning vid kris tyder på att människor främst söker 

information via nyhetsmedier istället för sociala medier eller myndigheternas hemsidor. 

Resultaten visar på att medievanor i viss mån har betydelse, samtidigt som att 

nyhetsmediernas snabbhet, rörlighet och tillgänglighet vid vissa platser också spelar roll för 

medievalet vid kriser. Undersökningen av olikheter mellan olika generationer har i detta 

sammanhang visat sig vara av betydelse för hur olika samhällsgrupper tar del av nyheter vid 

inträffandet av en kris. Resultaten tyder också på att nyhetsmedier är olika viktiga som 

informationskanaler när det handlar om samhällskriser, beroende på var människor befinner 

sig.  

 

2.4 Kriskommunikation och sociala medier  

En studie som berör sociala medier som vi även har valt att gå in lite djupare på är Watson & 

Hagens (2015) studie kring de möjligheter och utmaningar som följer med människors 

deltagande inom sociala medier när det gäller krishantering. Man vill även öka förståelsen för 

hur medborgarna är involverande och vilka medel samt plattformar som underlättar 

kommunikationen. För att nå studiens syfte så har sekundär forskning från COSMIC-projektet 

använts. COSMIC-projektet (Contribution of Social Media in Crisis management) är ett EU-

projekt från den Europeiska kommissionen. 
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Med sociala medier som Facebook och Twitter medföljer större möjligheter för 

kommunikation och detta underlättar sättet att sprida information under en kris. Genom dessa 

underlättande verktyg medföljer även möjligheten att ge större assistans till organisationen 

under en kris, och det ger även medborgarna möjligheten att enkelt be om mer assistans. Med 

detta kan dock även hot medfölja, som till exempel informationens säkerhet, konsekvenser av 

att medborgarna agerar som en rättslig myndighet och även säkerheten av medborgarna i 

stort. Det finns olika faser av en kris, före-, under- och efter kris-tiden. Krishanteringen startar 

alltså redan innan krisen i sig bryter ut. Innan en kris sker kan man som organisation stärka 

relationen till medborgarna genom att sprida information om vanligt förekommande risker för 

att kunna få en starkare beredskap. 

 

Under krisen så är ett samarbete och gemensamma åtgärder mycket viktiga. Genom att 

använda sig av sociala medier under krisen inkluderar man även medborgarna under krisens 

olika faser och låter dem vara med under processen. Efter krisen vill organisationen laga de 

tillitsproblem som kan ha uppstått men även meddela medborgarna att krisen är över så fort 

som möjligt. Genom att ta kontakt med människorna efter en kris kan även samhället stärkas 

och hantering av en ytterligare kriser förenklas. Studiens slutsats är att sociala medier kan 

hjälpa till att involvera medborgarna genom de olika faserna av krisen, dock behövs det mer 

forskning inom området för att förstå den roll sociala medier spelar inom att skapa och 

underhålla dessa förhållanden.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt redovisas vår studies teoretiska utgångspunkter och hur dessa är relevanta för 

studien. En stor del av våra teoretiska utgångspunkter har inspirerats av projektet 

”kriskommunikation 2.0” som vi också kommer redogöra för i detta avsnitt. 

3.1 Kriskommunikation 2.0 

Projektets startade hösten 2012 med intervjuer och webbpaneler om  kriskommunikationen i 

anknytning till en brand i Halmstads hamn, och avslutades tre år senare med enkäter till 

skogsbranden i Västmanland. Projektet har också berört allmänhetens, myndigheternas och 

mediernas kommunikation vid andra kriser som “Instagramoroligheterna” i Göteborg vintern 

2012, de omfattande upploppen i Husby i maj 2013 och stormen Simone hösten samma år. 

Undersökningarna skedde under en period när mediesamhället utsattes av stora förändringar 
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vad gäller konsumtion, produktion och formerna för presentation. Detta i sin tur skapade nya 

villkor för kommunikationen. Det är dessa förändringar, och deras betydelse för 

kriskommunikationen, som projektet undersökt med fokus på de sociala medierna. Projektet 

har också lagt stor vikt vid medborgarintresset (se figur 1).  

 

Vi anser att projektet i stort och dess modeller och teorier kan vara till stor hjälp för vårt 

arbete. Framförallt då projektet har studerat medborgaren i centrum och inte organisationerna 

i sig. Projektets resultat presenteras nedan steg för steg. 

 

Figur 1. Modell för kriskommunikation 2.0 

1. I början av en kris är det viktigt att allmänheten får all information om situationen för 

att kunna agera därefter. Information om ansvarsförhållanden anses som viktig för att 

kunna bedöma agerande, kräva ansvar och även för att få stöd för att bearbeta 

upplevelsen. 

2. Allmänheten, journalister och myndighetsföreträdare använder olika 

informationskällor vid kriser för att förstå vad som händer. Bilden av vad som sker 

förändras vid en kris. Kriskommunikationen bidrar således till en process av kollektivt 

meningsskapande mellan allmänheten och representanter för inblandade 

organisationer. 
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3. Inom kriskommunikationen delas aktörerna in i tre olika kategorier: allmänhet, 

myndighet och media. Allmänheten består kort och gott av civilsamhället där individer 

delar erfarenheter och skapar ett nätverk om vad som sker. 

4. Multimedial och multimodal kriskommunikation är de begrepp som används för att 

sammanfatta mångfalden av de kommunikativa händelser som uppkommer i samband 

med krisen. Behovet av kommunikation när en kris sker är större än vanligt och 

medborgarna använder då olika plattformar, källor och medier för att få detta behov 

fyllt. Oftast sker detta samtidigt, individen använder sig till exempel av datorn för att 

få information samtidigt som den chattar för att kommunicera. 

5. Medieanvändningen hos en individ påverkas av olika faktorer, medieutbud, etnicitet, 

kön, utbildning, intressen och även generationstillhörighet. Olika generationer växte 

upp med olika mediemiljöer vilket påverkar deras medieanvändning idag, där till 

exempel de födda på 40-talet använder sig mer av det medie som var dominerande då. 

6. Kriskommunikationen har speciella förutsättningar och bör tolkas och förstås i sin 

samhälleliga kontext för att bli begriplig. Det finns tre globala samhällsförändringar 

som är särskilt viktiga för kriskommunikationens utveckling: nätverkssamhällets 

expansion, politikens transformering och risksamhällets framväxt 

7. Hantering, ansvarsutkrävande och bearbetning/återhämtning anses vara centrala 

processer i ett samhälles krishantering. Kommunikationen kring krisen har en 

avgörande roll i vardera processen. 

