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Abstract 
 

The purpose of this study is to create an understanding for crisis communication in 

four different municipalities. The main question is how these municipalities have 

been working with crisis communication on the social media, Facebook and Twitter, 

during 2012-2017. The study is of the qualitative type and the method is based on 

interviews with communication managers and senior communication managers. In 

combination with interviews, a rhetorical analyze has been done of the 

municipalities’ crisis announcement, on Facebook and Twitter.  

The earlier research and theory which this study is based on, is related areas in crisis 

communication. Focus is also set on definitions of crisis and the results shows that 

Facebook has been the central part of the crisis communications to these specific 

municipalities compared to Twitter. In the analysis it also shows that none of the 

municipalities has been involved in big crisis during this period.  

Keywords: Crisis communication, crisis management, social media, Facebook and 

Twitter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

Sammanfattning 
 

Titel: Kommuners användande av Facebook och Twitter i kriskommunikation.  

Författare: Emma Norling 

Handledare: Martin Danielsson 

Examinator: Ebba Sundin 

Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap 

[15hp].  

Termin: VT 18 

Antal ord: 15363 

Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka hur fyra utvalda kommuner har 

arbetat med kriskommunikation på Facebook och Twitter under 2012-2017. 

 Vad har kommunerna för attityder till sociala medieplattformarna Facebook 

och Twitter som en strategi i arbetet med kriskommunikation?  

 Hur har återkopplingen sett ut från allmänheten i kommunernas 

kriskommunikation på Facebook och Twitter samt hur har kommunerna 

bemött återkopplingen? 

 Hur kan kommunernas kriskommunikation på Facebook och Twitter förstås 

utifrån de retoriska strategierna ethos, pathos och logos?  

 Vad finns det för likheter och skillnader i kommunernas kriskommunikation 

på Facebook och Twitter? 

 

Metod och material: Kvalitativ studie med genomförande av intervjuer och retorisk 

analys av kommunernas krisinformationsinlägg på Facebook och Twitter under 

2012-2017. 

Huvudresultat: I kommunernas arbete med kriskommunikation har Facebook varit 

det mest valda alternativet i arbetet med kriskommunikation i jämförelse med 

Twitter.  

Nyckelord: kriskommunikation, krishantering, sociala medier, Facebook och 

Twitter.  
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1. Inledning 
 

När vi hör ordet kriskommunikation tänker vi kanske på naturkatastrofer och olyckor i första 

hand, men det behöver inte vara så dramatiskt. Vardagliga avvikelser i samhället kan vara nog 

så viktiga att informera medborgarna om. Det kan vara något så enkelt som en 

trafikomläggning eller planerat underhållsarbete på vattennätet. 

Det finns många olika definitioner av krisbegreppet som förklarar vad en kris egentligen är, 

för ordet kris är inte nödvändigtvis givet.  Deverell och Olsson (2011, s.172) lyfter fram Boins 

och ´t Harts definition av krisbegreppet, som belyser en kris på det här sättet. 

 When a community of people – an organization, a town, or a nation – perceives an urgent 

threat to core values […] which must be dealt with under conditions of uncertainty.  

Med detta citat beskrivs det hur en kris som påverkar många människor, oavsett om den 

drabbar en organisation, en stad eller land, är det något som måste hanteras under osäkra 

omständigheter. En kris kan vara förutsedd, den kan hanteras men den kan också komma som 

en blixt från en klar himmel. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande för att begränsa 

skadan vid en eventuell kris. 

Utifrån detta riktar sig studien till att studera kriskommunikation inom kommunalverksamhet, 

med fokus på användandet av sociala medieplattformarna Facebook och Twitter vid 

krissituationer. Enligt Eriksson och Olsson (2016) finns det inte tillräckligt med studier gjorda 

inom området för hur såväl organisationer som medborgare använder sig av sociala medier 

vid en krissituation (Eriksson & Olsson, 2016, s.199).  Det är därför aktuellt och av intresse 

att studera kriskommunikation inom organisationer i olika avseenden.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet är att studera kriskommunikation inom offentliga organisationer och hur de 

använder sociala medier vid krissituationer. Målet med studien är därför att undersöka på 

vilket sätt fyra kommuner har arbetat med kriskommunikation på sociala medieplattformarna, 

Facebook och Twitter under perioden 2012-2017. För att uppnå syftet har fyra underfrågor 

formulerats: 

 Vad har kommunerna för attityder till sociala medieplattformarna, Facebook och 

Twitter som en strategi i arbetet med kriskommunikation?  

 Hur har återkopplingen sett ut från allmänheten i kommunernas 

kriskommunikation på Facebook och Twitter samt hur har kommunerna bemött 

återkopplingen? 

 Hur kan kommunernas kriskommunikation på Facebook och Twitter förstås 

utifrån de retoriska strategierna ethos, pathos och logos?  

 Vad finns det för likheter och skillnader i kommunernas kriskommunikation på 

Facebook och Twitter? 
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2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund av kommunernas kommunikationsavdelningar för att 

ge en inblick i hur de är organiserade och hur kommunerna arbetar med kommunikation vid 

krishändelser, kommunerna benämns som A, B, C och D.  

2.1 Kommunikationsavdelningar inom kommunerna 
 

Kommun A. består också av tre enheter, som utgörs av redaktionen, projekt och marknad 

samt projektledning. Sedan finns en webbavdelning som arbetar med kommunens webbplats. 

Alla kommunikatörer är inte placerade på kommunikationsavdelningen på Stadskontoret utan 

det finns kommunikatörer under flera förvaltningar och det finns cirka 30 stycken 

kommunikatörer. Därefter finns enheten kontaktcenter som också arbetar med kommunens 

kommunikation och kan uppdatera och göra inlägg på till exempel deras Facebooksida, vilket 

annars är redaktionens område att producera och sprida innehåll på stadens kanaler (Kommun 

A).  

I kommun B. arbetar omkring 130 stycken kommunikatörer utspridda på 15 förvaltningar. På 

Stadskontoret arbetar ungefär 20 stycken kommunikatörer och denna avdelning är uppdelad i 

tre enheter. Det är press och media, kommunikationsstyrning samt kommunikationsstöd. Dessa 

enheter fyller olika funktioner inom området för kommunens kommunikation, vid 

krishändelser har de till exempel olika checklistor med tips att bära med sig från tidigare 

händelser för respektive funktion. Sedan har de också en larmlista där 25 personer är 

uppskrivna, som de kan nå när som helst om dygnet beroende på under vilka omständigheter 

det är. Vid större händelser har de även presservice dygnet runt (Kommun B). 

I kommun C. och D. däremot är kommunikationsavdelningarna organiserade i mindre skala. 

Kommun C. består för närvarande av 6 personer som arbetar på deras kommunikationsenhet, 

där 2 personer arbetar med webbplatsen varav det finns 3 kommunikatörer inklusive en 

kommunikationschef. Vid situationer som kan anses vara av karaktär för en kris eller en 

potentiell kris, är det kommunikationschefen som har det yttersta ansvaret som kan delegera 

ut arbetsuppgifter om det behövs (Kommun C).  

Kommunikationsavdelningen i kommun D. består av ett par kommunikatörer och en 

webbansvarig som arbetar centralt på kommunledningskontoret. Sedan finns det också 

kommunikatörer på några av förvaltningarna och på kommunens bolag. Vid krissituationer är 

det de som arbetar på kommunikationsavdelningen som ansvarar för eventuell 

kriskommunikation (Kommun D).  
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3. Tidigare forskning 
 

I denna del presenteras en forskningsöversikt kring ämnet kriskommunikation där ett antal 

betydelsefulla studier lyfts fram. Den tidigare forskningen som behandlas, ger en inblick i 

kriskommunikationsarbete inom myndigheter och organisationer med fokus på krishantering 

och image, kriskommunikationsstrategier samt sociala medier. Därefter redogörs det för vad 

denna tidigare forskning bidrar med till arbetet, vilket beskrivs i sammanfattningen av denna 

del. 

3.1 Krishantering och image 

 

I Derina R. Holtzhausen och Glen F. Roberts (2009) studie ”An investigation into the Role of 

Image Repair Theory in Strategic Conflict Management” behandlas image i relation till 

krishantering och vilken betydelse image har för organisationer samt företag. De berör den 

eventuella hotbilden som en organisations image eller anseende kan stå inför när en 

krissituation uppstår. I denna studie har Holtzhausen och Roberts undersökt vilka strategier 

som var mest användbara vid återskapandet av image efter en kris inom amerikanska 

flygvapnet år 2002, som handlade om sexuella övergrepp. Resultatet som de fick fram 

baserades på innehållsanalys av pressreleaser och rapporter som berörde detta. I resultatet 

framkom det att en proaktiv inställning var mest effektivt tillskillnad från apologia strategin. 

Däremot betonade de att kommunikationsavdelningar oftast är mycket måna om samt 

motiverade att vilja försvara, förklara eller be om ursäkt om det behövs, i syfte att mildra en 

eventuell skada som en kris kan förorsaka (Holtzhausen & Roberts, 2009, s.165).   

Därmed belyste de också att det är av stor vikt att vara måna om hur en organisation 

framställs, vilket kopplas vidare till image repair theory som Holtzhausen och Roberts (2009, 

s.166) beskriver ha blivit en viktig del inom krishantering. Ytterligare en som forskat inom 

detta ämne är William L. Bonit (1997, s.177-186) som exemplifierar olika fall där ett flertal 

strategier för krishantering och image repair har tillämpats.  

Några som också forskat och presenterat olika logiker inom kriskommunikation är Finn 

Frandsen och Winni Johansen (2009). I deras studie ” Institutionalizing Crisis 

Communication in the Public Sector: An Explorative Study in Danish Municipalities”, delar 

de bland annat med sig av perspektiv på kriskommunikation inom kommuner med fokus på 

imageskapande (Frandsen & Johansen, 2009, s.109-115). Studien redogör för hur långt 

kommuner i Danmark har kommit med institutionaliseringen av krishantering och 

kriskommunikation. Sammanlagt har de studerat fyra kommuner i Danmark och inom 

respektive kommun genomförde de två intervjuer, en intervju var med en räddningsledare 

varav den andra intervjun genomfördes med en kommunikationschef. De samlade också in 

och fick tillgång till olika krisplaner och dylikt. I likhet med Holtzhausen och Roberts (2009, 

s.165-186) lyfter Frandsen och Johansen (2009, s.109-115) fram vikten av det förebyggande 

arbetet vid kris.  
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3.2 Kommunikationsstrategier och sociala medier 

 

Ytterligare en aspekt som forskningen redogör för är användandet av sociala medier som en 

del av det strategiska kommunikationsarbetet vid kris. I takt med att användandet av sociala 

medier har ökat med tiden, har forskning inom området för sociala medier, risk och 

kriskommunikation blivit allt vanligare beskriver Joel Rasmussen och Øyvind Ihlen  

(2017, s.1-17) i sin studie ”Risk, Crisis, and Social Media A systematic review of seven years’ 

research”.  De lyfter fram att sociala medier erbjuder många möjligheter för risk- och 

kriskommunikation, såväl för att främja information som åsikter och att uppmuntra till dialog 

med de intressenter som är berörda. Sociala medier beskrivs som betydelsefulla för att en 

organisation ska kunna hålla sig uppdaterade om de konversationer som berör verksamheten 

och äger rum på internet. Detta i syfte att förebygga eventuella händelser som kan utvecklas 

till en kris menar Rasmussen och Ihlen (2017, s.3).  

 

De presenterar också konsekvenser med kriskommunikation via sociala medier och förklarar 

att alla inte använder sociala medier. Därför är de noga med att poängtera vikten av att 

kombinera sociala medier med traditionella medier gällande att gå ut med viktig information 

till allmänheten, för att på det viset nå ut till så många som möjligt och minska risken att 

exkludera någon grupp (Rasmussen och Ihlen, 2017, s.8). Denna studie baserades på 

systematiska recensioner som författarna genomförde utifrån ett flertal vetenskapliga artiklar.  

 

En studie som även den berör kriskommunikation och sociala medier är ” Facebook and 

Twitter in Crisis Communication: A Comparative Study of Crisis Communication 

Professionals and Citizens” skriven av Mats Eriksson och Eva-Karin Olsson (2016, s.198-

206). Studien som de har genomfört är en jämförande analys av användandet av Facebook och 

Twitter bland svenska medborgare och professionella till exempel kommunikatörer, som 

arbetar med kriskommunikation. Detta för att undersöka hur medborgare och personer med 

kommunikationsansvar använder dessa plattformar som informations och 

kriskommunikationsverktyg. Resultatet som de kommit fram till är att professionella som 

arbetar inom kommunikation har mer erfarenhet av och använder Facebook mer i jämförelse 

med Twitter i kriskommunikation (Eriksson & Olsson, 2016, s. 203).  

