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Abstrakt  
 
 
Syftet med denna studie är att se vilka informationskanaler yngre använder sig av i 

normalläge, för att kunna utröna om nätverk är en informationskanal gentemot yngre 

människor vid kris. Alla kommuner i Sverige har ett informationsansvar gentemot sina 

medborgare men det finns inga lagar som reglerar hur information skall ges. Det är alltså upp 

till varje enskild kommun att bestämma över vilka informationskanaler de skall använda sig 

av. Det är därför intressant att diskutera om nätverk som informationskanal förbättrar eller 

försämrar de demokratiska idealen utifrån myndigheternas informationsansvar och 

medborgarnas rätt till information vid en kris. 

 

Mitt material består främst av litteratur, utredningar och studentuppsatser. Detta har 

kompletterats med åtta respondentintervjuer med yngre medborgare. Forskning gällande yngres 

medievanor och användandet av nätverk har även utgjort en central del i min studie.  

 

Studien påvisar vissa mönster i yngre människors användande av informationskanaler. Yngre 

människor använder sig främst av TV och Internet för att inhämta information i normalläge. Det 

är alltså även dessa två kanaler som yngre människor använder för att inhämta information 

under en kris som till exempel Stormen Gudrun. Nätverkstänkandet kommer först när dessa två 

kanaler, TV och Internet, inte fungerar. Däremot inhämtar yngre människor information från 

såkallade interpersonella nätverk i allt större utsträckning. Med interpersonella nätverk menas 

att man får information från till exempel familj och vänner.  

 

 

 
Nyckelord: Nätverk, Kriskommunikation, Demokrati, Yngre medborgare.   
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Figurförteckning 

Figur 1: Linjär kommunikationsmodell. s.13. 

Figur 2: Nätverk: noder sammankopplade i länkar som bildar olika mönster. s.14. 

Figur 3: Nätverk i klusterform. s.18. 

Figur 4: Klassisk kommunikationsmodell. s.24. 

Figur 5: Nätverks- och kommunikationsmodeller. s.25. 

Figur 6: Intervjupersoner 
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1. Inledning 

 
Sverige har idag kommit att bli ett informationssamhälle. Medborgarnas rätt till information 

slås fast i regeringsformens andra paragraf. Rätten till information kan, tillsammans med 

yttrandefriheten, ses som en förutsättning för medborgarnas önskade aktiva deltagande i den 

demokratiska debatten och processen.1 Under en krissituation ökar informationsbehovet från 

allmänhetens sida. Vid en kris kan information inhämtas på en rad olika sätt bland annat 

genom TV och radio men även igenom så kallade nätverk. Ett nätverk bygger på principen 

om relationer mellan människor som har något gemensamt. Organiserade nätverk bygger på 

principen att informella kontakter är grunden för nätverkets syfte. Medlemmarnas privata 

syfte och mål måste stämma överens med organiserade nätverk för att de skall vara 

livskraftiga. För att ett nätverk skall vara intressant för dess medlemmar måste det erbjuda 

dem någonting.2 Det finns även så kallade interpersonella nätverk som till exempel kan bestå 

av vänner eller familj. Jag tycker det är intressant att se om de interpersonella nätverken och 

andra nätverksformer är en informationskanal som unga människor använder eller kan tänka 

sig använda.3  

 

I denna studie läggs fokus på hur yngre människor bosatta i Halmstads kommun inhämtar 

information i normalläge. Ann Enander menar att vi använder oss av samma informations 

kanaler vid en kris som i normalläge dvs. att människor använder sig helt enkelt av de 

beprövade informationskanalerna vid en kris.4 Därför är det relevant att undersöka hur yngre 

människor inhämtar information innan en kris uppstår. Jag har valt att studera hur yngre 

människor inhämtar information för att kunna utveckla kriskommunikationen och möjligen 

nätverkstänkandet. Det är intressant att studera yngre människor då de är uppvuxna med den 

moderna informationstekniken. Detta för att sedan följa upp hur de använder den. En 

intressant aspekt är också om valet av olika informationskanaler kan resultera i olika effekter 

hos medborgaren? Är öga mot öga kanalen mera trovärdig och effektiv än exempelvis 

Internet?  

 

                                                 
1 Dahlström M, Flodin B. 1998, s.5. 
2 Borell K, Johansson, R. 1996, s.20 ff. 
3 Falkheimer J, Heide M. 2007, s.8 ff. 
4 Konferens: Säkerhet och sårbarhet. Högskolan i Halmstad.  
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Jag har till skillnad från större delen av den tidigare forskningen valt att lägga fokus på 

mottagaren och inte på sändaren av information. Detta på grund av mitt intresse för hur 

mottagaren tar till sig och uppfattar viss information.   

 

Alla kommuner i Sverige har ett informationsansvar gentemot sina medborgare men det finns 

inga lagar som reglerar hur informationen skall ges. Det är alltså upp till varje enskild 

kommun att bestämma vilka informationskanaler de skall använda sig av.  