 
3.2 Vi lever i ett hotsamhälle 

Som vi nämnde i inledningen av uppsatsen så lever vi i ett så kallat “hotsamhälle” som 

bildats genom olika medieteknologier, historia och politiska ideologier (Linke & Smith 2009). 

Det finns olika teorier kring detta fenomen och vi kommer att redogöra för några av dessa i 

följande avsnitt.  

3.2.1 Risksamhället 

Risksamhället är den nya samhällsform Beck (1998) menar har kommit med den industriella 

moderniteten. Denna teori går in på hur den enskilde individen påverkas av de risker som 

kommer med det moderna samhället. Beck talar för att dessa risker har skapats genom 
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samhällets modernisering. Dessa risker är svåra att förutse och har alltså skapats av vår egen 

sociala och teknologiska utveckling. En utav de positiva konsekvenserna den sociala och 

teknologiska utvecklingen bär med sig är att människan till exempel får en bättre 

levnadsstandard. Beck menar dock att denna utveckling också för med sig ett flertal negativa 

konsekvenser som till exempel faror för hälsan och förstörelse av naturen (ibid).   

 

Beck menar vidare att media är en bidragande faktor till risksamhället och dess konsekvenser. 

Han menar att risksamhället i det här sammanhanget visar sig inom media och 

informationssamhället. Media och informationssamhället blir något utav en producent till 

risksamhället medan vi människor blir konsumenter (ibid). I dagens samhälle som präglas av 

osäkerhet har media alltså en stark maktposition där den har möjligheten av påverka det 

moderna risksamhället. 

 

3.2.2 Culture of fear 

I samband med vårt allt mer växande behov av media har vi även genom det i efterhand 

förvrängt vår syn på livet, i den mån att man ser det som mer skrämmande på grund av den 

dramatiska framställningen som kommer från den dagliga mediabevakningen. Detta omfattar 

allt från hälsorisker till terrorism (Eriksson, 2010). 

 

Med ett sådant samhälle kan det också betyda att medborgarna känner sig mer förvirrade och 

osäkra trots att samhället egentligen har blivit säkrare. Rädslan blir då kommersialiserad 

genom den växande säkerhetsindustrin som hjälper till att stärka detta “hotsamhälle” 

(ibid). 

 

“Culture of fear” skrevs av sociologen Barry Glassner år 1999 (Crossman, 2014) och handlar 

om hur samhället är präglat av rädsla. I boken studerar Glassner människor och organisationer 

som manipulerar amerikaners uppfattningar. Glassner menar att politiker, nyhetstidningar, TV 

etc. fungerar som “pushare” av rädsla.  Enligt Glassner är amerikaner mer rädda idag än för 

till exempel tjugo år sedan, något han skyller på media. Han syftar vidare på de sensationella 

historier som media ger oss varje dag, som endast är till för att höja tittarsiffrorna, detta 

kopplar han till ett koncept som kallas för “media-effects theory”.  
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Genom att visa tv-program om till exempel brott som egentligen logiskt sätt är orimliga att 

ske i verkligheten så kan detta resultera i att publiken får en rädsla av att detta kan ske även 

dem. Det betyder alltså att nyheter ofta har en tendens att överdriva en händelse vilket i sin tur 

leder till en rädsla för mottagare (Crossman, 2014).  

 

Dessa två teorier kommer till användning för vår studie då vi ämnar att undersöka den 

eventuella oro och rädsla som fanns hos studenten under krisens gång. Även om massmedia 

inte ska stå sig skyldig för att vi lever i ett så kallat hotsamhälle, så finner vi detta relevant. Då 

vi i vår studie skriver om hur media är en bidragande faktor till den rädsla och oro som finns i 

dagens samhälle. 

 

3.3 Nätverkssamhället 

Begreppet nätverkssamhälle myntades år 1981, det syftade till att relatera sociala, politiska, 

ekonomiska och kulturella förändringar som kommit från den spridning av nätverk och 

digitala kommunikationsteknologier. Olika forskare har en egen uppfattning om vad som 

präglar ett nätverkssamhälle. 

 

Van Dijk (2005) menade att nätverkssamhället är som en slags form av samhällets ökande 

organiserande relation till medianätverk som gradvis ersätter personlig kommunikation med 

digital teknologi. Han menar alltså att de sociala nätverken och de mediala nätverken formar 

organisationer och ger struktur till det moderna samhället. Van Dijk beskriver både vad 

nätverkssamhälle är och vad det kan komma att bli i framtiden. Han anser att det moderna 

samhället är i en process av att bli ett nätverkssamhälle. Genom internet och massmedia så har 

människor blivit länkade till varandra och har en ständig tillgång till information och 

kommunikation. Tack vare internet så kan man få in “hela världen” i sitt hem, detta förutsätter 

också att media som inte kommer i digital form, som till exempel nyhetstidningar, har ett 

utgångsdatum. 

 

Castells (2010) argumenterar för att det inte bara är teknologin som formar det digitala 

samhället, det är även kulturella, ekonomiska och politiska faktorerna som skapar 

nätverkssamhällen. Castells teori om nätverkssamhället syftar till att förklara att samhällets 

sociala strukturer är uppbyggda av nätverk som drivs av olika information och 
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kommunikationsteknologier. Castells (2010) menar att användandet av information och 

kommunikationsteknologier hjälper till att skapa och behålla olika typer av nätverk i vilka nya 

typer av sociala relationer skapas. Det är alltså genom tekniken som detta nätverkssamhälle 

har kunnat utvecklas.  

 

Castells (2009) skriver också om makt och grupper inom detta nätverkssamhälle. Han menar 

att makten finns hos de som programmerar och kontrollerar kommunikation och 

informationsnätverken. Därför menar Castells att de som styr informationsflödet och 

nätverken är den starkaste sociala gruppen inom nätverkssamhället. 

 

Vi kommer ha användning av denna teori då vi ämnar att undersöka hur studenterna på 

Örebro Universitet skapade sig en uppfattning om vad som skedde genom nätverkande och 

socialt utbyte. 