De uppger också att kunskapen om hur organisationer och medborgare använder sig av olika 

sociala medier vid en krissituation är begränsad (Eriksson & Olsson, 2016, s.199). En 

konsekvens av detta menar de är att det behövs genomföras mer undersökningar kring detta 

område, för att kunna förstå vilken unik roll som olika sociala medieplattformar kan ha för 

kriskommunikation inom offentlig verksamhet, samt hur sociala medier används och mottages 

av medborgare.  Detta beskrivs som en viktig aspekt för att få kännedom om vilka eller vilket 

kommunikationsverktyg som kan vara effektivast vid en kris (Eriksson & Olsson, 2016, 

s.199). Tillvägagångssättet som de använde sig av i denna studie var en kombination av 

enkätundersökning via webben och såväl individuella intervjuer med personer med 

kommunikationsansvar samt fokusgruppsintervjuer med medborgare. Detta för att undersöka i 

vilken mån respektive kommun ansåg att Facebook och Twitter kunde vara användbara vid 
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krishantering och kriskommunikation samt för att ta reda på medborgarnas medievanor (ibid, 

2016, s.202).  

Några andra som också behandlar detta ämne är Melissa W. Graham, Elizabeth J. Avery och 

Sejin Park (2015, s.386-394). I sin studie” The role of social media in local government crisis 

communications”, fokuserar de på snabbheten och effektiviteten som sociala medier bidrar 

med vid kommunikation till medborgare och allmänheten. De förklarar vikten av att sociala 

medier bör ingå som en del i det strategiska kommunikationsarbetet inom det lokala styret, 

där de i denna studie genomfört en enkätundersökning där de som deltog i studien var statligt 

anställda och företrädare för allmänheten som hanterade kommunikations funktioner och 

besvarade en enkät rörande krishantering. 

Ytterligare en studie som fokuserar på sociala medier som kommunikationsverktyg vid 

kriskommunikation är Timothy L. Sellnow et al. (2012, s. 633-643) och deras studie ” The 

Value of Instructional Communication in Crisis Situations: Restoring Order to Chaos”. Det 

är en kvantitativ studie som behandlar instruktionskommunikation och mottagligheten för hur 

människor vill ta emot krismeddelanden som varningsmeddelande till allmänheten. Detta för 

att studera hur organisationer går tillväga för att så snabbt som möjligt återställa ordning vid 

kriser och akuta händelser.  

I linje med den forskning som presenterats, har det också gjorts en studie som heter 

”Informing crisis alerts using social media: Best practices and proof of concep” skriven av 

Joel Brynielsson et al. (2018, s.28-40). Denna studie berör användandet av Facebook och 

Twitter inom kriskommunikation fast i jämförelse med hur i det ser ut i Sverige respektive 

andra länder inom Europa. De redogör för medierapportering vid krissituationer och olyckor, 

där de beskriver att idag är det inte enbart journalister och andra professionella som 

rapporterar om olika händelser till media, allmänheten kan även rapportera på plats och vara 

uppkopplade via olika plattformar. Brynielsson, et al. (2018, s.35) menar utifrån detta att 

mediebevakning är en viktig punkt för utvärdering av olika kriser för att på så sätt dra lärdom 

från tidigare erfarenheter och utifrån det förbereda inför framtida krisscenarion som kan 

inträffa. Det är en kvalitativ studie som baserats på litteraturstudier och intervjuer.  

En studie som har gjorts angående myndigheters kriskommunikation kopplat till sociala 

medier har Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) genomfört. Rapporten heter  

” Kriskommunikation 2.0, Allmänhet, medier och myndigheter i det digitala 

medielandskapet” skriven av Tomas Odén et al. år 2016.  I denna studie tar de bland annat 

upp perspektivet på myndigheters kriskommunikation i ett digitalt medielandskap. Det som 

undersöktes inom detta område baserades på tre huvudfrågor som berörde frågor angående 

hur en myndighet förstår en kris och hur de använder olika kanaler för att förstå vad en kris 

har inneburit. De beskriver att ha förståelse för vad som pågår är en central del i forskning om 

kriskommunikation (Odén et al. 2016, s.114). Därefter undersökte de också hur en kris 

kommunicerats båda utifrån myndigheters kommunikationsstrategier och hur andra källor 

rapporterat samt uppdaterat om kriser. Slutligen belyste de för konsekvenser av olika sätt att 

kommunicera för att ta lärdom från erfarenheter (Odén et al. 2016, s.114).  Undersökningen 

av detta baserades på intervjuer med 20 stycken informationsansvariga hos myndigheter, där 
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fokus var på extern kommunikation och sociala medier. I denna undersökning beskriver de att 

myndigheternas webbplats har varit en framträdande plattform för att nå ut med information 

vid kris till allmänheten. Däremot uppgav vissa som intervjuats att andra kanaler som till 

exempel viktigt meddelande till allmänheten och Facebook var mer effektiva i jämförelse med 

webben (ibid, 2016, s.117). Det framgick också att de intervjuade ansåg att Facebook når ut 

till fler medan Twitter är mer inriktat till journalister och opinionsbildare samt att på Twitter 

publicerades framförallt det som fanns på respektive myndighets Facebook (Odén et al. 2016, 

s.135). Gemensamt var också att sociala medier många gånger ansågs vara ännu ett sätt att nå 

ut med samma information som först publicerats på den ordinarie webbplatsen (Odén et al. 

2016, s.118).  

 

3.3 Sammanfattning 

Denna forskningsöversikt tillämpas för att ge en överblick på ett antal studier som tidigare har 

gjorts inom detta forskningsfält om kriskommunikation som berör organisationer, företag och 

myndigheter. Med fokus på image, kriskommunikationsstrategier och sociala medier, betonar 

denna tidigare forskning viktiga aspekter att bära med sig vid studerandet av krissituationer. 

Detta ligger till grund för att se om uppsatsen går i linje med denna tidigare forskning eller på 

vilket sätt de kan skilja sig åt. 

I nästa avsnitt kommer teoretiska utgångspunkter och begrepp som berör 

kriskommunikationsarbete att belysas.  
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4. Teoretiskt ramverk 
 

I detta avsnitt kommer teoretiska utgångspunkter och begrepp som ligger till grund för 

studien att belysas. Inledningsvis redogörs det först för definitioner av begreppet kris till följd 

av en beskrivning av kriser på olika nivåer. Därefter beskrivs sociala medier och kriser samt 

en kriskommunikationsmodell för sociala medier. Sedan belyses det för retorik i 

kriskommunikation som utgör de övergripande teorierna, för att till sist belysa för kris och 

riskkommunikation. Avslutningsvis gives en avslutande sammanfattning av denna teoridel.  

4.1 Definition av krisbegreppet 
 

Det finns ett flertal definitioner av krisbegreppet, benämningen kris består av olika faktorer 

som avgör när en händelse blir till en kris. Timothy Coombs (2012) beskriver att en kris kan 

innebära både positivt och negativt utfall beroende på hur den framställs och vinklas i 

traditionella medier (Coombs, 2012, s.17-18).  Människor definierar kriser olika baserat på 

egna erfarenheter och utifrån egna referensrammar. Kriser kan därför kopplas till olika 

situationer beroende på vem som får frågan vad en kris är för något (Coombs, 2012, s. 3). Det 

är också viktigt att skilja ordet kris från allmänna incidenter samt vikten av att vara sparsam 

med att uttrycka händelser i termer av kris (Coombs, 2012, s. 20). En krishändelse behöver 

inte nödvändigtvis bli till en kris om den hanteras på rätt sätt. Däremot kan händelser 

upplevas som en kris utåt sett utan att det egentligen är en kris för till exempel en organisation 

och de som hanterar en krishändelse (Larsson, 2014, s.300).  

Enligt Coombs (2012) kan kriser även innebära en finansiell förlust och han definierar att 

kriser är något som är dramatiskt till sin karaktär. Kriser medför oftast ett stort nyhetsvärde 

där traditionella medier utgör en viktig roll i framställandet och definierandet av kriser, där 

det är de som bedömer sensationsvärdet (Coombs, 2012, s.1). Han beskriver också att 

begreppet kris inom en organisation kan identifieras om organisationens intressenter upplever 

att det pågår en kris, vilket då innebär för en organisation att de är i krisläge så till vida att de 

inte kan övertyga sina intressenter att så inte är fallet (ibid).  

Kriser kan också ta sin utgångspunkt i sociala medier som i takt med att medielandskapet har 

förändrats, har blivit framträdande för att kommunicera och nå ut med budskap på. Längre 

fram kommer därför ett teoretiskt perspektiv på kriser i sociala medier att belysas. Innan dess 

redogörs det för kriser på olika nivåer för att skapa en förståelse för vad för former av kriser 

som kan förekomma när det talas om kris. 

4.1.1 Kriser på olika nivåer 

 

Orla Vigsø (2016) är ytterligare en person som ger sin bild av vad en kris kännetecknas av, 

där hon menar att en övergripande bild av kriser kan kategoriseras under olika nivåer. Några 

av dessa kriser är, samhällskris, förtroendekris och organisationskris som utgör specifika 

typer av kriser (Vigsø, 2016, s. 8).  Hon delar också med sig av svensk forskning som berör 

samhällskriser, där stora krishändelser som har ägt rum exemplifieras (Vigsø, 2016, s. 73-79). 

Utifrån det som presenteras kan begreppet samhällskris förstås utifrån händelser som lämnat 
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stora avtryck och hur händelserna har drabbat ett samhälle. Däremot förtroendekriser berör 

organisationer, där fokus läggs på avslöjanden samt skandaler som kan medföra att en 

organisations rykte och image tar skada, vilket också kan kopplas till en organisationskris då 

det är något som specifikt drabbar organisationen. Vid förtroendekriser är det viktigt att 

organisationen i fråga går ut med information till allmänheten, för att tala om vad som hänt 

och försäkra om att det inträffade inte ska ske igen. Kommunikationen vid en krissituation 

utgör dock en central roll oavsett vilken sorts kris det är frågan om (Vigsø, 2016, s. 8).  

Den första som studerade teorier kring kriser på en organisationsnivå var C.F. Hermann år 

1963, vilket Vigsø benämner i sin redogörelse av krisdefinition (Vigsø, 2016, s. 14). Enligt 

Vigsø (ibid) var Hermanns definition av en organisationskris att värden med hög prioritet 

hotades, vilket innebar begränsad tid att reagera samt att krisen var oförutsedd från 

organisationens sida (ibid). Det är av betydelse att lägga fokus vid olika definitioner av 

krisbegreppet och klargöra skillnaderna mellan olika sorters kriser i studerandet av 

kriskommunikation, eftersom ämnet kriskommunikation är ett brett område att studera. Det är 

också som Larsson (2014, s. 300) beskriver, viktigt att urskilja begreppet kris och inte 

använda det som ett allmänt begrepp utan det behövs preciseras därför har denna del varit 

viktig att belysa. 

4.2 Sociala medier och kriser 
 

Tidigare berördes definitioner av kriser och dess framställning i traditionella medier, inom 

detta teoretiska perspektiv läggs fokus på händelser som kan bli till en kris genom sociala 

medier. Författarna Kristy Hess och Lisa Waller (2015, s. 94-105) redogör för ”när en gnista i 

sociala medier kan utvecklas till en mediestorm”. De exemplifierar och behandlar fall där 

negativa händelser och synpunkter som skrivits på sociala medier som berört företag eller 

organisationer, har blåsats upp samt skapat debatt. Detta har i sin tur lett till mediestorm då 

debatten förflyttats, problematiserats och uppmärksammats på ytterligare mediekanaler (Hess 

& Waller, 2015, s. 94). Utifrån detta beskriver de att företag och organisationer inte alltid kan 

förutse vad som kan ge upphov till en mediestorm och en eventuell kris. Däremot genom att 

vara medveten om vad som kan anses vara nyhetsvärdig information för journalister att skriva 

och rapportera om, kan professionella som arbetar med kommunikationsansvar vara medvetna 

och förberedda för att effektivt kunna hantera sådana ärenden som kan innebära en potentiell 

kris (ibid).  