Det är därför intressant att diskutera om nätverk som kommunikationskanal påverkar och/eller 

uppfyller de demokratiska kraven, om nätverk som informationskanal förbättrar eller 

försämrar de demokratiska kraven utifrån myndigheternas informationsansvar och 

medborgarnas rätt till information vid en kris. När det gäller valet av informationskanal/er kan 

kommunen välja att informera medborgarna på samma sätt, genom samma kanaler eller 

genom olika kanaler. Kommunen och den enskilda medborgaren har båda två ett 

informationsansvar. Kommunen har idag ett myndighetsansvar att informera, ett ansvar som 

inte kan läggas över på någon annan. Kort sagt så är det en av grundtankarna bakom 

nätverkande att delegera informationsansvaret närmast brukarna. Det kan därför te sig 

problematiskt att delegera över ett myndighetsansvar på privatpersoner.  

 

1.1 Problemformulering 

Målet med denna studie är att undersöka yngre människors informationskanaler i normalläge.  

Detta för att kunna utröna om nätverk är en möjlig och effektiv kanal för kriskommunikation 

bland yngre människor. Det är intressant att se vilka kanaler yngre människor använder 

eftersom de är uppvuxna i en högt utvecklad och digital värld. Det eftersträvas idag 

nätverkskommunikation ute i kommunen och detta tänkande har sina rötter i näringslivet. Det 

är relativt nytt att man idag applicerar just nätverksteorier på verkligheten. Det är därför 

intressant och relevant att undersöka om nätverk är en alternativ informationskanal vid en 

kris. Det finns idag en problematik i kommunernas val av informationskanaler vid en kris och 

i normalläge. Frågan är om kommunen skall anpassa informationskanalerna till varje enskild 

medborgare eller använda sig av de traditionella kanalerna? Denna uppsats avser inte besvara 

om nätverk som informationskanal uppfyller eller påverkar de demokratikrav som finns. 

Uppsatsen avser att beskriva nätverk för att sedan diskutera om nätverk kan påverka 

demokratin på ett positivt eller negativt sätt med utgångspunkt från kommunens 

myndighetsansvar. Jag kommer att föra en diskussion gällande detta utifrån mina resultat. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns några mönster i ungas val av 

informationskanaler i normalläge. För att undersöka vilka informationskanaler unga använder 

sig av vid en kris måste man först undersöka vilka kanalerna är i normalläge. Det 

grundläggande målet med studien är att Halmstads kommun skall kunna förbättra sin 

kriskommunikation gentemot yngre människor, samt utröna om nätverk är en bra kanal vid 

kriskommunikation. Med begreppet ”bra” avses om nätverk som informationskanal förbättrar 

eller försämrar de demokratiska krav som finns utifrån myndigheternas informationsansvar. 

 

De två första frågorna kommer främst att besvaras utifrån mina intervjuer. Den sista frågan 

kommer att mynna ut i en sammanfattning över tidigare forskning, mina intervjuer och annat 

material. Fokus i frågan kommer dock att ligga på nätverksteorin och myndigheternas 

informationsansvar vid en kris. Detta för att försöka diskutera nätverkande utifrån de 

demokratiska informationskraven som vilar på kommunen. Denna fråga kommer som sagt inte 

kunna besvaras i denna studie utan endast diskuteras utifrån mina resultat. Dock med hopp om 

att frågan besvaras i framtida studier. Mina frågeställningar är: 

 

• Hur ser kommunikations- samt informationskanalerna ut bland yngre människor i 

Halmstads kommun i normalläge? 

• Är nätverk effektivt att använda som informationskanal gentemot yngre människor? 

• Är nätverk ett bra alternativ med tanke på kriskommunikation? 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med att jag förklarar begreppet kris för att öka begriplighet av studien hos 

läsaren. Jag har även gjort två avgränsningar i min studie, yngre människor och Halmstads 

kommun. I mitt nästa kapitel behandlar jag tidigare forskning som innefattas av myndigheters 

kriskommunikation i ett mångkulturellt samhälle, medievanor hos yngre och förtroendet för 

medierna. Myndigheters kriskommunikation i ett mångkulturellt samhälle är en rapport 

genomförd av Jesper Falkheimer och Mats Heide. Rapporten behandlar myndigheternas 

krishantering före, under, samt efter en kris med fokus på personer med utländsk bakgrund. 

Jag tar även upp medievanor hos yngre människor i Sverige, USA och Europa samt 

förtroendet för medierna. Kapitlet innehåller även en diskussion om kommunens 

informationsansvar kontra medborgarens ansvar. Efter detta följer teorikapitlet där 

nätverksteorin samt olika kommunikationsmodeller presenteras. Metod och material 

presenteras sedan och här inkluderas mitt metodologiska angreppssätt som har inspirerats av 

grounded theory. I kapitlet presentas även min intervjumetod, valet av intervjupersoner och 

källkritiska aspekter.  

 

Därefter kommer vi fram till resultat och analysdelen. Här presenteras de resultat jag har fått 

fram i min utvärdering gällande yngre människors val av informationskanaler, om nätverk är en 

väg för kriskommunikation samt nätverkets inverkan på de demokratiska kraven som finns på 

kommunen med tanke på information. Materialet som har lett fram till resultatet består av mina 

intervjuer, litteratur, tidigare forskning och utvärderingar. Uppsatsen avslutas med kapitlet som 

heter avslutande reflektioner. I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser där jag besvarar 

mina frågeställningar. I detta kapitel finns även några aspekter för fortsatt forskning. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Jag anser att studien innehåller i synnerhet ett begrepp som behöver förtydligas och/eller 

förklaras. Det är begreppet kris. Med begreppet kris i denna studie avses en händelse som 

påverkar hela samhället i form av till exempel en naturkatastrof som stormen Gudrun. Målet i 

denna studie är inte att undersöka personliga kriser som till exempel bortgång av en nära 

anhörig. 
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Hur definieras då begreppet kris? När det gäller att förklara begreppet kris finns det en del 

svårigheter på grund av att det finns många och varierande definitioner av ordet. 