3.4 Uses and gratification theory 

Uses and gratification theory är en psykologisk kommunikations-approach som syftar till att 

undersöka hur och varför människor söker sig till ett specifikt medie för att mätta ett specifikt 

behov. Man fokuserar alltså på vad folk gör med media. Publiken ses inte som en passiv 

konsument av media. Som publik har man makten över sin egen konsumtion, över sin egen 

tolkning och interaktion av media.  

 

Uses and gratification har fått kritik kring att den har ett slags vagt koncept och en 

överanvändning av så kallade “publik-antaganden”, man ser alltså teorin som för individuell. 

Teorin är dock hjälpsam för att undersöka varför publiken använder sig av viss teknologi och 

medieredskap. 

 

Forskare har genom åren undersökt gratifications (belöningar) för användningen av social 

media och har bland annat kommit fram till att Facebook framförallt används på grund av 

sociala behov, det vill säga för att behålla sociala relationer och kontakta vänner från förr. 

Sociala medier används också främst för att prata och dela digitalt medieinnehåll med vänner, 

för att hålla kontakten med långväga vänner samt lära sig mer om personer de träffat offline. 

Ser man till det övergripandet resultatet av dessa undersökningar handlar Uses & 

gratifications inom sociala media främst om att tillfredsställa ett socialt behov (Quan-Haase & 

Young 2010.  
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3.5 Sammanfattning 

Nätverkssamhället sammanfattar de “samhällen” som kommit med den industriella 

moderniteten och även då utvecklat nya kommunikationsteknologier. Denna teori menar alltså 

att genom dessa teknologier så kan nätverk komma att skapas, vilket vi kan komma att se i 

våra fokusgrupper. Risksamhället är även det något som kommit att skapats med den 

industriella moderniteten, teorin kretsar kring det samhället som organiseras efter hantering av 

kris.  

 

Då en central frågeställning i denna studie handlar om medianvändning så har vi även valt att 

applicera Uses and gratification teorin för att lyfta fram medieanvändningen. Denna kommer 

att vara till nytta då vi undersöker varför intervjupersonerna sökte sig till just ett specifikt 

medie för att hitta vidare information om krisen. Vi ämnar även att använda oss av Uses and 

gratifications för att se om det finns något annat behov, än endast det sociala, som studenterna 

vill mätta genom att använda sig av ett specifikt medie.       

 

Culture of fear teorin är hjälpsam för studien då den tar upp den rädsla som samhället får 

genom just media. Denna teori kan hjälpa oss att undersöka om det fanns någon grad av rädsla 

eller oro hos studenterna. 

 

 

4. Metod & material 

I följande avsnitt kommer vår metod och vårt material att redovisas, samt även studiens 

validitet och reliabilitet i förhållande till en kvalitativ forskning. 

4.1 Metod 

Vi kommer i denna uppsats att tillämpa en kvalitativ metod och kommer att basera denna på 

fokusgrupper. Vårt material består alltså då av studenter vid Örebro Universitet. Resultatet av 

en intervju med en fokusgrupp kan sammanställas på olika sätt, den kan antecknas och den 

kan spelas in på band. Bryman (2011) talar för att spela in en intervju och sedan transkribera 

den för att inte missa viktiga detaljer, vilket är lätt att göra om man skulle anteckna under 
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intervjun. I vår studie har vi därför valt att spela in våra fokusgrupper för att få fram en så 

korrekt analys som möjligt. 

Vi kommer att utföra en ostrukturerad intervju, vilket innebär att intervjuaren endast 

använder sig av en intervjuguide som behandlas under intervjun (ibid). Intervjuguiden 

fungerar som en lista över frågeställningar som i sin tur kan vara utformade efter 

teman. Det är viktigt att frågorna i intervjuguiden är öppna och rymmer flexibilitet. 

 

Resultatet kommer att analyseras endast från våra respondenters svar. Detta kommer sedan att 

kopplas till vår tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna. 

 

4.2 Material 

Materialet består som sagt av tolv studenter från Örebro Universitet, som delats in i tre olika 

fokusgrupper. Vi utgick från vår intervjuguide och spelade in intervjuerna med två 

mobiltelefoner, en på varje sida av bordet, för att få en sådan bra ljudupptagning som möjligt. 

Sedan transkriberades inspelningarna på ett gemensamt dokument, som vi därefter använde 

för att få fram vårt resultat.  

4.3 Fokusgrupp 

Innan fokusgrupperna sker kommer en pilotstudie att genomföras. En sådan slags “förstudie” 

kan vara viktig att genomföra för att se hur frågorna från intervjuguiden uppfattas av 

fokusgruppen samt ge forskaren intervjuträning. Det gynnar också studien att använda sig av 

en mindre fokusgrupp då deltagarna engageras mer vilket gör det lättare att få fram deras 

personliga uppfattningar (ibid). Bryman menar att genom att använda sig av fokusgrupper i 

sin studie framkommer deltagarnas perspektiv och synsätt på ett sådant sätt som inte alltid är 

möjligt vid en individuell intervju, vilket gynnar en kvalitativ forskning. Ett metodproblem 

som kan uppstå är dock i vilken utsträckning gruppledaren får engagera sig i hur pass mycket 

diskussionen ska styras. Bryman tar även upp de analysproblem som kan komma då denna typ 

av metod ger stora datamängder att arbeta med.  

  

Den ursprungliga idén med användandet av fokusgrupper var att man då kunde samla en 

grupp människor som alla hade en erfarenhet av det man ville studera och alla kunde då 

intervjuas på ett öppet sätt om denna erfarenhet (ibid). Fokusgrupper har således blivit en 
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populär metod inom kvalitativ forskning, inte minst inom en samhällsvetenskaplig kontext. 

Ett starkare fokus har även på senare tid legat på “audience reception”, alltså ett så kallat 

mottagarperspektiv ibid). Vilket passar denna studie utmärkt då vi ämnar att fokusera på ett 

mottagarperspektiv.  

 

Genom att använda sig av fokusgrupper i en studie får man möjlighet att skapa förståelse för 

varför människor tycker och agerar som de gör. I en vanlig intervju som endast innefattar en 

intervjuare och en intervjuperson kan intervjupersonen komma att svara motsägande eller ge 

svar som inte är sanna och som intervjuare kan man ofta inte påpeka detta (ibid). I 

fokusgrupper blir det istället ofta en diskussion bland individerna där de själva är med och 

ifrågasätter, vilket i sin tur ger forskaren bredare svar.  