En av strategierna inom krishantering inom företag och organisationer innefattar därmed att 

övervaka de plattformar på sociala medier som används. Detta för att ha kontroll över vad 

som skrivs och publiceras i anslutning till sitt företag eller organisation, för att därmed vara 

förberedda att kunna bemöta negativ kritik i tidigt stadium innan det eskalerar till en hetsig 

debatt (Hess & Waller, 2015, s. 94-95). Förut fokuserade företag och organisationer främst på 

vad för innehåll som de ska publicera på sina kanaler medan idag diskuteras även frågan vad 

kommer användare säga på deras plattformar (Hess & Waller, 2015, s. 102). Att vara 

medveten om detta handlar därför om att arbeta i förebyggande syfte, då innehåll som skrivs 

och publiceras på sociala medier är lättillgängligt, vilket kan innebära att det som skrivs får 



9 
 

stor spridning samt kan leda till att även journalister väljer att uppmärksamma detta (Hess & 

Waller, 2015, s.100).  

För att kunna hantera en potentiell kris som uppstår genom sociala medier är det därför 

betydelsefullt för människor som arbetar med kommunikationsansvar i någon mening, att ha 

förståelse för nyhetsproduktion för att vara förberedd på vad som kan uppmärksammas i 

övriga medier (Hess & Waller, 2015, s.100).  

Likt de flesta teorier finns det kritiska aspekter att ta hänsyn till även vid användandet av 

sociala medier vid krissituationer. Det som kan uppfattas som problematiskt med sociala 

medier är att felaktig information, rykten och desinformation lätt kan spridas. Detta bidrar till 

att det finns en utmaning med sociala medier särskilt vad det gäller hantering av information 

(Xifra & Sheehan, 2015, s.152-154). Däremot poängterar det att de nya medierna som sociala 

medier utgör, är effektiva för att snabbt nå ut till den offentliga sfären (ibid).  

4.2.1 Kriskommunikationsmodell för sociala medier 
 

Lucinda Austin och Yan Jin (2017, s.163-189) belyser för en kommunikationsmodell för 

sociala medier relaterat till kriskommunikation. Den beskrivs vara den första teoretiska 

modell som är utvecklad för att skapa en förståelse för kriskommunikation i det nya 

medielandskapet med sociala medier. Denna modell kallas för social- mediated crisis 

communications model och förkortas (SMCC). De beskriver också att sociala medier är 

digitala och interaktiva verktyg med fokus på användargenererat innehåll, som ska främja 

interaktiv kommunikation och utbyte av information offentligt samt bland organisationer 

(Austin & Jin, 2017, s. 163). De redogör för att detta perspektiv på kriskommunikation inom 

sociala medier, används för att ta fram riktlinjer som hjälp för att avgöra om, när och hur, 

kriser kan bemötas i sociala medier (ibid, 2017, s.164).  

Utifrån detta beskriver de olika utgångspunkter för kriskommunikation i sociala medier. Först 

identifierar de tre nyckelpubliker som söker, producerar eller delar information före, under 

eller efter kriser. De beskriver dels att det är inflytelserika människor som delar och går ut 

med krisinformation online. Därefter är det följare på sociala medier som konsumerar 

innehållet och sprider informationen vidare såväl online som offline. Även inaktiva följare 

som inte deltar och tar emot krisinformation aktivt från sociala medier, gör detta genom andra 

kanaler. Detta inkluderar både traditionella medier och via mun till mun kommunikation 

(Austin & Jin, 2017, s.171). Flödet av information som sociala medier bidrar med tyder på 

tvåvägskommunikation och trots att det handlar om kriskommunikation i sociala medier 

innebär detta ett samspel även med traditionella medier. Detta eftersom att de informerar 

varandra med krisrubriker sinsemellan, genom att såväl sociala medier som traditionella 

medier utnyttjar information av varandra (ibid).  

SMCC ger också perspektiv på hur en organisation kan hantera kriser. Det inkluderar i fem 

kriterier för organisationer att ha i beaktande i deras kriskommunikation viket är, återkoppling 

vid krishändelser, ta reda på orsaken till krisen, identifiera vad det är för typ av kris och vad 

det finns för strategier för att nå ut med krismeddelanden. 



10 
 

Återkopplingen från allmänheten kan många gånger vara negativ i samband med 

krishändelser. Utifrån detta perspektiv eller modell kan hanteringen av kriser behandla att en 

organisation antingen faller offer för en kris, att det var en olyckshändelse och att det var 

något som var oförutsett. Strategin för att nå ut med krismeddelanden handlar om att vara 

meningskapande i den information som en organisation går ut med, för att allmänheten 

därmed ska få en förståelse över vad som har hänt. Innehållet som publiceras vid 

kriskommunikation ska inkludera instruktioner om hur allmänheten bör agera, i form av till 

exempel rekommendationer och uppmaningar. Det kan även innebära att visa känslor och stöd 

för det som har inträffat (Austin & Jin, 2017, s.174).  

 
4.3 Retorik i kriskommunikation 
 
Retorik utgör en central del inom kriskommunikation eftersom att vid en krissituation är det 

inte enbart ren fakta som är av betydelse utan stort fokus läggs på hur informationen 

framställs och tolkas (Heath, 2012, s.9). Det finns således en narrativ aspekt vid studerandet 

av kriser. Den narrativa aspekten kan beröra frågor som på vilket sätt en händelse presenteras 

i medier med utgångspunkt från vem gjorde vad eller vem har inte gjort vad, vem bär ansvaret 

för det inträffade och vem eller vilka har drabbats av detta? Enligt Coombs (2012, s. 9) blir 

framställandet av en krissituation en social konstruktion som formas av den angivna bilden 

som porträtteras i media.  

I kriskommunikation läggs även stor vikt vid publika och mediala relationer inte enbart för att 

en kris tenderar att uppmärksammas av medier, utan för att media är ett verktyg och en stor 

kanal för att nå ut och kommunicera till allmänheten. Det läggs bland annat fokus på vad 

organisationer uttalar sig om och hur de agerar efter kris. Negativa gensvar vid 

kriskommunikation kan innebära att en kris blåses upp och förvärrar situationen (Coombs, 

2012, s.20). Vigsø (2016, s.41) redogör därför för retorik i samband med kriskommunikation, 

där hon beskriver att retorik har en betydelsefull roll för om kommunikationen vid 

krissituationer lyckas eller misslyckas.  

4.3.1 Retoriska strategier  

 

En viktig del inom den retoriska teorin är de olika retoriska strategierna som utgörs av ethos, 

pathos och logos.  

Författaren Jostein Gripsrud beskriver att begreppet ethos innebär ett övertalningsmedel som 

vänder sig till talarens karaktär, som baseras på intryck samt på vilket sätt talaren kan 

förmedla trovärdighet och förtroende hos mottagaren (Gripsrud, 2011, s.210). Därefter 

beskriver han att pathos kännetecknas av att anspela på känslor och innebär känslomässig 

övertalning medan begreppet logos vädjar till förnuftet och logiska resonemang (ibid, 2011, 

s.211-212). 

4.4 Kriskommunikation och risker 
 

Kriskommunikation är ett brett område som innefattar olika områden, riskhantering är ett av 

områdena. Några som har studerat riskhantering är Jaroslava Kádárová, et al. (2015, s.1119-



11 
 

1124) som redogör för risker som en kris kan innebära för en organisation eller företag. De 

belyser vikten av kommunikationsstrategier för att vara förberedd om en kris är framme 

(Kádárová, et al. 2015, s.1122). Detta redogör också Julia Mathilda Sandberg och Orla Vigsø 

(2016, s.89-102) för, där de menar att krisen sannolikt förr eller senare är framme och därmed 

är det betydelsefullt att det finns utarbetade rutiner att utgå från. Däremot menar Sandberg och 

Vigsø (2016, s. 89) att samtliga kriser är unika vilket måste tas i beaktande och därmed kan 

det vara svårt att endast utgå från en redan färdigskriven plan.  

Kádárová, et al. (2015, s.1124) lyfter också fram att nyckeln till ett framgångsrikt 

kriskommunikationsarbete, är att en utarbetad kriskommunikationsplan bör vara införd inom 

såväl ledning som hos den operativa enheten och inom kommunikationsavdelningen hos en 

organisation. Däremot är Kádárová, et al (2015) medvetna om att det kan vara på det viset att 

det inte finns tillräckligt med underlag och kommunikationsstrategier på grund av att det inte 

har prioriterats vilket kan innebära att en organisation eller företag mister sitt förtroende och 

tappar i trovärdighet (Kádárová, et al. 2015, s.1122).  

 

4.5 Sammanfattning 

De teoretiska utgångspunkterna som presenterats i detta avsnitt är definition av krisbegreppet 

och kriser på olika nivåer. Sociala medier och kriser samt en modell för kriskommunikation i 

sociala medier. Därefter retorik i kriskommunikation samt kris och riskkommunikation. Dessa 

utgångspunkter är relevanta för att ge en inblick i vad begreppet kris egentligen betyder och 

vad det finns för former av kriser, vilket är en viktig aspekt eftersom att det finns många 

definitioner vad en kris egentligen innebär. De övergripande teorierna utgörs av sociala 

medier och kriser samt retorik i kriskommunikation, vilket fyller sin funktion för arbetet, då 

det behandlar kriskommunikation som berör sociala medieplattformarna Facebook och 

Twitter samt att en retorisk analys genomförs. Utifrån teori om retorik i kriskommunikation är 

det viktigt att belysa värdet av hur kriskommunikation framställs retoriskt och därför är det 

relevant att beskriva de retoriska strategierna.  

Teorierna valdes ut för att skapa en förståelse för när en händelse kan bli till en kris för 

kommunerna som organisation. Därefter för att studera hur kommunerna kan arbeta proaktivt 

för att undvika, minimera och hantera potentiella kriser samt på vilket sätt kommunernas 

kriskommunikation och bemötande vid återkoppling i kommentarfälten kan förstås retoriskt. 

I nästkommande del behandlas metodavsnittet.  
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5. Metod 

 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens tillvägagångssätt och vilka metoder som har använts 

för att besvara syftet och frågeställningarna. Inledningsvis beskrivs metodval och därefter 

redogörs det för kvalitativ textanalys i följd av retorisk analys. Sedan förmedlas en 

genomgång av intervjuprocessen och därefter urval samt forskningsetiska aspekter. Till sist 

följer en metoddiskussion och beskrivning av analysmodell.  

 5.1 Metodval 
 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna, baseras studiens metod på genomförande  

av intervjuer med personer med kommunikationsansvar inom kommunerna som studerats. 

Sedan utgår studien från en retorisk textanalys med fokus på hur kommunernas 

krisinformation, i form av krisinformationsinlägg från respektive Facebooksida och Twitter - 

konto kan studeras utifrån de retoriska strategierna ethos, pathos och logos.  

Genomförandet av intervjuer syftar till att besvara följande frågeställningar; ”vad har 

kommunerna för attityder till sociala medieplattformarna Facebook och Twitter som en 

strategi i arbetet med kriskommunikation?” och vad finns det för likheter och skillnader i 

kommunernas kriskommunikation?” Därefter avser den retoriska textanalysen att besvara 

följande frågeställningar; ”hur kan kommunernas kriskommunikation på Facebook och 

Twitter förstås, utifrån de retoriska strategierna ethos, pathos och logos?” För att till sist 

belysa hur har återkopplingen sett ut från allmänheten i kommunernas kriskommunikation på 

Facebook och Twitter samt hur har kommunerna hanterat återkopplingen? Detta studeras med 

utgångspunkt från den retoriska analysen om hur kommunernas kriskommunikation på dessa 

plattformar kan förstås retoriskt.  

 Nedan redogörs det för metoden kvalitativ textanalys och retorisk analys. 

5.1.1 Kvalitativ textanalys 

 

Utifrån metoden kvalitativ textanalys beskriver Larsen (2012, s.134) vikten av att undersöka 

vad en text egentligen menar och vad den har för betydelse. Inom en kvalitativ textanalys 

läggs det fokus på underliggande meningar som kan vara av betydelse för att förstå en texts 

budskap (Larsen, 2012, s.134). Enligt Ledin och Moberg (2010, s.155) består texter av olika 

system och tecken som skapar mening, där texter kan innebära allt från tal, ljud och bilder 

med mera. Inom textanalys kan olika metoder antas och däribland retorisk analys, där frågor 

ställs till texten utifrån teoretiska begrepp och perspektiv som tillämpas (ibid). Detta kommer 

att ligga till grund för textanalysen, vilket utgörs av de hämtade inläggen från respektive 

kommuns Facebooksida och Twitter-konto. Frågor till materialet har formulerats, se bilaga 2. 