Ordet kris härstammar från grekiskans krisis som betyder beslut. Den lexikala definitionen av 

begreppet kris är att det innebär en avgörande eller kritisk vändpunkt. Följden blir vanligtvis 

någon form av förändring av den sociala ordningen.5 Kathleen Fearn-Banks hävdar att en kris 

är en stor händelse med en möjlighet till ett negativt utfall som kan påverka ett företag, en 

organisation eller ett helt samhälle.6 Larsåke Larsson anser att en kris kan ses som en naturlig 

eller skapad händelse som innebär ett direkt och allvarligt hot mot liv, egendom eller fred.7 Han 

menar att en katastrof står för det som följer på en risk som i sin tur står för ett latent hot. En 

katastrof innebär alltså ett förverkligande av detta hot som till exempel stormen Gudrun. Han 

anser att en katastrof kan slå över till en kris om den inte hanteras med just krishantering.8  

 

Den definition av begreppet kris som jag tycker är mest lämplig för denna studie finner man 

på Varbergs kommuns hemsida. De definierar en kris på följande vis:  

 

En definition av kris varierar beroende på vem som definierar den. Om man ser till 

arbetet kring samhällets krisberedskap kan begreppet definieras som en händelse som 

drabbar stora delar av vårt samhälle och många människor. En kris hotar 

grundläggande funktioner och värden som exempelvis dricksvattnet eller människors 

hälsa.  

 

En kris kännetecknas av att den: avviker från det som är normalt, uppstår hastigt, mer 

eller mindre oväntat och utan förvarning, hotar grundläggande värden och eller 

riskerar befolkningens livsbetingelser och kräver snabba beslut och samordnade 

insatser från flera myndigheter samtidigt.9 

 

Detta är en ganska vid och öppen definition av begreppet kris men detta ser jag som en 

fördel. Det centrala i begreppet är just att en kris i denna studie handlar om något som 

drabbar hela eller stora delar av samhället och inte enskilda individer. Med diskussionen 

ovanför har jag försökt att påvisa svårigheterna med att definiera vad en kris egentligen är för 

något.  

                                                 
5 Falkheimer J, Heide M. 2006, s.7 ff. 
6 Fearn-Banks K. 1996, s.1 ff. 
7 Larsson L. 2001, s.242 ff. 
8 Ibid., s.243. 
9 Varbergs kommun. Länk: Krisberedskap. 
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Det finns många olika definitioner och det är svårt att finna en bra och tydliga definition över 

vad en kris egentligen innebär.  

 

1.5 Avgränsningar och urval  

Jag har valt att avgränsa min studie till att behandla yngre människor i åldrarna 23-28 år, med 

ett eget hushåll i Halmstads kommun. Det senare eftersom människor som har ett eget hushåll 

inhämtar troligtvis information självständigt.  

 

Varför just välja att undersöka yngre människor som är bosatta i Halmstads kommun? Jag har 

ingen anledning att tro att Halmstads kommun skulle avvika från andra kommuner i något 

hänseende. Det är alltså inget speciellt med Halmstads kommun. Halmstads kommun är en 

medelstor svensk kuststad. Kommunen har ett invånarantal på cirka 90 000 av dessa var 

46000 i åldrarna 25-64 år. Baserat på variabeln ålder och kön skiljer Halmstads kommun sig 

endast åt med - 1.7 % jämfört med resten av riket. Sammanfattningsvis så är antalet bosatta i 

åldrarna 25-64 år och variabeln kön i stort sett samma i Halland som i resten av riket.10    

Genom att välja en stad som inte utmärker sig kan de mönstren som jag kan urskilja vara 

allmängiltiga även för andra städer i landet. Jag kan dock endast urskilja mönster i min 

undersökning och kan inte dra några större generella slutsatser baserat på mina resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Halmstads kommun. Länk: Statistik.  
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2. Tidigare forskning 

 

Jag har valt att lyfta fram Jesper Falkheimers och Mats Heides rapport Myndigheters 

kriskommunikation i ett mångkulturellt samhälle. Syftet med rapporten är att bidra med nya 

kunskaper och strategier för myndigheters kriskommunikation till personer med utländsk 

bakgrund, särskilt för grupper vars kultur och medieanvändning avviker från traditionella 

strukturer i Sverige.11 I detta kapitel har jag även valt att belysa medievanor och förtroendet för 

medierna. Kapitlet innehåller även en diskussion om kommunens informationsansvar kontra 

medborgarens ansvar. Kommunen har ett informationsansvar vid en kris men hur långt detta 

sträcker sig och var individens ansvar tar vid det är frågan. 