 

Vi kom i kontakt med respondenterna i de olika fokusgrupperna genom Facebook. Vi 

utformade våra fokusgrupper med folk som redan var något bekanta med varandra för att 

lättare få igång en diskussion mellan parterna. De två första fokusgrupperna tog plats i ett 

grupprum på universitetet och den tredje tog plats i en studentkorridor. Vid 

fokusgrupptillfällena förklarade vi för gruppen att syftet med själva samtalet var att få igång 

en diskussion och att de gärna fick ställa frågor till varandra. När samtalet någon gång 

svävade iväg för mycket från våra frågor var vi som intervjuare snabba med att styra 

respondenterna i rätt riktning igen. De olika fokusgrupperna tog mellan 15 - 30 minuter att 

genomföra. Vi spelade in de olika samtalen för att sedan transkribera det i efterhand. Detta 

gjorde vi för att inte missa viktiga detaljer, vilket är lätt att göra om man skulle anteckna 

under intervjun istället (ibid)  
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4.4 Urval 

Fokusgrupperna består av fyra personer vilka alla är bekanta med varandra på något sätt, 

vilket vi anser kan gynna samtalen genom att deltagarna då känner sig mer bekväma med att 

föra en diskussion. Kvalitativa forskare använder sig vanligtvis av “strategiskt urval” 

(Bryman 2011) vilket innebär att deltagarna som väljs ut till en studie har en direkt hänvisning 

till de forskningsfrågor som formulerats. Lämpliga deltagare definieras av Bryman som alla 

personer som finner temat i fråga relevant, dock begränsar vi oss till studenter på Örebro 

universitet som var direkt berörda av händelsen och därmed också bör finna temat relevant. 

Då studiens frågeställningar inte kräver någon bestämd kategori av deltagare så kan i princip 

vilken student som helst vara med i fokusgruppen.  

 

4.5 Reliabilitet & validitet 

Som Bryman talar kring så finns vissa diskussioner om huruvida relevant reliabilitet och 

validitet är i en kvalitativ forskning. Att till exempel tillämpa begreppet extern reliabilitet, 

Fokusgrupp 1 

Man, 21 år, Statistikstudent 

Man, 21 år, Samhällsplanerarstudent 

Man, 22 år, Statistikstudent 

Man, 24 år, Ekonomistudent 

 
 Fokusgrupp 2 

Kvinna, 21 år, Retorikstudent 

Kvinna, 23 år, Media och 
kommunikationsvetenskapsstudent 

Man, 23 år, Media och 
kommunikationsvetenskapsstudent 

Man, 31, Media och 
kommunikationsvetenskapsstudent 

Fokusgrupp 3 

Man, 23 år, Musikstudent 

Man, 24 år,  Musikstudent 

Man, 26 år, Sjuksköterskestudent 

Man, 27 år, Sjuksköterskestudent 
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vilket innebär att man ska kunna replikera en studie, är komplicerat då man inom kvalitativ 

metod använder sig av sociala miljöer. Flera kvalitativa forskare har dock försökt att 

tillgodose sådana krav reliabilitet har, genom att man som forskare måste gå in i en liknande 

roll som den tidigare forskaren gjorde under den etnografiska undersökningen (ibid). Man 

talar även om den interna reliabiliteten vilket då inom en kvalitativ metod innebär att man 

som forskare kommer överens om tolkningen. Den interna validiteten kan tydas som att det 

ska finnas en slags likhet mellan empiri och teori som forskaren utvecklar. Den externa 

validiteten rör den utsträckning resultaten kommer att generaliseras. Denna utgör dock 

problematiseringar för en kvalitativ metod då forskare har tendens att begränsa sig till 

fallstudier och begränsade urval (ibid). Då dessa två begrepp i första hand kopplas ihop med 

kvantitativa studier används främst begreppet tillförlitlighet inom den kvalitativa forskningen. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

Bryman förklarar begreppet tillförlitlighet som en slags uppsättning av kriterier man som 

forskare anser gäller för en bedömning av kvalitativa undersökningar. Inom detta begrepp 

ingår fyra olika delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

konfirmera. Dessa begrepp ersätter de kvantitativa begreppen intern validitet, extern validitet, 

reliabilitet och objektivitet (ibid).  

Trovärdighet uppnås när resultaten innefattar att man säkrat att forskningen har 

genomförts i linje med de regler som finns. Resultaten ska sedan rapporteras till 

personerna som är inblandade i studien för att få en bekräftelse på att forskaren lyckats 

fånga upp verkligheten korrekt. Vi anser att vår studie har genomförts i linje med de 

regler som finns. Resultaten kommer vid slutet av uppsatsen rapporteras till de som 

har varit inblandade i vår studie. 

 

Överförbarhet handlar om huruvida resultaten är överförbara till en annan miljö. 

Kvalitativ forskning fokuserar på det kontextuellt unika och betydelsen av den sociala 

verklighet som undersöks. Överförbarhet handlar således om huruvida resultaten är 

överförbara till en annan situation eller kontext. Vi ser att vår studie är överförbar till 

andra universitetsmiljöer. 
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Pålitlighet fungerar som motsvarighet till den kvantitativa reliabiliteten. Inom det 

kvalitativa forskningssättet fokuserar detta delkriterium på att forskaren ska ha ett 

granskande synsätt. Detta granskande synsätt är tongivande under alla olika faser i 

forskningen som till exempel vetenskapligt problem, analys etc. Somliga forskare kan 

använda kollegor som granskare även under forskarens arbetsgång och sedan ge en 

bedömning när undersökningen börjar bli färdig. Eftersom vi är två författare av 

uppsatsen menar vi att pålitligheten för arbetet stärks då vi båda har möjlighet att 

granska och bedöma.  

 

Möjlighet att konfirmera och styrka handlar om att man som forskare ska agera i god 

tro, inbegripen om att det inte går att vara fullständigt objektiv i samhällelig forskning. 

Man ska som forskare inte låta inte låta värderingar eller teoretisk inriktning påverka 

slutsatserna från en undersökning. Vi har under studiens gång agerat i god tro och ej 

låtit oss påverkas av personliga värderingar.  