Inom textanalys definierar och redogör Ledin och Moberg (2010, s.156) för begreppet 

intertextualitet som betonar samspel och interaktion mellan texter samt deltagare. De menar 

att en text står sällan för sig själv utan beskrivs som en länk i en kedja av befintliga och 

framtida texter (Ledin & Moberg, 2010, s.155). Det beskriver att när någon skriver eller säger 



13 
 

något i förhållande till vad som sagts och skrivits av någon annan, är det tecken på 

intertextualitet. Det kännetecknas även av när ord, fraser och partier från texter upprepas från 

andra textsammanhang, samt när liknande tankegångar i en text kan liknas vid och kännas 

igen från sådant som har skrivits tidigare (ibid). 

Begreppet intertextualitet kan därmed användas för att belysa likheter i de inlägg som 

analyseras i relation till de olika kommunerna, i syfte att redogöra för de sammanhang som 

inläggen ingår i. Enligt Ledin och Moberg (2010, s.156) innebär intertextualitet även att en 

text kan låta olika röster träda fram, där också begreppet adressivitet benämns, vilket betyder 

att texter vänder sig till någon form av respons och återkoppling. Det ger också samspel och 

interaktion mellan avsändare och mottagare (Ledin och Moberg, 2010, s.157). 

Genom att tillämpa detta finns det möjlighet att studera återkoppling inom texter, vilket en av 

frågeställningarna tar sin utgångspunkt från. Gällande hur återkopplingen vid 

kriskommunikationen har sett ut från allmänheten under femårsperioden 2012-2017 på 

Facebook och Twitter. 

5.1.2 Retorisk analys 

 

Retorik beskrivs som konsten att övertyga en publik, där någon försöker övertyga någon om 

något, på ett visst sätt, vid en bestämd tid och på en bestämd plats (Vigsø, 2010, s.216-217). 

Med utgångspunkt från den kvalitativa textanalysen antas en retorisk analys för att bearbeta, 

tolka och analysera de inlägg som kommunerna publicerat vid kriskommunikation på 

Facebook och Twitter. Den retoriska analysen syftar till att förklara inläggens betydelse i 

olika avseenden med fokus på de retoriska begreppen ethos, pathos och logos. Dessa 

strategier behandlas i teoriavsnittet men väljer även att lyfta fram de i denna del med 

anknytning till retorisk analys som metod.  

 Det retoriska begreppet ethos syftar till hur texten framställs och övertalningsförmåga utifrån 

avsändarens trovärdighet. Pathos riktar sig till att övertyga genom att vädja till mottagarens 

känslor, medan logos är en strategi som vänder sig till förnuftet och bygger på logiska 

argument (Boréus, 2015, s.163). Med utgångspunkt från dessa övertalningsstrategier är syftet 

att undersöka på vilket sätt inläggen vid kriskommunikation framställs, vilka känslor som 

förmedlas och med fokus på hur något framställs och sägs.  

Inom den klassiska retoriken redogör Vigsø (2010, s.217) för att det talas om mottagare som 

publiken, men hon belyser också att det inom medietexter finns ett behov att vidga begreppet 

och tala om målgrupp. Detta är viktigt att lyfta fram, eftersom att inom sociala medier så som 

på Facebook och Twitter, benämns mottagarna av innehållet, som målgruppen av de som tar 

del av innehållet snarare än publiken. Detta för att kunna nå ut till den grupp som önskas, det 

vill säga rikta innehåll till de som en organisation vill nå ut med sitt budskap till (Larsson, 

2014, s.176). Inom retoriken innebär det därmed vilka är det som ska övertygas.  

 

 



14 
 

5.2 Intervjuprocessen 

 

Nedan följer en genomgång för intervjuprocessen där detta avsnitt behandlar intervjuform, 

genomförandet av intervjuer och hur intervjuinnehållet bearbetats samt analyserats.  

5.2.1 Intervjuform 

 

Ahrne och Svensson (2015, s.37-38) beskriver att det finns olika former av intervjuer. 

Intervjuformen som tillämpas i denna studie är individuella intervjuer och en semistrukturerad 

intervju med en kommunikatör och dess kommunikationschef. Intervjuerna har genomförts 

med ansvariga personer som arbetar inom området för kriskommunikation och sociala medier 

i olika avseenden inom kommuner. Intervjuns upplägg utgår från intervjuformen 

semistrukturerade intervju som Bryman (2008, s. 206) beskriver som ett begrepp som täcker 

ett flertal olika intervjuexempel. Enligt honom tar denna intervjuform sin utgångspunkt i att 

intervjuaren har formulerat en uppsättning med frågor att utgå från vid intervjun, men där 

frågornas ordningsföljd kan variera. Intervjufrågorna beskrivs som relativt allmänt 

formulerade med möjlighet att till viss del ställa följdfrågor (Bryman, 2008, s.206). 

5.2.2 Genomförande av intervjuer 

 

Valet av intervjupersoner grundar sig på intresse och tillgänglighet. Syftet med att tillfråga 

intervjupersoner för denna studie utgår också från vad Larsson (2010, s.61) behandlar 

angående urvalsprocessen vid genomförande av intervjuer. Han beskriver att vem och vilka 

som ska deltaga i en studie utgår från de som tillhör en ändamålsenlig grupp och ingår i det 

som önskas studera (Larsson, 2010, s.61). För att komma i kontakt med tänkbara kommuner 

och därmed också intervjupersoner, kontaktades fem kommuner som tillfrågades. 

Totalt genomfördes fyra intervjuer, vilket gav möjlighet att analysera och reflektera kring 

intervjuerna mer ingående än om flera intervjuer hade studerats. Inför intervjuerna 

upprättades en intervjuguide som finns att ta del i bilaga 1. Den användes som underlag och 

skickades ut inför de planerade intervjuerna. Intervjuguiden utformades utifrån olika teman, 

vilket Larsson (2013, s.64) redogör för. De olika teman var begränsat med fokus på 

krisbegreppet, kriskommunikation, kriskommunikation på sociala medier och krishantering.  

Intervjuerna ägde rum under en treveckorsperiod med besök hos de olika kommunerna. 

Intervjutiden varade mellan trettio - fyrtio minuter, enligt Eriksson – Zetterquist och Ahrne 

(2015, s.42-43) kan en intervju ta allt från mellan tjugo och trettio minuter upp till flera 

timmar. Att genomföra intervjuerna på plats på respektive arbetsplats kändes naturligt då 

ämnet kriskommunikation som berördes var anknutet till hur det fungerar inom kommunerna. 

Efter genomförda intervjuer har intervjumaterialet bearbetats och transkriberades, sedan har 

intervjumaterialet presenterats och analyserats ihop med resterande material i form av de 

krisinformationsinlägg som studerats. Detta presenteras i det gemensamma avsnittet för 

resultat och analys. Nedan följer en metoddiskussion med problematiserande av kvalitativ 

textanalys och av intervjumetod.   
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5. 3 Urval  
 

Bryman (2008, s.350) redogör för urval inom kvalitativa studier och menar att urvalet inom 

kvalitativ forskning oftast är valt målmedvetet. Det vill säga att urvalet har formats baserat på 

utvalda enheter, genom att exempelvis studera organisationer och olika dokument. Detta med 

anknytning till de frågeställningar som har formulerats, inom ramen för den valda studien 

(Bryman, 2008, s.350). Urvalet som gjorts inom denna studie går därmed i linje med Brymans 

definition, där valet av kommuner och intervjupersoner är medvetet valda utifrån studiens 

syfte och kommunerna som studerats är närliggande kommuner i södra Sverige. 

Insamlingen av material består av genomförda intervjuer med kommunikationsansvariga inom 

kommunerna och därefter har krisinformationsinlägg på respektive kommuns Facebooksida 

samt Twitter- konto tagits del av, från 2017 och bakåt till år 2012. Materialet består av fyra 

intervjuer och totalt 68 stycken krisinformationsinlägg på Facebook och Twitter som har 

studerats. Valet av att studera krisinformation under en femårsperiod baseras på att det skulle 

finnas tillräckligt med material för att det ska vara representativt då det inte nödvändigtvis 

finns krisinformationsinlägg under en kortare period. Krisinformationsinläggen ligger också 

till grund för den retoriska analysen, mer om detta i genomgången för studiens analysmodell 

längre fram.  

De källor som använts för att bearbeta materialet består av relevant litteratur och tidigare 

forskning samt innehåll från intervjuer. Skärvad och Lundahl (2016, s.248) beskriver att för 

att skaffa sig kunskap om något som har skett måste det finnas källor som kan berätta om vad 

som har hänt. Det talas bland annat om förstahandskällor och andrahandskällor, i denna studie 

har det främst varit förstahandskällor som tillämpats. Däremot beskriver de att litteratur kan 

bestå av båda dealar (Skärvad & Lundahl, 2016, s.248) . Den tidigare forskningen som 

tillämpas är hämtad från Högskolan i Halmstads databas för tidskrifter och de vetenskapliga 

artiklarna är peer-reviewed, det vill säga vetenskapligt granskade vilket borgar för hög 

trovärdighet. 

5.4 Etik och forskningsetiska principer  

 

Skärvad och Lundahl (2016, s.63) lyfter frågan om etik och god forskningssed i samband med 

forskning och uppsatser. De beskriver att grundläggande för forskningsetiska principer är att 

vara opartisk (ibid). De betonar vikten av öppenhet och att lyfta fram forskningsetiska 

principer som råder vid genomförande av en undersökning (Skärvad & Lundahl, 2016, s. 64-

65).  Med utgångspunkt från detta har dessa principer legat till grund för studien och att 

informera om studie och dess syfte har hela tiden varit framträdande. I intervjuguiden har 

också förutsättningarna för studien och intervjutillfället formulerats, samtliga personer som 

intervjuades har givit tillåtelse till att respektive intervju har spelats in och detta är också 

viktigt ur reliabilitetssynpunkt. Därefter har materialet från intervjuerna transkriberats och 

delar av materialet som används i studien har presenterats via mejl för respektive 

intervjuperson.
1
 Hänsyn har också tagits till personlig integritet genom att maskera för och 

                                                           
1
 Inspelningar och transkriberingar av dessa finns att tillgå om detta önskas. 
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efternamn på privatperson som förekommer i kommentarsinlägget som har exemplifierats i 

denna studie genom en skärmdump. Ytterligare anonymisering har gjorts av kommunerna och 

intervjupersonerna som deltagit i studien, då det inte finns någon anledning att benämna detta. 

Kommunerna benämns därför som A, B, C och D vidare i avsnittet för resultat samt analys. 

Innan dess följer först en metoddiskussion och en beskrivning av analysmodellen.  

5.5 Metoddiskussion  

 

5.5.1 Problematiserande av kvalitativ textanalys 

 

Vid genomförande av kvalitativa studier kan det vara viktigt att begrunda hur det insamlade 

materialet ska analyseras i syfte att förmedla en sådan objektiv bild som möjligt. Detta då 

kvalitativa studier utgår från personliga tolkningar, vilket Bryman (2008, s.368-369) redogör 

för. Bryman (2008, s.368-369) lyfter fram tänkbar kritik som kan ställas mot det kvalitativa 

angreppssättet och menar att på grund av att en analys består av personliga tolkningar från den 

som analyserar materialet, kan innehållet tendera till att bli subjektivt. Det är därför viktigt att 

betona reliabilitet som innebär hur det går att genomföra denna studie på nytt med möjlighet 

att uppnå likadant resultat. Bryman menar att på grund av att innehållet kan tendera att bli 

subjektivt vid kvalitativa studier kan det vara svårt att uppnå exakt samma resultat om studien 

genomförs på nytt(Bryman, 2008, s. 352). Däremot eftersom att de krisinformationsinlägg 

som tagits del av fortfarande finns tillgängliga på kommunernas Facebook och Twitter-

konton, är det möjligt att genomföra en liknande studie genom att använda samma 

analysfrågor som har använts som underlag i detta arbete. 

Enligt Skärvad och Lundahl (2016, s.117-118) genomförs kvalitativa undersökningar genom 

att systematiskt samla in, organisera och tolka materialet. Med utgångspunkt från detta och 

trots Brymans (2008, s.368-369) kritik eller problematiserande gentemot det kvalitativa 

tillvägagångssättet, är en kvalitativ metod lämplig för studien. Detta eftersom att syftet med 

studien är att konkret undersöka på vilket sätt de utvalda kommunerna har arbetat med 

kriskommunikation under perioden 2012-2017. I enlighet med Skärvad och Lundahl (ibid) har 

materialet samlats in och studerats systematiskt. Utav 168 inlägg på Facebook och 130 inlägg 

på Twitter har dessa krisinformationsinlägg begränsats till att studera 10 inlägg på respektive 

kommuns Facebooksida och 7 Twitter- inlägg från respektive kommuns Twitter- konto. Vid 

studerandet av tweets från deras Twitter- konton, visar det sig att kommun B endast har 

historik att ta del av från år 2016 och framåt, medan på kommun D och deras Twitter-konto 

finns det inga tweets innan år 2015. De Facebook- inlägg och tweets som valdes ut att studera 

baserades på att de var av karaktär för krisinformation och kommunikation vid uppdatering 

kring bränder, stormar samt översvämningar som drabbat kommunerna, men även 

krisförebyggande inlägg. 