 

2.1 Myndigheters kriskommunikation i ett mångkulturellt samhälle  

Jesper Falkheimer och Mats Heide publicerade 2007 sin rapport Myndigheters 

kriskommunikation i ett mångkulturellt samhälle. De har valt att undersöka krishanteringen 

före, under samt efter en kris med fokus på personer med en annan etnisk bakgrund. De menar 

att det finns skillnader i medieanvändandet mellan svenskfödda medborgare och medborgare 

med en annan etnisk bakgrund. Medborgare med en annan etnisk bakgrund använder sig i 

mindre utsträckning av massmedier. Informationen fås istället genom familj, vänner, 

mobiltelefoni samt olika nätverk.12 

 

Falkheimer och Heide anser att interpersonella kommunikationsnätverk är nyckeln för att nå 

personer med en annan etnisk bakgrund som inte tar del av majoritetsmedier och 

konventionella kriskanaler.13 De menar att det är viktigt att noggrant utreda, identifiera och 

inleda en dialog med centrala nyckelaktörer i kommunen. Dessa nyckelaktörer kan vara ledare 

för religiösa samfund, skolor, människor som arbetar med medborgare av en annan etisk 

bakgrund. Medborgarcentrum till exempel använder sig av personer som har nära kontakt 

med medborgarna i kommunen så information kan spridas. Det är viktigt att arbeta så lokalt 

som möjligt så att ansvaret delas upp i kommunen mellan olika aktörer. Kommunen kan dock 

inte lägga över sitt ansvar som myndighetsutövare på privata organisationer men kan  

uppmuntra och initiera frivilliga insatser och nätverk.  

                                                 
11 Falkheimer J, Heide M. 2007, s.9. 
12 Ibid., s.9. 
13 Ibid., s.66 ff. 
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Falkheimer och Heide menar vidare att den språkliga problematiken skapar stor diskussion 

och också en del motsättningar. De anser att man inte bör stanna vid rena språkfrågor 

eftersom relationsaspekter framstår som betydligt viktigare. I sin rapport har de inte kunnat 

urskilja något stöd i sina intervjuer av att den kulturella bakgrunden skulle vara den enskilt 

avgörande faktorn bakom människor attityder och beteende under kriser.14  

 

2.2 Medievanor hos yngre 

En undersökning genomförd av EIAA Mediascope Européundersökningen visar på att unga 

människor ägnar mera tid åt Internet än att titta på TV. Denna undersökning visar att ett 

trendskifte är på gång där TV:n inte lockar unga lika mycket längre. Detta kan bero på att 

Internet erbjuder så pass mycket mera än endast ett passivt tittande. Det är ”ungdomar” i 

åldrarna 16-34 år som just lämnar TV:n för Internet användningen. Hela 82 % av de som 

svarade uppgav att de surfar på Internet mellan fem och sju dagar i veckan. 77 % anger att de 

tittat motsvarande tid på TV. I Sverige är dessa skillnader ännu större, hela 91 % 

Internetsurfar medan 79 % tittar på TV i en lika stor utsträckning. En svensk surfar i 

genomsnitt 13 timmar per vecka.15 Det finns dock undersökningar som visar på det motsatta. 

Trots den kraftigt ökade användningen av Internet så kan man se att de traditionella medierna 

som till exempel TV och tidningar har en stark förankring hos unga i USA. Intressant är också 

att skillnaden mellan yngre och äldre är påfallande liten. Resultaten är oväntat positiva för de 

tryckta medierna inte minst med tanke på att denna undersökning genomfördes via mail. 

Undersökningen gjordes med andra ord hos människor som är vana att använda och 

kommunicera via sin dator.16   

 

Via internetsidan mediemätning i Skandinavien som mäter TV-tittandet i Sverige kan man få 

uppdateringar gällande TV-tittandet varje vecka. Deras undersökning från 2007 visar att 

söndagar är den veckodag då TV-tittandet är störst. Det överraskar inte att vi tittar mest på TV 

under månaderna december, januari och februari och minst under sommaren. TV-tittandet 

bland människor i åldrarna 15-24 har minskat med 8 minuter per dag jämfört med 2006.  

 

 

                                                 
14 Falkheimer J, Heide M. 2007, s.66 ff. 
15 Tidningsutgivarna. Länk: Unga surfar mer än tittar på TV. 
16 Tidningsutgivarna. Länk: Unga föredrar tryckta medier.  
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Till vilka informationskanaler har TV:n förlorat tittare? Kan det vara så rent allmänt att 

människor är mindre intresserade av information (nyheter) och gör hellre andra saker? Lite 

rolig fakta är att Melodifestivalen 2007 hade de högsta tittarsiffrorna för året och slog till och 

med Kalle Ankas jul.  Kvinnor tittar mer på TV än män, i genomsnitt 12 minuter mer per dag. 

Ungdomars TV-tittande har som sagt förändrats tydligast från år 2005. Detta beror troligen på 

att de använder sig av andra plattformar än den traditionella TV:n. Yngre män följer ofta de 

mindre så kallade nischkanalerna än de större kanalerna som till exempel SVT och TV4.17    

 

När det gäller dagstidningar är det intressant att se om gratistidningar som till exempel Metro 

har lett till ett ökat tidningsläsande. Ingela Wadbring menar att främst Metro har lett till ett 

ökat tidningsläsande, speciellt bland grupper som inte läste tidningen förr. Inom denna grupp 

återfinns bland annat resurssvaga yngre människor. De har inte råd att prenumerera på en 

tidning och då blev Metros ankomst 1998 ett bra alternativ. Detta är extra tydligt i Stockholm. 