 

5. Analysresultat och diskussion 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat som sedan kommer att användas för att koppla 

samman med de frågeställningar, teoretiska utgångspunkter samt den tidigare forskning som 

vart genomgående under studien. Resultatet av våra fokusgrupper presenteras i den ordning 

frågorna är ställda. 

5.1 Generell medieanvändning 

Sociala medier finns med i vardagen för majoriteten av respondenterna, med Facebook och 

Instagram som de främsta plattformarna. Twitter och Snapchat används också av 

respondenterna men inte i lika stor mån som Facebook och Instagram. 

 

“Facebook, Instagram, Twitter har jag, och Snapchat, jag kör allting” (Respondent i 

fokusgrupp 2) 

 

Applikationen Jodel används och har använts av fem respondenter i fokusgrupperna.  

Respondenterna säger dock att det som skrivs ger ett oseriöst intryck och att applikationen 

laddas ned för ett mer underhållande syfte än informationssökande. Att användarna på Jodel 
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är anonyma är en bidragande faktor till att respondenterna har slutat använda applikationen. 

 

“Jag har det fortfarande men jag är inte inne så ofta, jag tyckte det var kul första veckan” 

(Respondent i fokusgrupp 3) 

 

“Jag hade det först men jag tog bort det för det var så värdelöst” (Respondent i  

fokusgrupp 2) 

 

Respondenterna anser att det som skrivs på Jodel blir ointressant och saknar värde på grund 

utav användarnas anonymitet. De menar att man som användare kan skriva i princip vad som 

helst då användaren i slutändan ändå inte behöver stå för det. 

 

“Ja men de är ju lite som en anslagstavla, man kladdar lite alltså ingen vet ju vem som 

skriver heller” (Respondent i fokusgrupp 2)  

Majoriteten av respondenterna följer även Örebro Universitet på Facebook, genom 

universitetets officiella sida samt genom Facebook-gruppen “dom kallar oss studenter”. 

Gruppen är en kanal som tidigare är etablerad under en lång tid och som administreras av 

Örebro universitet. Dessa sidor/grupper följs främst för att få uppdaterad information om vad 

som sker på universitetet.  

 

“Det fanns en tråd i Facebook-gruppen “dom kallar oss studenter” som blev jättestor för att 

alla taggade sina vänner där. Sen så fortsatte man följa just den tråden då för att det var där 

allt hände.” (Respondent i fokusgrupp 3)  

 

“Det kom ju i Facebook-gruppen, i den här dom kallar oss studenter.” (Respondent i 

fokusgrupp 1) 

 

“Det var i gruppen dom kallar oss studenter informationen kom upp.” (Respondent i grupp 1) 

 

Majoriteten av studenterna valde alltså att söka sig till Facebook-gruppen “Dom kallar oss 

studenter” istället för Örebro universitets officiella Facebook-sida. Även om gruppen “dom 
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kallar oss studenter” är styrt av Örebro universitet så är Facebook-sidan Örebro universitet 

den officiella Facebook-sidan.  

 

Resultatet visar här att studenterna främst sökte sig till sociala medier under krisens gång för 

att få mer information. Liu, Jin & Austin (2013) studerade i sin studie studenters 

kommunikation under en kris där de kom fram till att studenterna främst kommunicera via 

“word of mouth” samt Facebook och SMS. Detta var vad vi i vår studie också kom fram till.  

 

”Ja fick också ett sms från min morsa..” (Respondent i fokusgrupp 2) 

 

En övervägande del av våra respondenter kommunicerade om krisen via Facebook och SMS. 

Tre av respondenterna fick också informationen via “word of mouth”. Liu, Jin & Austin 

(2013) lägger också vikt vid det faktum att mottagarna av kriskommunikationen får en mer 

positiv inställning till informationsspridningen av krisen ifall den når dem via traditionell 

media och inte “word of mouth”.  

 

“Nej man tycker att ett mail kan ju inte vara så svårt att fixa och det hade väl ändå vart lite 

proffsigt ändå att man hade skickat ut ett” (Respondent i fokusgrupp 2) 

 

Detta innebär alltså att mottagarna tenderar att få en negativ inställning om de får 

informationen via “word of mouth” vilket vi också kan se i vår studie. De respondenter som 

fick information om krisen via “word of mouth” tenderar att ha en negativ inställning till 

informationsspridningen från universitetet. De tar upp det faktum att de hellre hade sett att 

informationen kommit direkt från universitetet, gärna i form av ett mail. 

 

Att våra respondenter främst har sökt sig till sociala medier under krisens gång kan vi koppla 

till teorin Uses and gratifications där människor söker sig till ett specifikt medie för att mätta 

ett behov. Vi menar att respondenterna i vårt fall har sökt sig till Facebook för att mätta ett 

socialt behov, men även också för att dämpa sin rädsla. Det handlar främst om att 

respondenterna vill kommunicera med andra studenter som också befinner sig i samma kris. 

Detta bidrar i sin tur till en känsla av trygghet då studenterna kan hålla sig uppdaterade och 

stötta varandra under krisens gång. Det handlar då om att respondenterna bland annat har 

skrivit kommenterar i en tråd på Facebook-gruppen “dom kallar oss studenter” för att 
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integrera med andra individer som också påverkats av krisen. Sociala medier har också 

använts för att skicka och ta emot meddelanden till/från klasskamrater och vänner.      

Respondenternas medieanvändning vid vardagligt bruk består till viss mån av nyhetsmedier 

via telefon, dator och TV samt mycket sociala medier via telefon. Respondenterna hämtade 

som tidigare nämnt främst information via social medier. Sju av våra respondenter har 

prenumeration på nyhetsnotiser för att hålla sig uppdaterade, en annan lyssnar på radio.  

 

”Notiser kommer i min mobil från Aftonbladet och Omni” (Respondent i fokusgrupp 1) 

 

I studien av Ogan et al. (2008) framkom det att majoriteten av studenterna föredrar 

onlinekällor snarare än offline. Detta kan även konstateras i vår studie då samtliga 

respondenter främst använder sig av onlinekällor och använder sig av offlinekällor, så som 

papperstidningar, radio och TV, endast för ett mer bekvämt behov snarare än som en snabb 

nyhetskälla. Respondenterna i vår studie skulle även föredra onlinekällor, i detta fall mail. 