Differentieringen av antalet inlägg mellan Facebook och Twitter är gjord i förhållande till 

totala inlägg som återfanns under perioden. Denna avgränsning gjordes för att annars 

upplevdes materialet för stort till dess omfång för att studeras kvalitativt, samt att så många 

krisinformationsinlägg fyller ingen funktion i denna studie, då många av 

krisinformationsinläggen som kommunerna har publicerat har varit av liknande karaktär. 
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Därmed har det gått att se ett tydligt mönster på vad för slags kriser som är vanliga att 

informera om inom dessa kommuner på lokal nivå. Ytterligare avgränsningar som gjorts i 

studien med anknytning till genomförandet av intervjuer presenteras nedan. 

5.5.2 Problematiserande av intervjumetod 

 

Fördelen med tillämpandet av intervjuer i det här fallet är att det har förmedlat en bredare bild 

av arbetet före, under och efter en situation som kan definieras som någon form av kris eller 

oönskad händelse. Intervjuerna ger inblick i hur kriskommunikationsarbetet på sociala 

medieplattformarna Facebook och Twitter fungerar inom kommuner. Det har också givit 

möjligheten till att ta del av olika infallsvinklar även om de olika intervjuerna har bidragit 

med liknande svarsmönster. På det viset har dessa fyra intervjuer till antalet givit en 

tillräckligt god grund att utgå från, för att uppnå mättnad för denna studie. Detta är också 

något som Eriksson – Zetterquist och Ahrne (2015, s.42) diskuterar, där de menar för att 

uppnå representativitet i kvalitativa intervjuer talas det om att uppnå mättnad, vilket baseras 

på hur hög trovärdigheten av materialet är. Efter genomförda intervjuer ska materialet 

inbegripa liknande svarsmönster och de beskriver att fler intervjuer ökar säkerheten för att 

materialet ska vara oberoende personliga uppfattningar (ibid).  

Det som däremot kan vara problematiskt med att tillämpa ett fåtal intervjuer som i det här 

fallet med utgångspunkt från vad Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015, s.42) beskriver, är 

att personliga uppfattningar till viss del skildras inom de genomförda intervjuerna. Detta 

genom att personerna som har intervjuats har uttalat sig kring sådant som de själva har 

erfarenhet av och uppfattat utifrån sin yrkesroll samt inom sin kommun. Det är däremot inte 

något som det primärt läggs fokus på, utan i resultatet presenteras helheten av hur arbetet med 

kriskommunikation på Facebook och Twitter inom kommunerna fungerar och har sett ut 

under den angivna perioden som studeras.  

Enligt Bruhn Jensen (2012, s.270) kan det vara problematiskt med intervjuer då människor 

inte alltid säger vad de tror eller menar vad de säger. Just denna aspekt är inte den mest 

problematiska i denna undersökning då intervjufrågorna är av allmän karaktär och det finns 

kanske inte någon större anledning att svara avvikande på just dessa frågor. Däremot är det en 

utmaning att intervjua kommunikatörer då de är utbildade till att svara formellt och korrekt. 

Detta kan kopplas till Von Platen och Youngs (2014, s.34) resonemang, att den formella 

rollen som arbetet med kommunikationsansvar innebär kan påverka svaren som de ger, då det 

följer ett ansvar och de har vissa förpliktelser gentemot sin organisation som kan prägla 

intervjun. De lyfter fram att som kommunikationschef som intervjuas är de ansvariga för att 

skapa en positiv bild av sin organisation. De beskriver också att detta är vanligt bland 

professionella kommunikatörer som ofta svarar som företrädare för sin organisation (Von 

Platen & Young, 2014, s.34-35). Ytterligare en problematik som de belyser är att det kan vara 

en utmaning vid intervju med en kommunikatör att gå från berättelser om den formella 

strukturen och kommunikationspolicys samt att det kan vara svårt att gå från framgångssagor 

till mer specifika fall (ibid).  
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Detta är något som till viss del stöttes på under intervjuernas gång, till exempel i en av 

intervjuerna gavs möjlighet att ta del av kommunens riktlinjer i kriskommunikation och i en 

annan intervju talade kommunikatören med utgångspunkt från en powerpoint. Däremot 

upplevdes inte detta vara något större problem då intervjuerna var väldigt givande och 

samtliga intervjufrågor besvarades till största mån.  

Intervjufrågorna utgör också underlag för att beskriva validiteten av studien, det vill säga om 

det som sägs undersökas faktiskt är vad som undersöks (Bryman, 2008, s.50-52). 

Intervjufrågorna har utgått från de frågeställningar som ligger till grund för studien och utifrån 

detta kan slutsatser dras om genomförandet av intervjuer, kan sammankopplas med 

undersökningens syfte.  Med utgångspunkt från detta, har också intervjurenas innehåll 

transkriberats och delarna som valts ut och citerats från respektive intervju har baserats på 

relevans i förhållande till frågeställningarna.  

5.6 Analysmodell  
 

Det insamlade materialet kommer att presenteras och analyseras i det gemensamma avsnittet 

för resultat och analys. Resultat och analysdelen som redogörs i kommande avsnitt är 

utformad med utgångspunkt från en systematisk ordning bestående av tematiska 

underrubriker som delar upp innehållet i olika områden som har undersökts. Dessa går i linje 

med de frågeställningar som presenteras i studien. Analysen utgår från bestämda analysfrågor 

vid studerandet av krisinformationsinlägg på respektive kommuns Facebooksida och Twitter-

konto. Intervjuerna har också utgått från den intervjuguide som upprättades och i analysen 

lyfts citat och referat från intervjuerna fram. Utifrån detta har innehållet från samtliga 

kommuner analyserats utifrån samma kriterier samt förutsättningar. Intervjuguiden och de 

textanalytiska frågorna finnas att ta del av i bilaga 1 och 2.  
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6. Resultat och Analys 

 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av undersökningen kopplat till de teoretiska 

utgångspunkterna om kriser i sociala medier, kris och riskkommunikation samt retorik i 

kriskommunikation.  

  

6.1 Kommunernas attityder till Facebook och Twitter 

För att belysa kommunernas attityder till sociala medier som en strategi i arbetet med 

kriskommunikation, redogörs det för vilka fördelar respektive nackdelar som de anser att 

Facebook och Twitter kan bidra med. Kommun A. beskrev fördelarna respektive 

nackdelarna med Facebook, så här i intervjun: 

I kriskommunikation använder vi alla medel som står tillbuds, alla kanaler för att nå så 

många som möjligt helt enkelt. Fördelen med Facebook är att man når förhållandevis 

många, nu beror det i och för sig på hur inlägget sprids, med Facebooks algoritmer. Det är 

väl lite det som är nackdelen då. Det är både till en fördel och nackdel, om det inte är 

många som delar ett inlägg då sprids det ju inte till så många, då är det ju inte så många 

som får se det. Därför är det viktigt att använda bredden av kanaler och även media, som 

inte är vår egen kanal men som fungerar på det sättet i kris. En tänkbar nackdel skulle 

däremot kunna vara att felaktig information sprids (Kommun A).  

En annan aspekt som samtliga inom kommunerna lyfter fram och som går i linje med 

vad som tidigare berördes är att det kan vara problematiskt att veta hur och om 

inläggen som publiceras vid krissituationer får rätt spridning, det vill säga om 

informationen når alla som berörs. Så här säger Kommun B. om nackdelen med 

Facebook. 

Det är ju svårt med Facebook till exempel med olika algoritmer, det är baksidan 

man vet inte riktigt hur ens inlägg sprids och vad de dyker upp någonstans och 

hur viktiga de blir. Det kan ju inte vi styra men vi måste ju fortsätta och se och 

följa. Det kan ju vara så att man måste sponsra inlägg för att man ser att man inte 

når ut den vanliga vägen, och det har vi aldrig gjort när det gäller 

kriskommunikation. Men det skulle kunna vara en väg att gå om det är något 

väldigt viktigt man måste nå ut med (kommun B).  

Detta kan också kopplas till vad kommun C. berörde, i samband med att det talades om 

vilken räckvidd som olika inlägg har fått, ett exempel som gavs var följande: 

”vid flyktingsituationen så kunde vi ha ett Facebook- inlägg som fick 150 000 i 

räckvidd[…]” (kommun C).  

Däremot nämndes också att det inte går att kontrollera räckvidden, vilket återigen kan 

kopplas till Facebooks algoritmer. 
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Även om vi ser på till exempel Facebook idag att den organiska räckvidden går 

ner, så har vi ju alltid haft riktlinjen att alltid köpa räckvidden vid krishändelser, 

köper vi räckvidd kan vi också säga att vi vill nå […] här inom det geografiska 

området, mellan denna och denna ålder.[…]Vi kan inte förlita oss på den 

organiska räckvidden i stort, i sociala medier vid krishändelser. Det är ett verktyg 

vi har som är så pass bra på att målgruppsanpassa till en relativt låg kostnad 

egentligen. Ja, som medielandskapet ser ut idag (kommun C). 

Förutom detta att det kan vara problematiskt gällande hur inlägg sprider sig på Facebook, 

finns det också fördelar. För att citera kommun D. sa de så här i intervjun: 

Vi har sett att det har hjälpt till att man har taggat varandra till exempel vid 

kokningsrekommendationen, det är ju väldigt positivt att det får så snabb spridning i ett visst 

område (kommun D). 

Detta visar på möjligheten att ett inlägg sprids till de som kan vara berörda genom att folk 

taggar varandra för att uppmärksamma den här typen av krisinformation. Något som kommun 

C. tar upp angående vilka fördelar och nackdelar det däremot finns med Twitter som en 

strategi i deras kriskommunikation är följande: 

Nu är det lite lättare när Twitter har ökat till 280 tecken men annars är det 140 tecken, 

vilket är en utmaning på Twitter. Twitter är generellt en utmaning, människor vill gärna 

göra det svart eller vitt, men vi har oftast inga svarta eller vita svar. Utan de är oftast i 

gråzonen och komplexa svar och då är det en utmaning med 140 tecken, viss utmaning 

med även 280 tecken.  Därför övar vi mycket på hur vi formulerar oss kort men också 

hur vi formulerar oss i varje enskild tweet. Så att den faktiskt kan retweetas ur sitt 

sammanhang, för det gör ju folk (kommun C). 

Ytterligare utmaningar som de måste ha i åtanke och öva på är därför att formulera varje 

tweet med utgångspunkt för att den ska kunna retweetas oberoende på vilket sammanhang den 

ingår i. Detta då de var ett tillfällen där en tweet hade tagits ur sitt sammanhang, vilket 

skapade missförstånd och bidrog till att de behövde lägga ner mycket tid på att hantera det 

ärendet vilket kommun C. beskrev. Detta kan kopplas till när något som skrivits och 

publicerats på sociala medier och i det här fallet på Twitter, skulle kunna vara ett exempel på 

när en händelse utvecklats och blivit större än väntat om de inte hade hanterat ärendet i tid. 

Däremot genom att kommunen uppmärksammade detta och dagligen övervakar och arbetar 

med sina sociala medieplattformar samt övriga kanaler kunde detta stävjas i sin linda. På detta 

sätt arbetar de dagligen med förebyggande krishanteringsarbete för att återanknyta till vad 

Hess och Waller (2015, s.94-95) belyste om i teorin angående sociala medier och kriser.  

I kommun D. däremot beskriver de att de inte har jobbat särskilt aktivt med Twitter och det 

beror främst på en resursfråga, men de innehåll som finns att ta del på deras Twitter är sådant 

som är delat från deras Facebooksida, men allmänt beskriver de att Twitter inte är uppbyggt 

på samma sätt som Facebook. De upplever Facebook som bredare, att de når en bredare 

grupp. Däremot använder räddningstjänsten i deras kommun Twitter för att nå ut med sina 

insatser och vad de gör.  I enlighet med vad de beskriver, att de inte har använt Twitter 
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särskilt mycket, överensstämmer med vad som har gått att ta del av på deras Twitter- konto. 

Detta eftersom det under denna period som studerats, enbart finns historik från år 2016 och 

framåt.  