Metro och andra gratistidningar har sammanfattningsvis lett till ökad läsning bland yngre 

människor.18      

 

2.3 Förtroende för medierna 

Hur ser egentligen förtroendet ut för medierna? I en undersökning genomförd av Lars Wiebull 

år 2002 på uppdrag av SOM-institutet framkommer det att SVT hade högst förtroende bland 

allmänheten, hela 70 %. Den lokala morgontidningen på orten och TV4 låg på 65 %. 

Förtroendet för Internet låg endast på 20 %. Det som kan te sig förvånansvärt är att många 

använder sig av medier som dom inte har något större förtroende för. Detta kan bland annat 

bero på att mediet inte används för att söka information utan som en ren underhållningskanal. 

Om det inte används för att söka information som till exempel nyheterna har man automatiskt 

sämre förtroende för kanalen. Det fanns även skillnader i förtroendet för olika kanaler 

beroende på ålder. Nyhetstjänster på Internet, TV4, privata radio och TV-kanaler hade större 

förtroende hos yngre än äldre. Ålderskillnaderna är dock väldigt små när det gäller förtroendet 

för Sveriges Television. Det konstateras också att män hade ett större förtroende för Internet 

och Sveriges Radios nationella kanaler än kvinnor. Kvinnor hade ett högre förtroende för den 

lokala morgonpressen och för den privata lokalradion. Undersökningen visade även att 

högutbildade hade ett sämre förtroende för kvällstidningarna.  

                                                 
17 Mediemätning i Skandinavien Länk: Årsrapport 2007.  
18 Wadbring I. 2006, s.10 ff.  
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Förtroendet bland högutbildade är större för Sverige Television och Sveriges Radios 

nationella kanaler jämfört med lågutbildade.19        

 

2.4 Kommunens informationsansvar 

Medborgarnas rätt till information slås som sagt fast i regeringsformens andra paragraf.20 

Kommunen är även skyldig enligt lagen om extraordinära händelser och lagen om skydd mot 

olyckor att ge ut information till medborgarna. Det finns dock inga lagar eller förordningar som 

reglerar hur eller i vilken utsträckning information bör ges. Det är alltså upp till varje kommun 

själv att besluta i frågan gällande valet av informationskanaler. Vilka kanaler skall användas 

och ska alla eller endast vissa användas? Hur påverkar de olika kanalerna de informationskrav 

som finns på kommunen och medborgarna. Fokus i denna studie ligger som sagt gentemot 

nätverk som alternativ informationskanal vid en kris.  

 

Det finns två lagar som i första hand reglerar informationen till medborgarna under en kris. De 

är lagen om extraordinära händelser och lagen om skydd mot olyckor. Dessa två lagar 

fastställer att det bör finnas information till allmänheten men inte hur den ska se ut. 

Lagstiftningen ger kommunerna en stor frihet att själva bedöma hur denna skall se ut och 

organiseras. Kommunerna har stor frihet gällande att välja vilka informationskanaler som skall 

användas för att sprida information till medborgarna. Det finns dock vissa undantag till exempel 

speciella informationsdirektiv gällande närboende till kärnkraftverk och så vidare. Inom ramen 

för dessa två lagar (lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser) finns en 

del tillägg samt överenskommelser som reglerar hur viktigt meddelande till allmänheten 

(VMA), skall fungera och vilka som har rätten till att utfärda VMA. Detta är ett 

myndighetsansvar som idag innehas av räddningsverket. Räddningsverket har nyligen lämnat 

ett förslag på hur VMA skulle kunna ges via mobilen. Denna tjänst kommer att prövas och 

utvärderas under 2008. Bakgrunden till förslaget är att utrikesdepartementet (UD) försökte nå 

svenska medborgare via SMS under flodvågskatastrofen i Thailand. UD upptäckte att det inte 

fanns några rutiner eller metoder för sådana massutskick.21  

 
 
 
 
 

                                                 
19 Weibull L. 2002, s.6 ff. 
20 Dahlström M, Flodin B. 1998, s.5. 
21 Räddningsverket. Länk: Varningssystem.  
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Halmstads kommun liksom alla kommuner i landet, har ett ansvar att informera sina 

medborgare innan, under och efter en kris. Lagarna anger inte på vilket sätt informationen bör 

ges eller vilka kanaler som bör användas. En del i nätverkstänkandet handlar just om att lägga 

ut kommunikationen på en lokalare nivå, närmare medborgarna, där informationen bland 

annat kan ges öga mot öga av personer som i en större utsträckning är kända hos medborgarna 

och som de har en kontakt med. Ta till exempel en idrottsförening eller en församling. De har 

inget informationsansvar vid en kris utan det har kommunen. Kan då Halmstads kommun 

lägga ut ett informationsansvar på mindre lokala verksamheter som till exempel en 

fotbollsförening? Detta är en fråga som denna studie inte har ansats att besvara utan snarare 

diskutera kring. Jag återkommer i kapitlet resultat och analys till en närmare diskussion 

beträffande denna problematik. En närliggande diskussion är huruvida en informationskanal 

som nätverk är bra eller dålig med tanke på de demokratiska kraven som finns på kommunen, 

om de myndighetskrav som ställs på kommunen kan påverkas av nätverk som 

informationskanal. För att uppfylla sitt informationsansvar kan det dock vara ett komplement 

att ta hjälp av andra externa funktioner.  
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3. Teori 

 
Jag kommer nedan att redogöra för nätverksteorin samt olika kommunikationsmodeller. 