 

Även i Gheresetti & Westlunds (2013) studie har de undersökt hur svenskars 

medieanvändning ser ut i kriser. Deras undersökning visar att svenskar främst söker 

information i kriser via nyhetsmedier istället för sociala medier. Deras resultat skiljer sig från 

vår studie då våra respondenter främst sökte sig till sociala medier istället för nyhetsmedier. 

Anledningen till detta tror vi kan vara att åldersspannet i deras undersökning var större än i 

vår undersökning där vi intervjuade studenter mellan 21-31 år.  

 

Ser vi till projektet Kriskommunikation 2.0 så finns det vissa likheter med resultatet av vår 

studie. Djerf-Pierre et al. poängterar hur viktig information om ansvarsförhållanden blir under 

en kris för att både kunna kräva ansvar och få stöd av organisationen. Även detta är en vital 

del hos våra respondenter. Även om stödaspekten inte är så relevant i vår undersökning visar 

respondenterna ändå tydligt att de vill att Örebro universitet ska ta ansvar under krisens gång. 

Detta vill respondenterna ska ske genom tydlig kommunikation via mail till alla drabbade 

samt kontinuerlig information på universitetets hemsida.      

 

I projektet tar de även upp det kollektiva meningsskapande som uppstår mellan allmänheten 

och organisationen i fråga. Detta kan man tydligt se i den Facebook-grupp som många 
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studenter sökte sig till för att kommunicera både med varandra och representanter för 

universitetet.  Denna Facebook-grupp fungerade under krisens gång som en slags plattform 

för kollektivt meningsskapande där studenter och representanter för Örebro universitet 

integrerade med varandra. 

 

”Man följde det ju ändå och ställde någon fråga i den här dom kallar oss studenter” 

(Respondent i fokusgrupp 2) 

I vårt fall agerar Facebook-gruppen “dom kallar oss studenter” som en form av 

kommunikationsteknologi som hjälper till att upprätthålla de sociala relationerna samt 

utvecklar ett slags nätverkssamhälle. Castells (2009) talar kring maktfördelningen i ett 

nätverkssamhälle, i detta fall innebär detta alltså att makten ligger hos de som kontrollerar 

informationsflödet, alltså administratörerna i gruppen. Vidare menar Castells att det är 

administratörerna som är den starka sociala gruppen, och därför söker sig studenter till dem 

för mer information.  

 

Castells talade för att genom kommunikationsteknologier så kan man behålla olika typer av 

nätverk där i sin tur sociala relationer erhålls. Respondenterna samtalade kring olika typer av 

sådana exempel. I fokusgrupp ett och tre använde respondenterna sig av gruppchatter för att 

diskutera och sprida information angående hotet. Det kan vara en gruppchatt mellan 

klasskamrater eller mellan familj och vänner, ett sådant skapat nätverkssamhälle kan vara 

mellan vilka som helst. Att ha ett nätverk i denna form anses vara viktigt för våra 

respondenter, genom till exempel en gruppchatt mellan klassen eller en Facebook-grupp där 

man kan ta del av diskussion och information är en trygghet. Att få en fri plattform för att 

uttrycka sig och ställa frågor kan komma att vara en viktig komponent för mottagaren i en 

kris. 

 

5.2 Mottagandet 

Majoriteten av respondenterna mottog information om hotet via Facebook-gruppen “dom 

kallar oss studenter” (där de också interagerade med andra studenter), eller via ett sms från en 

närstående. Tre av respondenterna fick en notis från nyhetstidningen NA och en respondent 

mottog ingen information alls, varken om stängning eller om hotet.  
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“Mamma smsade mig, så var det någon som skrev till mig på Facebook...” (Respondent i 

fokusgrupp 3) 

 

“Jag fick inte reda på de alls, jag kom hit och satte mig i lektionssalen i 25 minuter..” 

(Respondent i fokusgrupp 2) 

 

Den respondent som tagit sig till skolan poängterade att hon varken blev stoppad av någon 

vakt eller att det satt något informationsblad på entrédörren. Respondenten fick sedan 

informationen när hon smsade en klasskamrat. Majoriteten av respondenterna använde 

Facebook-gruppen “dom kallar oss studenter” som främsta informationskälla under hotet, där 

de bland annat fick information om vem som låg bakom hotet samt fick reda på att skolan var 

stängd på tisdagen. Majoriteten höll sig även uppdaterade via sms med vänner.  

“Jag skrev i en sådan där liten chatt i vår grupp i klassen, inte hela klassen men vi är typ 

kanske 10 stycken som hänger liksom. Så vi diskuterade väl lite där.” (Respondent i 

fokusgrupp 3) 

 

Precis som Dabner (2012) kom fram till så har Facebook visat sig vara ett viktigt verktyg 

även inom denna kris. Respondenterna i denna studie har använt sig av Facebook som både en 

informativ- och en kommunikativ plattform, där sökte de sig till Facebook-gruppen “dom 

kallar oss studenter” för information samtidigt som de använde Facebook för att kommunicera 

med varandra. 

 

Även fast samtliga fokusgrupper var enade om att informationen om hotet kom fort så var det 

ingen som i första hand fick den från Örebro Universitet. Vilket de ställde sig kritiska till då 

de anser att universitet borde vara den primära källan.  

“Nej det fick vi ju typ aldrig, vi fick aldrig nåt från universitetet”  

(Respondent i fokusgrupp 1) 

 

“Jag kan tycka att det hade varit skönt att få ett mail eller nånting från universitetet.” 

(Respondent i fokusgrupp 3) 
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En av respondenterna i fokusgrupp tre mottog informationen om hotet via ett mail från sin 

institution vilket är något respondenterna är enade om att de alla borde ha fått. En enig slutsats 

bland respondenterna är att de alla skulle föredra att motta information om hotet från Örebro 

Universitet i första hand. 

 

“Det måste ju ha någonting med olika institutioner att göra för min kompis som läser 

rättsvetenskap hade fått mail” (Respondent i fokusgrupp 2) 

 

Respondenterna drar paralleller till arbetslivet där Örebro Universitet på något sätt ändå kan 

ses som en “arbetsgivare” och studenterna som “anställda”. I linje med det menar 

respondenterna att arbetsgivaren borde kontakta sina anställda och förklara situationen även 

om de får informationen från till exempel nyhetsmedier.  