Utifrån vilka fördelar respektive nackdelar som kommunerna upplever med Facebook och 

Twitter, både i det vardagliga kommunikationsarbetet och vid kriskommunikation, är det 

överrensstämmande att samliga förmedlar en positiv inställning till tillämpandet av dessa 

sociala medieplattformar som en strategi vid kriskommunikation. Gemensamt är att samtliga 

anser att sociala medier är effektivt för att snabbt nå ut med viktig information. I kommun B. 

upplever de sociala medier generellt sett, som oerhört viktigt och en strategi i arbetet, då det 

bland annat finns möjlighet att länka vidare till olika kanaler.  

Däremot poängterar kommun B. följande i intervjun: 

Det är på Facebook vi når ut, det är där vi får återkoppling, men även snabbheten med att nå 

ut med ett budska 

Med detta sagt är det framförallt Facebook som står i centrum, i förhållande till användningen 

av Twitter, i deras kriskommunikation på sociala medier. Detta är utmärkande för 

kommunerna i stort och inte enbart för denna kommun då Facebook upplevs vara den 

plattform som medborgarna väljer att följa sin kommun. 

6.2 Återkoppling från allmänheten på Facebook och Twitter samt hur 

kommunerna har bemött återkopplingen. 
 

Att studera återkoppling vid kommunernas kriskommunikation utgör en viktig del för studien 

kopplat till såväl hur allmänheten som medborgarna kommunicerar vid krissituationer, samt 

hur kommunerna hanterar tryck på sociala medier.  

På Twitter har det inte resulterat i någon återkoppling mellan kommuner och allmänheten i 

samband med deras kriskommunikation under denna period, utan den primära återkopplingen 

som återfinns är på deras Facebooksidor. De inlägg och kommentarer som finns att ta del av 

kan kopplas till vad Ledin och Moberg (2015, 156) benämner som addresivitet där texter 

vänder sig till någon form av respons och återkoppling. Inläggen som har generarerat i flest 

kommentarer i kommunernas kriskommunikation baserat på vad som har tagits del av, har 

framförallt varit vid krisinformationsinlägg som publicerades i samband med 

krisberedskapsveckor, vid bränder och strömavbrott samt stormar.  Nedan följer ett exempel 

på ett proaktivt inlägg hämtat från kommun C och deras Facebooksida, hur det inlägget såg ut 

samt exempel på vad de fick för återkoppling på detta inlägg.  
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(Hämtad skärmdump: 2018-04-24) 

 

  
(Hämtad skärmdump: 2018-04-24).  

Inlägget publicerades alltså i samband med att denna kommun deltog i något som kallas för 

krisberedskapsveckan som Sveriges kommuner deltar i varje år. Utmärkande för de 

kommentarer var att folk undrade varför det uppmärksammades och en annan som 

kommenterade, undrade varför det skrevs så mycket om kris. Fortsättningsvis var det 
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ifrågasättande kring huruvida kommunen i det här fallet undanhöll något och så vidare. 

Anledningen till dessa inlägg beskrev då kommun C. var för att de deltog i 

krisberedskapskampanjen, vilket också utgjorde deras övergripande svar när de bemötte 

frågor angående detta, precis som syns i exemplet ovan. Dessa typer av förebyggande 

krisinformationsinlägg syntes såväl på Facebook som på Twitter hos samtliga kommuner 

under perioden 2012-2017. 

I kommun B, kom de främst in frågor vid uppdatering kring stormar, vilket har gått att se i de 

krisinformationsinlägg som publicerats och så här sa de under intervjun.  

 

Vid stormen Sven var vi inne och jobbade väldigt intensivt vi körde parallellt alla tre för 

att mäkta med. Trycket i sociala medier var så himla stort, och samtidigt uppdatera i 

andra kanaler också. Framförallt Facebook var väldigt svårt att hinna med, vi hade en 

svarstid på högst 30 minuter, det kändes ändå som ett bra sätt att hantera, ett gott 

exempel (Kommun B).  

  

I kommun D. har det främst varit många frågor i samband med uppdatering kring ett inlägg 

som publicerades 2015-02-17. Inlägget berörde en diskussion inom kommunen angående 

förslag gällande en praktisk och humanitär lösning för de utsatta EU-medborgarna som då 

slagit läger i kommunen. Detta skapade debatt i kommentarfältet, men kommunen hanterade 

återkopplingen, genom att vara noga med att betona följande som exemplifieras i inlägget 

nedan.  

 

 
(Hämtad skärmdump: 2018-04-24) 

 

Detta var då kopplat till den flyktingsituation som drabbade Sverige år 2015, kommun D. 

uppmärksammade också flyktingsituationen i intervjun, men inte som en direkt kris för dem 



24 
 

som organisation. Däremot var detta något som påverkade verksamheten eftersom att det blev 

väldigt ansträngt på många håll, exempelvis inom skolan (Kommun D).  

 

I kommun A. och på deras Facebooksida finns en del kommentarer och återkoppling i 

samband med ett inlägg angående kokningsrekommendationer som var 2016. Detta togs 

också upp som ett exempel under intervjun, när kommunen har arbetat med 

kriskommunikation på sociala medieplattformen Facebook framförallt. Kommentarerna 

riktade sig till att informationen uppfattades som otydlig, vilket skapade missförstånd och 

frågetecken. Inlägget, som publicerades av kommunen såg ut som följande:  

 

 
(Hämtad skärmdump: 2018-04-24) 

 

Kommentarer som kom in i samband med detta inlägg, var exempelvis frågor som ”ska vi 

vänta? Eller!!!, seriöst vilket vatten har du på kontaktcenter druckit? och hela meddelandet 

är ju som en rebus!” Inte jättetydligt alltså, inte så tydlig information. Detta var några av de 

reaktioner som inlägget bidrog med. Kommun A. förtydligade och korrigerade därefter 

informationen ytterligare. De svarade även med att be om ursäkt och att det ibland går för fort 

när de vill nå ut med viktig information.  

 

Utifrån begreppet addressivitet som behandlar återkoppling, vilket Ledin och Moberg (2010, 

s.157) belyste. Har merparten av kommentarerna som studerats berört frågor till kommunerna 

angående varför en kris uppmärksammas, ifrågasatt information som upplevts som otydlig 

eller motsägande samt berört frågor vid stormar och strömavbrott. Det som sedan går att 

konstatera efter att ha studerat hur återkopplingen har sett ut från allmänheten i kommunernas 

kriskommunikation, är att det enbart har uppstått kommentarer på Facebook, medan på 

Twitter har det som tidigare nämnts inte funnits någon form av respons. Den respons som har 

gått att urskilja är i så fall baserat på de tweets som har blivit retweetade. 

 

Fortsättningsvis kommer retoriska strategier inom kommunernas kriskommunikation att 

belysas. Det berör också på vilket sätt denna återkoppling som kommunerna bidragit med i 

sitt arbete med kriskommunikation, kan förstås utifrån teorier om retorik och 

kriskommunikation.  
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6.3 Retoriska strategier i kommunernas kriskommunikation  

på Facebook och Twitter  
 

Den kriskommunikation som kommunerna har gått ut med i form av krisinformationsinlägg 

på Facebook och Twitter inger hög trovärdighet i den mening att det är kommuner som är 

avsändare. Utifrån ett retoriskt perspektiv och teorier om retorik i kriskommunikation, 

förmedlar detta ethos, vilket anspelar på talarens och i det här fallet avsändarens karaktär. Det 

berör på vilket sätt det som framförs och av vem, är trovärdigt (Gripsrud, 2011, s.210). Hur 

krisinformationsinläggen är utformade och framställs kan även kopplas till vad Heath (2012, 

s.9) menar att vid en kris prioriteras som sagt inte enbart fakta i form av saklig information, 

utan även hur information framställs och tolkas av dess mottagare är av betydelse.  

Genomgående för den kriskommunikation vid olika händelser som kommunerna har 

informerat om, är att informationen har varit saklig och kort formulerad där budskapet har 

förmedlats på ett klart, tydligt och trovärdigt sätt. Innehållet har som sagt förmedlat ethos då 

avsändaren hela tiden har varit respektive kommun, där informationen som publicerats 

antingen har varit skrivna av ansvariga kommunikatörer eller vidarebefordrade inlägg eller i 

form av retweets på Twitter. Avsändaren har då varit från olika myndigheter exempelvis 

polismyndigheten, länsstyrelsen och räddningstjänst, eller från krisinformation.se som 

bevakar nyheter som berör olika myndigheter. Detta kan ge tyngd för informationens 

betydelse och kan därmed stärka trovärdigheten. Ytterligare aspekter som kan övertyga 

mottagaren om informationens vikt och dess betydelse, är att vid krisinformation länkar de 

oftast vidare till mer information i slutet av inlägget om mottagaren vill veta mer.  

Nedan följer några exempel av tweets från respektive kommuns Twitter- konton, för att 

exemplifiera hur kriskommunikationen bland annat har sett ut där. Dessa tweets som följer, 

bygger på strategierna ethos och logos eftersom att det är trovärdiga avsändare samt vädjar till 

allmänhetens förnuft. Detta genom att gå ut med uppmaningar till allmänheten med 

information och rekommendationer hur de kan förhålla sig till det som har inträffat. 

Tweet kommun C. 6 augusti 2017 

”Viktigt meddelande det brinner i västra hamnen […] och röken sprids mot centrum. Gå 

inomhus och lyssna på SR P4 om du är i närheten.”  

Denna tweet följdes av en retweet från TV4Nyheterna den 7 augusti 2017.  

”Räddningsledaren i […] uppmanar alla i brandområdet att gå inomhus och stänga dörrar, 

fönster och ventilation.”  

På kommun A. och deras Twitter- konto gick det att ta del av bland annat viktig information 

med risk för stora regnmängder, se exempel nedan.  

Retweet från krisinformation SkNV @krisinfoSkNV 28 juni 2017  

”SMHI informerar om risk för stora regnmängder i Skåne län utom Österlen. Från torsdag 

29/6 eftermiddag tidvis… ” 
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Kommun B. retweetade till exempel information från Länsstyrelsen i Skåne, den 28 oktober 

2013, med denna information, ” just nu har 13000 hushåll strömavbrott i Skåne, se 

energimyndighetens råd vid elavbrott […]”  

På kommun D. och deras Twitter- konto var inläggen framförallt delade från deras 

Facebooksida, vilket överrensstämmer med vad kommunen själva uppgav i intervjun, som 

nämnt tidigare. Ett exempel är denna tweet som löd följande: 

”vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ned? Om det till exempel blir ett längre 

strömavbrott så kommer…” 

Rent retoriskt upplevs tonaliteten i kommunernas krisinformationsinlägg och i deras 

kriskommunikation med hög professionalism, där de bemöter samtliga frågor som har gått att 

ta del av. Detta visar på öppenhet och att kommunerna är tillmötesgående i sin 

kommunikation, där de som kommuner hjälper medborgare att orientera sig vid 

krissituationer. Detta är också något som kommunerna själva nämner att de gör då de har som 

riktlinjer att svara på mer eller mindre allt som inkommer. Den gemensamma retorik som 

återfinns i kommunernas återkoppling är att svaren som de ger är informativa, bekräftande 

och av formell karaktär som ger tydligt logos vilket är framträdande i deras kommunikation. 

Det som skulle kunna tolkas utifrån pathos är i sådana fall vid de kommentarer som inkom i 

samband med de inlägg som samtliga av kommunerna publicerade med händelse av 

terrorattentatet i Stockholm 2017.   

I enlighet med Heath (2012, s.9) som beskriver att kriskommunikation innebär retorik på mer 

än ett sätt, beskriver också kommun C. att retorik utgör en viktig del. Detta då de möter 

människor i kommentarfältet som uttrycker starka åsikter med ett tydligt narrativ som de vill 

driva, där de använder härskartekniker och retorik för att föra fram sitt budskap. Kommun C. 

beskriver därför att det är viktigt för de som arbetar med kommunikation inte bara i 

kriskommunikation utan även i det vardagliga arbetet, att hitta ett förhållningssätt att bemöta 

denna typ av kommentarer som inte sällan innehåller personangrepp. Detta eftersom att det 

här är något som är vanligt förekommande i deras arbete och i anknytning till detta sa de 

följande: 

Utan detta kan komma om vi bara får ett mindre medialt drev liksom. Ja, så detta är en 

utmaning för oss, så vi kommer nog i maj att ha en utbildning för våra 

kriskommunikatörer i härskartekniker, metodik och retorik (Kommun C). 

Med detta sagt går det inte att underskatta de retoriska kunskaperna hos 

kommentatorerna, det är utifrån detta av stor vikt att hålla en hög professionell nivå vid 

bemötandet av kommentarer.  