Följande kommunikationsmodeller har på ett eller annat sätt bidragit till kommunikationens 

utveckling. Jag kommer att visa från ett historiskt perspektiv hur de första 

kommunikationsmodellerna såg ut och hur de ser ut idag. Genom att presentera olika 

kommunikationsmodeller vill jag visa på skillnaderna mellan dem och ett mer nätverksbaserat 

kommunikationstänkande. Det är dock viktigt att påpeka att majoriteten av den rådande 

forskning och litteratur som finns gällande nätverk är genomförd på företag och 

organisationer. I genomgången av nätverksteorin ligger därför fokus främst gentemot 

nätverkande inom och mellan företag och organisationer. Mitt mål i detta avsnitt är bland 

annat att försöka reda ut vad som utmärker ett nätverkstänkande, för att sedan kunna applicera 

nätverksteorin på mina intervjuer som redovisas i min analys. Målet är att bland annat utröna 

om nätverk är en väg vid kriskommunikation.   

 

3.1 Nätverksteori 

Nätverkandet tog fart under oljekrisen på 1970-talet eftersom det då blev påtagligt att en 

händelse i en del av världen kunde påverka människor över hela jordklotet. Det framhålls 

även att uppkomsten av nätverk och nätverksamhället beror på den informationsteknologiska 

revolutionen där ekonomier runtom i världen har blivit beroende av varandra. Marknaden har 

genomgått stora förändringar vilket bland annat har lett till flexiblare företagsledning, ökad 

global konkurrens och decentralisering. Anledningen till dessa förändringar beror bland annat 

på den tekniska utvecklingen som möjliggjorde snabbare och mer varierad produktion, dels på 

att kunderna nu byter varor i en större utsträckning. Under 1980-talet blev flexibilitet ett 

ledord för produktion vilket ställde nya krav på företagen nämligen skicklighet att skapa 

relationer. Forskningen kring nätverk ökade under 1990-talet men fokus kom då att läggas på 

kunskap. Begreppet kunskapssamhället myntades och snabb överföring möjliggjordes med 

Internets intåg. För att kunna få till sig nya kunskaper är förtagen beroende av att skapa 

relationer.22  

 

                                                 
22 Mogren J, Nilsson D, Olsson C. 2007, s.16. 
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Vad fanns det då innan nätverken uppkom på 1970-talet? Troligtvis så var det bland annat den 

klassiska kommunikationsmodellen. De tidigaste modellerna var dock främst linjära och 

saknade feedbacken, vilken är en central del i den klassiska kommunikationsmodellen. Den 

amerikanske forskaren Harold Laswell beskrev redan på 1940-talet en 

kommunikationsprocess i en rad enkla begrepp. Dessa begrepp var utvecklade ur 

frågeställningen ”vem säger vad genom vilka kanaler till vem och med vilket resultat?”. 

Följande år, 1941, presenterade Claude Shannon och Warren Weaver en liknande modell som 

byggde på studier från andra världskriget om radion och telefonen som effektiva 

kommunikationsfaktorer. Dessa två modeller har sedan utvecklats och använts av många 

kommunikationsforskare.23 Nedan ser ni ett exempel på en linjär kommunikationsmodell. 

 

Figur 1: Linjär kommunikationsmodell.  

 

Källa: Wikipedia, kommunikationsmodell. 

 

I följande del kommer jag att beskriva hur nätverk är uppbyggda för att öka förståelse för 

nätverksteorier hos läsaren. Fortsättningsvis kommer jag att behandla några olika former av 

nätverk. Jag återkommer senare i detta kapitel till en djupare genomgång av några olika 

kommunikationsmodeller historiskt sett och i nutid.  

 

3.1.2 Nätverksuppbyggnad  

Ett nätverk definieras av noder som är sammanbundna av länkar. Ett nätverk uppstår när 

noder och länkar kopplas samman och bildar ett mönster. I ett nätverk bestående av 

människor kallas noderna aktörer och länkarna som binder aktörerna samman är relationerna. 

Detta framgår i figuren nedan där varje punkt/nod är en aktör och strecken symboliserar 

länkar/relationer mellan dem. Definitionen av nätverk är relativt enkel att beskriva men är 

däremot svår att avgränsa. Det finns framförallt två sätt att se på nätverk. Det första utgår från 

en av aktörerna, en egocentrisk ansats. Detta kan exemplifieras som de människor en viss 

individ räknar som sina vänner.  

                                                 
23 Bengtsson H. 2001, s.26. 
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Man studerar då vilka vännerna är, hur många dom är, i vilket samanhang de umgås med 

varandra med mera. Det andra utgår från nätverket som helhet, en socioentrisk ansats. Detta 

innebär att man drar upp gränser med utgångspunkt från något annat än aktören, exempelvis 

alla människor som varit iblandade i ett projekt eller som i mitt fall de deltagande i 

kriskommunikations nätverk. Olika nätverk har olika form och formen på ett nätverk handlar 

om hur aktörerna i nätverket förhåller sig till varandra, det vill säga mönstret av relationerna 

emellan. Det man kan konstatera är även att i de flesta nätverk är inte alla aktörer 

sammanlänkade med varandra vilket medför varierande struktur samt form hos olika 

nätverk.24 Detta visas i figurerna nedan där. I figur 2B är nod b och c inte länkade med 

varandra till skillnad från figur 2A. 