”Ja men de du säger säg att det har varit ett rån på din arbetsplats alltså jag menar 99 

gånger av 100 så får du ju veta det av arbetsgivaren..” (Respondent i fokusgrupp 2) 

Vi frågade även respondenterna om det tyckte de fick svar på de frågor dom hade kring hotet 

under händelseförloppet. Respondenterna menar att de ville få reda på var vem som hade 

skickat hotet och om skolan skulle vara stängd. De frågorna fick majoriteten av 

respondenterna svar på ganska omgående.  

“Sen hade man ju inte så mycket frågor sen fick man ju veta ganska fort att liksom det var 

fejk” (Respondent i fokusgrupp 3) 

 

En annan intressant aspekt vi kan se i resultatet är att traditionella medier inte har använts alls 

under krisens gång. Det var ingen av respondenterna som mottog informationen via till 

exempel TV, radio, papperstidningar etc. Detta tror vi kan bero på att våra respondenter är 

just studenter och relativt unga. Detta kan också vara ett resultat av den modernisering och 

teknologiska utveckling Beck skriver om. 
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5.3 Rädsla och oro 

Vi ville skaffa oss en uppfattning kring rädsla hos studenterna. Vi frågade därför hur pass 

oroliga respondenterna var över hotet och om de tog det på allvar. Svaren var varierande där 

tre av studenterna var rädda innan de fick reda på att hotet utspelade sig på Jodel, vissa tog det 

aldrig på allvar medan fem av respondenterna direkt drog paralleller till Trollhättan dåden. 

Resultatet av vår undersökning visar att det finns en viss grad av rädsla och oro hos våra 

respondenter. Dock var det ingen respondent som tog detta hot på allvar 

 

En respondent i fokusgrupp tre sa följande: 

 

“Jag satt och spelade piano i skolan och fick ett sms av morsan som skrev “är det 

terroristattack eller”? Då tänkte jag, shit, borde man typ gå o låsa in sig någonstans eller vad 

är det frågan om..” (Respondent i fokusgrupp 3) 

 

Respondenten berättar att han blev rädd när han först fick nyheten i och med att han befann 

sig i skolans lokaler. Men även han ändrade uppfattning när han fick reda på att hotet kom 

från Jodel. 

 

En annan respondent i fokusgrupp 3 menade att han aldrig tog hotet på allvar.  

 

”Jag trodde nog aldrig att det var så seriöst och sen liksom när det var från Jodel då förstod 

man ju att det var ett skämt” (Respondent i fokusgrupp 3) 

 

Respondenten berättade att han aldrig tänkte att det faktiskt skulle kunna hända på riktigt. Han 

tänkte från första början att det var ett tomt hot. 

 

En övergripande ståndpunkt vi har sett vid utförandet av fokusgrupperna är att ingen tar Jodel 

på allvar. I princip alla respondenter utgick från att det var ett tomt hot när de fick reda på att 

det inkom via Jodel. En respondent i fokusgrupp tre säger följande: 

 

“Ett universitet är ju ett ganska rimligt mål för terrordåd så då tänkte man “fan obehaligt” 

men sen såg man Jodel och då tänkte man att det inte finns någon seriös människa som skulle 

posta på Jodel liksom” (Respondent i fokusgrupp 3) 



32 
 

 

Vi märker trots tron om att inget som kommer från Jodel är seriöst, att det finns en viss rädsla 

för terrordåd och attentat hos respondenterna. Fem av respondenterna drog paralleller till olika 

terrordåd runtom i världen. 

 

“När man hör bombhot på skolan finns det så mycket konnotationer. Vi har 

Trollhättandåden, Breivik och han som sprängde sig själv i Stockholm, plus allting som har 

skett ute i Europa så man börjar ju tänka på saker när man hör bombhot” (Respondent i 

fokusgrupp 3) 

 

“Man tänkte ju det där med Ikea o Trollhättan och allt, visst fan vet man att det kan hända” 

(Respondet i fokusgrupp 3) 

Det blir här tydligt att respondenterna lever med en viss oro om att ett bombhot eller liknande 

faktiskt skulle kunna inträffa. Respondenterna menar att eftersom det har skett dåd i andra 

delar av världen och framförallt i Sverige, både geografiskt och tidsmässigt nära, är det fullt 

möjligt att det också skulle kunna ske på ett universitet i Örebro.   

 

“Det var inte så längesen som de där i Trollhättan hände. Så jag menar att man tar de ju på 

allvar ändå för att man vet att det kan hända, de är inte helt orimligt liksom” (Respondent i 

fokusgrupp 2) 

 

Ser man till risksamhällets framväxt så ser vi tydliga kopplingar i vår studie. Beck (1998) 

menar att människor påverkas av olika risker som har kommit med det moderna samhället. 

Beck menar att i och med att samhället moderniseras så genereras även risker och hot. Han 

menar således att risker har skapats av vår egen teknologiska utveckling. Applikationen Jodel 

är ett tydligt exempel på detta. Man kan här dra paralleller till det anonyma flödet som präglar 

applikationen Jodel, där ingen behöver ta ansvar för vad som skrivs. Jodel är alltså ett resultat 

av den modernisering och teknologiska utveckling Beck talar om och tar i sin tur med sig 

medföljande risker i form av till exempel anonyma hot, förtal, mobbning etc. 

 

Som vi nämnde tidigare i vårt arbete menar vi att respondenternas rädsla och oro är ett resultat 

av media och medias rapportering om attentat runtom i världen. Beck är också inne på samma 

spår där han talar för att media är en bidragande faktor till risksamhället och medföljande 
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konsekvenser. Han förklarar att risksamhället visar sig i informationssamhället. Media och 

informationssamhället producerar risksamhället till konsumenterna som är vi människor. 

Media har alltså en maktposition där de kan påverka risksamhället och detta ser vi alltså 

tydliga spår av i vår undersökning. 

 

En annan aspekt som blir tydlig i vår analys är rädslan och oron, där majoriteten av 

respondenterna säger att de faktiskt är oroliga för att något ska/kan hända. I vår studie drar 

respondenterna paralleller till Trollhättan-dådet och terrorism överlag. Det framkommer i vår 

analys att vi lever i en tid där folk är medvetna om att ett attentat inte är en omöjlighet. Ett 

antal respondenter menar även att ett universitet är ett rimligt mål för terrorattentat och detta 

bidrar i sin tur till oron och rädslan. Vi finner likheter i Crossman (2014) där hon skriver om 

hur samhället präglas av rädsla och oro. Crossman refererar till Glassner (1999) där han i sin 

teori om culture of fear menar att media har skapat denna rädsla och oro genom de 

“sensationella” historier som vi matas med dagligen. Han menar att nyhetsmedierna 

rapporterar om olika händelser för att till exempel öka tittarsiffrorna och det i sin tur bidrar till 

den ständiga rädslan och oron i samhället. Glassner menar alltså att nyheter ofta har en 

tendens att överdriva en händelse vilket i sin tur leder till en rädsla för mottagaren.  