Vi ska bemöta alla kommentarer på sociala medier som inte bryter mot våra riktlinjer 

och gör de det, ska vi ta bort de kommentarer som gör det. Men också förtydliga då att 

vi aktivt ska arbeta med att bemöta rykten, myter, felaktig information, desinformation, 

främlingsfientlighet och stå upp för demokratiska värden. För det är lite det som sker i 

många krishändelser som vi har idag, vad det än är, ser vi att det vänds till det där 
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narrativa som finns i populismens framfart och med främlingsfientligheten (Kommun 

C). 

I enlighet med vad som beskrivs i citatet ovan, kan det kopplas till den kritik som 

framförts och vad som även kan vara problematiskt med att tillämpa sociala medier som 

ett verktyg vid kommunikation och krissituationer. Detta på grund av att felaktig 

information, rykten och desinformation lätt kan spridas, vilket utgör en utmaning med 

sociala medier (Xifra & Sheehan, 2015, s.152). 

Ur ett retoriskt perspektiv har det gått att ta del av inlägg där kommunerna sakligt har besvarat 

kommentarer utifrån principen att de är fritt att diskutera och framföra åsikter, så länge det 

inte strider mot några av deras riktlinjer, precis som beskrivs här. De har också i sina svar 

vädjat till att hålla god ton och respektera deras etiska riktlinjer. Detta är några av de retoriska 

moment som framförallt har kunnat belysas.  

Avslutningsvis följer det en redogörelse för de likheter och skillnader som finns inom 

kommunernas kriskommunikation samt krishanteringsarbete.  

6.4 Likheter och skillnader i kommunernas kriskommunikation 
 

Det gemensamma för kommunerna och den kriskommunikation och krishanteringsarbete som 

de tillämpar är att de arbetar proaktivt, det vill säga med krisförebyggande arbete. Inom 

kommunerna kan detta innebära att ha gott samarbete mellan grannkommuner, medborgare 

och polismyndigheten. Genom att delta i krisberedskapsveckan som de har gjort genom åren 

och delat inlägg i samband med denna kampanj, kan detta vara ett sätt att nå ut med 

krisförebyggande information och förbereda eller åtminstone fortsätta skapa medvetenhet hos 

allmänheten för att vara förberedd om en kris är framme.  

Ett belysande exempel när Kommun B. gick in och arbetade i förebyggande syfte vid en 

situation som skulle kunna ha blivit en kris för kommunen, innan det hade tillräckligt med 

information om vad som hänt, var i samband med en händelse som inträffade på restaurang 

som heter 19hundra, hösten 2017. Det var en händelse som i media förmodades ha en 

terroranknytning, vilket de sedan avskrev. 

I samband med det inträffade publicerade Kommun B. då ett krisinformationsinlägg på 

kommunens Facebooksida, för att kort meddela allmänheten om situationen och hur det 

hanterades, så här såg inlägget ut som publicerades då.  
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(Hämtad skärmdump: 2018-04-24) 

I intervjun beskrev kommun B. även händelsen som följande: 

Det är ju egentligen helt en polisiärhändelse, alltså det är polisen som hanterar 

det, polisen som är där. Men självklart spillde det över på kommunen, och först 

vet man ju inte i vilken omfattning men man måste ju ta hand om det, för det 

skapar ju en massa oro, även om det inte är någon koppling till någon av våra 

verksamheter. Så då gick vi också i stab, då var jag också här och jobbade helg 

(Kommun B).  

Detta är ett exempel på en händelse där en oönskad händelse har kommit till kännedom, 

där kommunen har tagit det säkra före det osäkra och reagerat samt agerat i händelse av 

att situationen kan vara en potentiell kris, därmed gick de in och arbetade i 

förebyggande syfte. 

Det gemensamma för kommunerna är förutom att de har arbetat och arbetar proaktivt på 

olika sätt, är att ingen av dem uppger att de har upplevt någon direkt kris gentemot deras 

kommun som organisation. Utan det är i enlighet med vad Kádárova et al. (2015, 

s.1119-1124) belyste om kriskommunikation och risker, där en kris kan utmynnas inom 

en organisation om det råder brister i det förberedande krishanteringsarbetet. Till 

exempel om det finns brist på underlag och inte tillräckligt med 

kommunikationsstrategier kan det innebära negativa konsekvenser inom krishantering 

och resultera i att en organisation tappar i trovärdighet. Det skulle kunna leda till att en 

organisation mister sitt förtroende eller liknande, vilket kan leda till en kris för en 

organisation om kommunikationen misslyckats (Kádárová 2015, s.1122).  

I ett utdrag från intervjun med kommun C. sa de följande: 

Att tittar man utifrån på oss, så har vi nog väldigt många kriser, men vi tittar ju på det 

rent ur ett organisatoriskt perspektiv.  

Det vill säga att rent organisatoriskt upplever inte kommun C. att de har haft någon 

direkt kris, även om det kan uppfattas så utifrån, vilket även Larsson (2014, s. 300) 

beskriver att så kan vara fallet. Inte heller de andra kommunerna upplever att de har haft 

någon direkt kris som har påverkat organisationerna nämnvärt. Utan det handlar 

framförallt om förebyggande krisarbete i olika avseenden vilket de såväl betonar och 
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som går att utläsa utifrån de innehåll som har publicerats på deras Facebook och 

Twitter.  

Något som är utmärkande för kommun C. i jämförelse med de andra kommunerna är dock att 

de inte talar i termer av kris utan istället använder ord för en krissituation som en oönskad 

händelse, de menar att detta beror på att internt inom organisationen märker de att många 

associerar kriser med sina egna personliga kriser och att medarbetare därför har svårt att ta 

ordet kris i sin mun. Detta går också i linje med vad Coombs (2012, s.20) betonar angående 

att vara sparsam med att uttrycka händelser i termer av kris. 

För att summera går det att ta del av fler likheter än skillnader i kommunernas krisinformation 

som presenteras. Inom respektive kommun är många av krisinformationsinläggen som 

publicerats likartade samt att flera inlägg hänger ihop, vilket kan kopplas till begreppet om 

intertextualitet där olika texter kan beskrivas som en länk i en kedja av befintliga och 

kommande texter (Ledin & Moberg, 2010, s.155). Många av de krisinformationsinlägg som 

hänger ihop baseras utifrån antal uppdateringar av en viss händelse. Innehållsmässigt går det 

också att utläsa att kommunerna använder liknande strategier när de går ut med 

krisinformationsinlägg på Facebook och Twitter. Detta kan kopplas till det perspektiv på 

strategier för krismeddelanden som Austin och Jin (2017, s.174) belyste, därför att 

kommunerna är meningskapande genom de innehåll som de publicerar. De förmedlar 

rekommendationer och uppmaningar hur allmänheten bör agera vid till exempel bränder, 

genom att stänga fönster samt inte vistas i olika områden med mera.  

Skillnaden däremot handlar i så fall snarare om på vilket sätt kommunerna använder 

Facebook och Twitter som en strategi i deras kriskommunikation och hur de arbetar 

krisförebyggande snarare än vad det finns för skillnader innehållsmässigt i den 

krisinformation som presenterats. En primär skillnad är däremot att Twitter används och 

prioriteras olika inom kommunerna. Detta väcker frågan om varför faller Twitter bort till 

förmån för Facebook, vilket till viss del kan kopplas till kommunernas attityder till sociala 

medier som en strategi i deras kriskommunikation, men mer om detta diskuteras i 

slutdiskussionen.  
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7. Sammanfattande slutdiskussion  
 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en sammanfattning av uppsatsen och därefter 

synliggörs och reflekteras det över om syftet med uppsatsen har uppnåtts samt om 

frågeställningarna har besvarats, utifrån det resultat som framkommit.  

7.1 Sammanfattning   
 

Sammanfattningsvis har denna studie behandlat på vilket sätt kommunerna har arbetat med 

kriskommunikation på sociala medieer, där Facebook och Twitter har varit i fokus.  

För att uppnå syftet med uppsatsen, alltså att undersöka på vilket sätt kommunerna har arbetat 

med kriskommunikation på Facebook och Twitter under perioden 2012-2017. Formulerades 

fyra stycken frågeställningar, vilket var följande; vad har kommunerna för attityder till sociala 

medier som en strategi i arbetet med kriskommunikation?, hur har återkopplingen sett ut från 

allmänheten i kommunernas kriskommunikation på Facebook och Twitter samt på vilket sätt 

har kommunerna bemött återkopplingen?, för att därefter studera hur kommunernas 

kriskommunikation på Facebook och Twitter kan förstås utifrån de retoriska strategierna 

ethos, pathos och logos, samt tillsist undersöka vad finns det för likheter och skillnader mellan 

kommunernas kriskommunikation? 

7.2 Attityder till sociala medier  
 

Kommunernas attityder till sociala medier som en strategi i arbetet med kriskommunikation 

på Facebook och Twitter, upplevs som positiv eftersom att under intervjuernas gång har 

samtliga varit för användningen av sociala medier som en strategi för att nå ut med snabb 

information. Genom att fråga vilka fördelar och nackdelar som de ansåg att plattformarna 

Facebook och Twitter bidrar med i deras kommunikationsarbete och då främst vid 

kriskommunikation, förmedlades en tydlig bild av deras inställning och attityder gentemot 

detta. Trots att de fanns vissa problematiska aspekter som de lyfte fram övervägdes detta av 

fördelarna, då överrensstämmande är att de ansåg att sociala medier är ett viktigt verktyg för 

att snabbt och effektivt nå ut med information. Resultatet visade därmed att de är positivt 

inställda till användningen av sociala medier i deras kommunikationsarbete både till vardags 

och vid kris. Detta eftersom att dessa plattformar utgör ytterligare kanaler att kommunicera 

på, då de beskriver att det är viktigt att använda alla kanaler som finns att tillgå.  

7.3 Återkoppling från allmänheten och kommunernas bemötande av 

återkopplingen?  

 

Gemensamt för kommunerna är att det endast har funnits återkoppling att ta del av från 

respektive kommuns Facebooksida, därmed har det alltså inte funnits några kommentarer vid 

deras krisinformation på Twitter under denna period som studerats. Baserat på de resultat som 

framkommit är det Facebook som har varit framträdande i deras kommunikation medan 

Twitter inte har prioriterats till samma grad. Inlägg som genererade i ett flertal kommentarer 

var framförallt vid proaktiva krisinlägg, uppdatering kring bränder, stormar och otjänligt 
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vatten med mera. Utifrån de inlägg som har tagits del av har kommunerna bemött samtliga 

frågor och synpunkter som inkommit i kommentarfältet och detta i enlighet med deras 

riktlinjer.  

7.4 Retoriska strategier i kommunernas kriskommunikation 

 

Retorik har utgjort en central del i deras kriskommunikation utifrån hur kommunikationen har 

förmedlas och framställts. Resultatet efter att ha studerat inläggen på deras Facebook och 

Twitter, har visat att krisinformationen i hög grad präglats av tydlighet och saklighet vilket 

kopplas till såväl ethos som logos argument baserat på trovärdighet samt logik. Detta har varit 

av stor vikt vid krisinformation för att gå ut med korrekt information för att på det viset 

undvika missförstånd och att felaktig information sprids. Med utgångspunkt från detta har det 

inte funnit några pathos argument att belysa. För att kunna hantera återkoppling i form av de 

kommentarer som har inkommit på olika kanaler har det redogjorts för att retorik är 

betydelsefullt för kommunerna för att veta hur de ska bemöta frågor, synpunkter och åsikter. 

Detta då klimatet på sociala medier och i kommentarfälten präglas av starka ståndpunkter där 

de möts av retoriska strategier från mottagarna för att de ska nå fram med sina budskap, vilket 

är resultatet som har framkommit i denna del angående retoriska strategier i deras 

kriskommunikation. 

7.5 Likheter och skillnader mellan kommunernas kriskommunikation? 
 

Resultatet visade att det finns fler likheter än skillnader i deras kriskommunikation på 

Facebook och Twitter, innehållsmässigt skiljer sig det inte nämnvärt. Det finns därmed många 

likheter som innefattar hur kriskommunikationen är utformad. Istället ligger skillnaden i hur 

de använder kanalerna som en strategi i deras kriskommunikation, där vissa till exempel 

enbart länkar vidare samma information från deras Facebooksida vidare till Twitter medan 

andra använder Twitter mer. Att Facebook utgör en central del och är mer framträdande än 

Twitter kan som tidigare nämnt konstateras utifrån antal inlägg som tagits del av på respektive 

kanal samt baserat på deras attityder gentemot dessa plattformar.  
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8. Slutdiskussion 
 

I denna slutdiskussion beskrivs det på vilket sätt studien förhåller sig till den tidigare 

forskningen och de teorier som tillämpats. Avslutningsvis redogörs det för en kritisk reflektion 

av studien och förslag på vidare forskning.  