 

Figur 2: Nätverk: noder sammankopplade i länkar som bildar olika mönster. 

 

 Källa: Borell K, Johansson R. (1996) s. 17. 

 

3.1.3 Nätverkets kännetecken 

Enligt Lone Dalsgaard och Jan Bendix har nätverksorganisationen sex kännetecken: 

värdegrundlag, decentralisering, mångfaldiga, ledarroller, flexibla, organisatoriska gränser, 

hög grad av inbördes beroende och genomskinlighet. De menar att dessa kännetecken skall 

finnas i en organisation men även utgöra organisationens förhållande till omgivningen för att 

den skall kunna ses som ett nätverk. Dessa kännetecken kommer nedan att kort beskrivas:   

 

Värdegrundlagen: är samma värderingar, i detta sammanhang normer, moral eller etik som 

ligger till grund för medarbetarens utveckling. Medarbetaren känner till ramarna och kan 

agera innanför dem. På detta viset minskar behovet av styrning och kontroll.  

Decentralisering: Nätverksorganisationen delar upp avdelningar och divisioner i små enheter 

genom detta får fler personer inflytande och ansvar. Detta leder till att det egna engagemanget 

ökar.     

                                                 
24 Borell K, Johansson R. 1996, s.15 ff. 
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Samansatta ledarroller: Ledarna i nätverken sitter inte på olika nivåer olika nära toppen. Det 

finns istället många nya ledarroller. Varje medarbetare har flera olika ledare. Ledarrollerna 

byts så att alla blir chef över alla någon gång. Man är chef över varandra. 

Flexibla organisatoriska gränser: Nätverk har endast enstaka interna gränser. Alla gränser 

även till leverantörer och kunder är öppna och flexibla. Alla använder sig av alla för 

informations- samt kunskapsutbyte.  

Hög grad av inbördes beroende: Medarbetarna i ett nätverk erkänner sitt beroende såväl av 

varandra som av andra utanför organisationen.  

Genomskinlighet: Det som är centralt för arbetet är väl synligt till exempel arbetsuppgifter 

och verksamhetens mål. Genomskinlighet används som en kvalitetssäkring och en 

förutsättning för optimalt utnyttjande av resurser.25 

 

3.1.4 Vad är ett nätverk och vad är inte ett nätverk? 

Nätverk eller så kallat nätverksorganisering innebär att man bygger en verksamhet på kontakt 

och kommunikation. Detta innebär att organisationen byggs upp kring många små grupper, 

vilka knyts tätt till varandra och därigenom hålls samman. I en nätverksorganisation finns det 

många strukturer samtidigt, men det handlar främst om hur man rör sig inom strukturen än 

strukturen i sig självt.26  

 

Det finns många olika definitioner om vad ett nätverk är och innefattar. Den främsta iden med 

en nätverksorganisering är att företagen inte skall överta en stereotyp färdig modell utan 

utveckla en modell som är anpassad efter de förhållandena som råder i deras företag. Några 

exempel på nätverk är: kluster där organisationen består av många grupper i en klunga, ett 

annat är spagettiorganisationen som innebär att flera funktioner inom ett företag är invirade i 

varandra. Amöbaorganisationen förändras konstant i och med att den skapar och löser upp 

grupper efter behov. Detta var några exempel på olika nätverksorganisationer.27 Tanken 

bakom alla olika former av nätverk är densamma: människor kan inte undvara inbördes 

kontakt, utan är beroende av varandra på gott och ont. De växer och utvecklas genom 

samhörighet med andra och de man skapar gemensamt. Nätverk återfinns i fler sammanhang 

än företag och professionella organisationer. Det finns även privata och sociala former av 

nätverk samt intressenätverk.  

                                                 
25 Dalsgaard L, Bendix J. 1998, s.29 ff. 
26 Ibid., s.12. 
27 Ibid., s.29. 



  

  19 

Det finns nätverk som uppstår spontant, dock är inte alla kapabla till att själva skapa nätverk. 

Offentliga insatser kan ofta ges för att nätverk skall kunna etableras som till exempel nätverk 

för flyktingar.28 

 

Ett exempel på ett nätverk är det lokala nätverk som Matilda Gunnarsson har försökt att 

upprätta under hösten 2007 i Halmstad. Om det sker en olycka eller extraordinär händelse inom 

området (Larsfrid) skall verksamheterna inom området veta vad de skall göra. När det går ut ett 

VMA (=viktigt meddelande till allmänheten) som berör området skall verksamheterna däri 

redan känna till vad som hänt och därför vara beredda att agera om så skulle behövas. Om en 

verksamhet stöter på ett problem av något slag som kan utvecklas till en kris skall nätverket 

sättas in så fort som möjligt. Nätverket skall aktiveras så fort räddningstjänsten larmas, därmed 

förkortas ledtiden. Visar det sedan sig att kringliggande verksamheter är hotade på ett eller 

annat sätt och räddningstjänsten behöver larma allmänheten (genom VMA), skall man redan 

vara beredd att vidta åtgärder. Syftet med arbetet i nätverket är att förbereda och underlätta för 

samordning och samverkan när en kris eller extraordinär händelse inträffar. De deltagande 

aktörerna får genom nätverket reda på eventuella risker och kunskap om varandras verksamhet, 

organisation. Dessutom bidrar nätverket till personkännedom och kontaktvägar. På detta vis 

skapas en bra och effektiv grund för samverkan när en allvarlig kris inträffar.29 