 

Elsass, Schildkraut & Stafford (2015) är även i sin studie inne på samma spår som Crossman 

där de också diskuterar medias inverkan på människors rädsla och oro. De menar att medias 

framställning av sociala problem kan öka publikens rädsla och oro. Även detta stödjer vårt 

resultat där vi märker att det finns en rädsla hos respondenterna för att något ska eller kan 

hända.  

5.4 Framtida informationspridning 

Vi frågade respondenterna vad de skulle föredra för informationsspridning vid eventuella 

framtida kriser. Trots att majoriteten respondenterna får sin information från Facebook-

gruppen “dom kallar oss studenter” så är alla enade om att information direkt från Örebro 

universitet är att föredra. När vi frågade vad de skulle föredra för informationsspridning var 

samtliga emot en eventuell sms-funktion då de är rädda att det ska leda till spam av onödig 

information istället. En automatisk mailfunktion föll de flesta i smaken.  
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“Om det är bombhot skulle man kanske kunna ta ett sms men jag vill inte ha det hela tiden typ 

“idag är biblioteket stängt från 17 till 21” (Respondent i fokusgrupp 1) 

 

“Nej fatta den spammen” (Respondent i fokusgrupp 3) 

 

Under våra samtal märker vi att risken för spam är ett återkommande bekymmer. 

Respondenterna diskuterar olika nivåer av utskick där studenterna själva får bestämma vad de 

ska få SMS om. Majoriteten av respondenterna vill bara ha information när det handlar om 

direkta hot och kriser som detta.   

 

“Det skulle vara som en grej att är det viktiga grejer så kan du få ett sms liksom” 

(Respondent i fokusgrupp 1) 

 

Majoriteten av respondenterna är negativt inställda till risken för spam när det handlar om 

framtida informationslösningar vid krissituationer. Vi frågade studenterna vad de skulle tycka 

om att få information via sms vid framtida kriser och majoriteten av respondenterna är 

tveksamma till en sådan lösning på grund av just spamrisken. Möjligheten att få ut 

informationen snabbt via sms är inte skäl nog för att få respondenterna att överväga detta 

alternativ, då risken för att motta “onödig” information väger tyngre i det läget. Vi finner detta 

fenomen intressant då vi får intrycket av att det är viktigare för respondenterna att inte motta 

onödig information än att motta information om säkerhet. Den negativa inställningen för spam 

finns dock inte när vi frågar respondenterna om utskick via mail. Här är spamfrågan inte lika 

viktig som när det handlar om sms. Detta tror vi kan bero på att respondenterna är vana vid att 

motta spam via mail och därför inte lägger lika stor vikt vid det. 
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6. Slutsats 
 

Resultatet av vår studie visar att majoriteten av respondenterna mottog informationen om 

hotet via Facebook, genom gruppen ”dom kallar oss studenter”.  Facebook-gruppen visade sig 

vara ett viktigt verktyg i denna kris. Tre av respondenterna fick informationen via sms av en 

närstående och två respondenter fick det via en nyhetsnotis i mobilen. Majoriteten av 

respondenterna tyckte att informationen kring hotet kom ut och spreds tillräckligt fort, men 

ställde sig dock kritiska till att informationen inte kom direkt från Örebro Universitet.  

Majoriteten av respondenter använde sig av sociala medier för att få mer information om 

krisen. Samtliga respondenter använde sig också av olika nyhetssidor för att få informationen 

bekräftad. Vår studie visar att det finns en grad av rädsla och oro hos respondenterna. Trots att 

ingen tog hotet på allvar när de fick reda på att det kom från Jodel så kopplade samtliga 

respondenter hotet till tidigare händelser, speciellt Trollhättan och Ikea då det ligger 

geografiskt och tidsmässigt nära denna händelse.  

 

Ytterligare en slutsats vi kan dra från denna studie är att trots att universitet agerat snabbt med 

att få ut informationen, så är det viktigt för studenterna att få information direkt från 

universitetet. Det handlar här om det ligger en trygghet för studenterna i att få informationen 

direkt från skolan.  

 

7. Sammanfattning 

Denna studie har syftat till att undersöka studenters kommunikation i kris och hur de agerade 

därefter. Vi har undersökt den generella medieanvändningen hos våra respondenter och vilka 

plattformar som de främst söker sig till för att få vidare information. Detta har gjorts genom 

ett kvalitativt tillvägagångssätt där vi har använt oss av fokusgrupper för att få våra 

frågeställningar besvarade. Vi har tillämpat teorier om medieanvändning, kriskommunikation, 

nätverk och rädsla. Detta har även kopplats ihop med tidigare forskning som främst bestått av 

kommunikation, rädsla och sociala medier. Dessa teorier och tidigare forskning har sedan 

använts för att analysera vårt material. Resultatet från vår studie har också gått i linje med vår 

tidigare forskning. Med denna studie har vi möjlighet att bidra med värdefull information till 

krishanterare och mer specifikt krishantering i en universitetsmiljö 

.  
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9. Bilagor 

 

Intervjuguide 

 

Uppvärmningsfrågor: 
 Vad använder du för sociala medier? 
 Följer ni Örebro Universitet på några sociala medier? (kan vara dom kallar oss 

studenter m. fl.) 
 Brukar ni följa nyheter? 
 Vilka medier använder ni helst då? 

 

Teman: 
Mottagande/kommunikation 

1. Hur fick ni informationen om hotet (vilket medie, nyhetssida?) 
Vad gjorde ni med informationen, spred ni det vidare?  
Kom det tillräckligt fort?  
Fick man svar på de frågor man hade?  

 

Hot:  
2. Hur orolig var du över hotet?  

Kände ni er rädda i skolan? 
Tog ni hotet på allvar? 

 

Information: 
3.  Vad skulle ni föredra för informationsspridning från Universitetet? Få sms, 

blackboard notiser, mail etc.  
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