Slutsatsen utifrån denna studie är att trots den kriskommunikation som har gått att ta del av 

från deras Facebook och Twitter under perioden 2012-2017 som har studerats, har inte någon 

av kommunerna egentligen upplevt någon kris som har drabbat deras kommun som 

organisation. Utan det har snarare innefattat samhällskriser som har varit viktiga att informera 

allmänheten om, i förebyggande syfte.  Det har också gått att konstatera att i den 

kriskommunikation som återfinns, har Facebook varit den primära kanalen i jämförelse med 

Twitter och detta har varit överrensstämmande för samtliga kommuner. Detta väckte som sagt 

frågan varför faller Twitter bort till förmån för Facebook? En av anledningarna beskrivs vara 

att det beror på en resursfråga varför Twitter inte används i samma grad. Däremot skulle en 

annan anledning till detta kunna bero på att Twitter inte är den optimala kanalen för 

kommunerna att kommunicera på, då deras målgrupp kanske snarare befinner sig på 

Facebook samt att det eventuellt inte finns något större allmänintresse att följa mindre 

kommuner på ett forum som Twitter. Detta eftersom att händelserna som det informeras om är 

av lokal karaktär och vänder sig i första hand till medborgarna i kommunen, om det inte finns 

ett riksintresse av att följa en kommun på Twitter. 

Utifrån de frågeställningar som besvarats anser jag att syftet med studien har uppnåtts där det 

i studien presenteras på vilket sätt dessa kommuner har arbetat med kriskommunikation på 

Facebook och Twitter under perioden 2012-2017. Att studera deras kriskommunikation under 

en femårsperiod grundade sig i att det skulle finnas innehåll med karaktär av krisinformation 

att ta del av. Genom att gå tillbaka under en längre period innebar det en bredare möjlighet att 

finna material som visade på utförd kriskommunikation. För att sedan sätta det i perspektiv till 

vad som framkom i intervjuerna. Baserat på detta har studien gått att genomföra med 

utgångspunkt från syftet och frågeställningarna.  

Utifrån resultatet att bedöma framgick det att ingen av kommunerna som tidigare nämnts har 

drabbats av någon kris i den mening att det har påverkat deras kommun som organisation. 

Den tidigare forskningen som Kádárová et al. (2015, 1119-1124) belyste, poängterade då att 

en kris först utmynnas inom en organisation om det råder brist i det förberedande 

krishanteringsarbetet. Att kommunerna därmed inte har drabbats av någon direkt kris av den 

digniteten att det har påverkat organisationens värden, är positivt då de aktivt har arbetat och 

fortsätter att arbeta proaktivt för att minimera samt begränsa risker att en kris ska inträffa. 

Denna insikt kopplas då till teoretiska utgångspunkter för kris och riskkommunikation, för att 

förebygga kriser.  

I resultatet visar det också att samtliga är eniga om att alla krissituationer måste hanteras som 

en enskild händelse, då kriser är unika där det krävs olika strategier att utgå från. Detta går i 

linje med Sandberg och Vigsø (2016-89-102) och deras forskning. Den tidigare forskningen 

om användningen av sociala medier inom organisationer och teorier om kriskommunikation 
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och sociala medier. Förhåller sig till resultatet på det viset att vad som framkommer av de 

positiva aspekterna med Facebook och Twitter i deras kriskommunikation förstärks också av 

Rasmusen och Ihlen (2017, 1-17) resonemang angående att sociala medier ger möjligheter att 

öppna upp för dialog och främja åsikter med mera, där det är viktigt för en organisation att 

befinna sig på sociala medier för att också hålla koll på vad som skrivs gällande deras 

verksamhet. Detta för att ligga steget före och för att eventuellt kunna avvärja en uppseglande 

krissituation (Rasmusen och Ihlen, 2017, 8).  

Den teoretiska och begreppsliga referensramen fyller en central funktion för resultat och 

analysdelen genom att de stödjer de resonemang som framkommer. Definition av 

krisbegreppet har utgjort en viktig del för att klargöra att ordet kris inte är givet och för att ge 

en bakgrund för vad för krissituationer som behandlas i uppsatsen. Detta genom att visa på att 

det också finns kriser på olika nivåer, vilket är en viktig distinktion att lyfta fram för att 

förtydliga i vilket sammanhang som kommunerna har arbetat med kriskommunikation. Det 

vill säga om det handlar om förtroendekris, samhällskris eller organisationskris. Därefter 

behandlades det för sociala medier och kriser, retorik och kriskommunikation som utgör de 

övergripande teorierna, till sist en beskrivning av kriser och riskkommunikation.  

Dessa teoretiska perspektiv förhåller sig till resultatet för att belysa på vilket sätt kommunerna 

har arbetat med sociala medier i kriskommunikation och hur de har tillämpat retoriska 

strategier i deras kriskommunikation samt vid återkoppling med allmänheten samt för att 

belysa om hur organisationer kan arbete i förebyggande syfte med krishantering. Teorier om 

kris och riskkommunikation sammankopplades till resultatet genom att lägga fokus på hur de 

har arbetat förebyggande i olika sammanhang, inte enbart av vad som har gått att ta del av på 

respektive Facebooksida och Twitter- konto utan även med hänsyn till hur deras 

kommunikation är organiserad vid krissituationer.  

Sammanfattningsvis har resultatet legat i linje med den tidigare forskningen och de teoretiska 

utgångspunkter som tillämpats. Det går dessutom att konstatera att kommunernas 

kriskommunikation och användandet av Facebook samt Twitter kan liknas vid vad som 

behandlades i rapporten från myndigheter för samhällsskydd och beredskap, där myndigheter 

som intervjuats främst tillämpade Facebook i jämförelse med Twitter. 

För att återanknyta till inledningen har den inomvetenskapliga relevansen för studien varit att 

bidra med ytterligare kunskap om hur organisationer använder sig av sociala medier vid en 

krissituation och i det här fallet kommunalverksamhet. Detta med bakgrund då Eriksson och 

Olsson (2016, 198-206) tog upp i sin forskning att det inte finns tillräckligt med studier inom 

detta område samt att det finns begränsad med kunskap om hur medborgare använder sociala 

medier vid en krissituation (Eriksson och Olsson, 2016, 198-206).  
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8.1 Kritisk reflektion och förslag på vidare forskning  
 

För att kritiskt reflektera kring denna studie har det varit fullt möjligt att studera hur 

kommunerna har arbetat med kriskommunikation på deras Twitter och Facebook under 

perioden 2012-2017. Relevant information har gått att ta del av dels på dessa kanaler men 

också utifrån genomförandet av intervjuerna. En kritik som skulle kunna ställas till studien är 

att innehållet riskerar att påverkats av personliga tolkningar som till viss del görs i arbetet med 

resultat och analys men framförallt att resultatet kan ha påverkats av att intervjua såväl 

professionella kommunikatörer som kommunikationschefer inom kommunerna. Detta 

eftersom att svaren som de har givit kan ha präglats av deras yrkesroll som medför ett visst 

ansvar och förpliktelse gentemot sin organisation, att det är väldigt måna om att framställa sin 

kommun utifrån ett positivt perspektiv, vilket redogjordes för i problematiserande av 

intervjumetod.  

För att förbättra studien skulle fler stora kommuner med ett större händelseflöde kunna 

studeras samt att genomföra två separata intervjuer inom respektive kommun, förutom en 

intervju med ansvarig kommunikatör även genomföra en intervju med till exempel 

webbansvarig, för att kanske få en mer fördjupad bild.  

Slutligen det som går att uttala sig om i denna studie är hur dessa kommuner har arbetat med 

kriskommunikation på Facebook och Twitter under 2012-2017 samt hur kommunernas 

krishanteringsarbete är utformat, vilket pressenterades i bakgrund av kommunernas 

kommunikationsavdelningar. Under denna period som studerats har det gått att ta del av olika 

former av krisinformation och kommunikation med allmänheten. Förslag på vidare forskning 

skulle kunna vara för att fortsätta på Eriksson och Olssons (2016, 198-206) spår, att studera 

medborgares användning av sociala medier i krissituationer, vilket skulle kunna genomföras 

utifrån de kommuner. För att på så sätt även studera vilka kommunikationskanaler eller 

medier som är lämpligast att tillämpa inom respektive kommun anpassat utifrån mottagarna, 

vilket hade gått i linje med Sellnow (2012, 633-643) forskning.  

Det hade också varit intressant att studera en större kris där arbetet före, under och efter hade 

gått att studera, för att se vilka strategier som använts och hur dessa fungerat.  

Den kunskap som denna studie har tillfört, är att inom dessa kommuner oberoende av storlek 

är kanaler på sociala medier viktiga för kontakt med medborgarna. Slutsatsen som kan dras är 

att kommunerna på ett mycket tidigt stadium arbetar preventivt och går ut via Facebook och i 

viss mån Twitter, för att informera allmänheten om avvikelser inom kommunens 

samhällstjänst. Den snabba kommunikationen och återkopplingen med medborgarna är 

ovärderlig vid krishantering i samband med information kring till exempel kontaminerat 

dricksvatten, utsläpp, stora bränder, översvämningar med mera, även återkopplingen från 

medborgarna är viktig.  

Genom att titta på historiken på Facebook och Twitter går det att inse att kriskommunikation 

inte behöver vara så dramatisk som det kanske låter. Därför är det viktigt som kommunikatör 

att vara lyhörd och agera snabbt även i småskaliga händelser. Då detta är ett bra sätt att 
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hämma den såkallade snöbollseffekten vilket kan uppträda om ett litet problem ignoreras, 

vilket då skulle kunna växa till ett snabbt och stort problem. Denna studie är därför relevant 

för medie- och kommunikationsvetenskap. 

Avslutningsvis går det att konstatera att ordet kris och den kriskommunikation som tillämpats 

i denna studie inte har varit av särskilt dramatisk karaktär som en av krisdefinitionerna 

kännetecknas av. Det skulle kanske finnas ett mindre laddat ord för händelser av mindre 

allvarlig karaktär inom kommuner. En tanke är kanske att klassificera allvaret i kris med en 

tregradig skala likt SMHI:s utfärdande av klass 1, 2 och 3 varningar. 
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9.1 Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Informera om de forsknings etiska riktlinjer:  

 

 Informera om studien och dess syfte.  

 Utgår från frivillighet och samtyckeskrav.  

 Konfidentialitetskravet  

 Studien är endast till för forskningsändamål. 

 Sammanställning av den färdiga intervjun översänds för kännedom. 

 Intervjupersonen får välja att hoppa över frågor eller avsluta intervjun när det önskas.  

 Fråga om godkännande av inspelning för transkribering. 

 

Kris och krishantering: 

1. När skulle ni säga att en händelse blir till en kris och vem är det som avgör det? 

2. Vilken är den senaste stora händelsen som klassificeras som kris inom er kommun? 

3. Vilka konkreta mål finns det med uppföljningen efter krishantering och varför?  

Kriskommunikation och sociala medier: 

4. Hur länge har ni arbetat med sociala medier inom kriskommunikation i er kommun? 

5. Berätta hur är kriskommunikationen organiserad hos er? 

6. Vad tycker ni det finns för fördelar och nackdelar med att använda Facebook samt 

Twitter vid kriskommunikation. 

7. Hur prioriteras sociala medier i krisplanen gentemot traditionella medier? 

8. Hur upplever ni sociala medier som strategi vid kriskommunikation? 

9. Kan ni berätta om någon eller några händelser där ni har upplevt att sociala medier, i 

kriskommunikation, inte har fungerat? 

10. Hur ser framtiden ut för sociala medier inom kriskommunikation och krishantering i er 

kommun? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2- Textanalytiska frågor utifrån retoriska strategier 

 

Nedan följer frågorna som utgör underlag för analysen med utgångspunkt från de retoriska 

strategierna ethos, pathos och logos samt övriga begrepp som tillämpas. 

 På vilket sätt uppfattas inläggen på Facebook och Twitter som trovärdiga och 

övertygande?  

 Hur uppfattas tonaliteten ur inläggen, förmedlar de osäkerhet, professionalism, 

ödmjukhet, öppenhet eller avvaktande och undvikande? 

 Vad för typ av känslor väcker inläggen? 

 Är inläggen informativa, sakliga och bekräftade?  

 

 Utifrån begreppet intertextualitet och addressivitet, vad finns det för likheter i 

krisinformationsinläggen och hur ser återkopplingen ut för respektive inlägg?  

 Vilka inlägg kan anses som proaktiva och vilket syfte fyller dessa? 
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