 

Vad är då inte ett nätverk? Den nätverksform som denna studie handlar om har inget att göra 

med de informationsteknologiska nätverken, som är fysiska förbindelser mellan ett antal 

datorer. Mitt fokus ligger som sagt inte på de tekniska nätverken, men inom nätverken kan 

datorer eller annan teknisk utrustning användas. Dalsgaard och Bendix definition av ett 

nätverk är en ”vitt förgrenad grupp som håller ihop och hjälper varandra”.30 Principen är dock 

densamma inom datornätverken. I en nätverksorganisation är det dock inte fråga om enskilda 

personer i en vidsträckta förgrenad grupp, utan både om enskilda och grupper, som hålls ihop 

i ett förgrenat nätverk, med möjlighet till avstånd men lika väl förbundet. Fördelarna med 

datornätverket är att det ger möjlighet till snabb och varierad kommunikation oavsett avstånd. 

Styrkan hos de nätverk som utgörs av mänskliga kontakter utgörs dock av flexibilitet och 

mångfald.31  

                                                 
28 Ibid., s.16 ff. 
29 Gunnarsson M. 2007. 
30 Dalsgaard L, Bendix J. 1998, s.17. 
31 Ibid., s.17. 
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3.1.5 Sociala och organiserade nätverk 

På ett simpelt vis kan man dela in individers personliga nätverk i privata och professionella 

nätverk. Det privata nätverket (interpersonellt nätverket) består av familj, vänner, grannar 

med mera. Det privata nätverket börjar byggas i tidiga år för att sedan utvecklas och tenderar 

att bli stabilt över tiden. Detta nätverk blir ofta en bas för resurser, både för det privata och 

professionella livet. Där man söker stöd i livets med- och motgångar. Det professionella 

nätverket utgörs av de människor som aktören behöver för att kunna utföra sitt arbete. De kan 

vara kunder medarbetare, leverantörer med mera. Inom de professionella nätverken finns det 

olika hierarkiska positioner och dessa positioner förändras ofta inom företaget. Nätverkets 

form och karaktär bestäms ofta beroende på vilken utbildning aktören har, vilket företag man 

arbetar för samt vilken bransch man verkar inom.  Det professionella nätverket kan även delas 

in i externt och internt. Det externa handlar främst om kunder och leverantörer och internt 

handlar det främst om medarbetare.32 

 

Ett organiserat nätverk kan definieras som: ”En uppsättning relationer mellan människor som 

präglas av en intressegemenskap”.33 Organiserade nätverk bygger på principen att informella 

kontakter är grunden för nätverkets syfte. Medlemmarnas privata syfte och mål måste stämma 

överens med organiserade nätverk för att de skall vara livskraftiga. För att ett nätverk skall 

vara intressant för dess medlemmar måste det erbjuda dem någonting. I ett nätverk kan socialt 

kapital beskrivas som aktörens förmåga att skaffa sig fördelar genom sitt medlemskap i 

nätverket. Jonny Alm hävdar att ett nätverk har flera funktioner som en individ kan ha nytta 

av. Han anger fem områden där man kan finna värde av organiserade nätverk. Dessa fem är 

kompetensutveckling, resursutveckling, karriärutveckling, informationsöverföring och 

marknadsplats. Det är vanligt att ett nätverk ses som en handelsplats där relationer knyts och 

kundkontakter bildas. Det har genomförts forskning om det finns olika värden i olika 

relationer inom ett nätverk. Det hävdas att de nära relationerna inte alltid är att föredra när det 

gäller till exempel att söka arbete. Här påvisas ”de svaga bandens styrka” genom 

undersökningar om hur människor får information om arbeten. Det visade sig att det inte var 

vänner eller familj som kom med denna typ av information utan det är igenom kontakter i 

arbetet. Anledningen till detta beror på att relationerna som man har dagligen med familj, 

vänner och arbetskompisar är ofta överlappande relationer.  

 

                                                 
32 Mogren J, Nilsson D, Olsson C. 2007, s.18. 
33 Ibid., s.18. 
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Därför har man samma information och får inga nya intryck som man hittar i de mera ytliga 

relationerna.34 Det finns en teori inom nätverk som kallas för ”strukturella hål”. Teorin 

beskriver just att socialt kapital verkar som mäklare av möjligheter inom nätverk. En individ 

som fyller ett strukturellt hål får ett informationsövertag och kontroll över informationsflödet 

genom att agera som relationsmäklare mellan individer. Utan denna person som agerar 

mäklare hade de stått på varsin sida om ett hål i en social struktur. Ett strukturellt hål mellan 

två kluster inom ett nätverk behöver inte innebära att individerna inte är medvetna om 

varandra. Ofta är de så upptagna med sina egna sysslor inom sitt kluster att de inte har tid att 

delta i andra kluster. Sammanfattningsvis desto fler strukturella hål som överbryggs desto 

värdefullare blir informationsflödet i nätverket.35 Detta kan beskrivas på ett tydligare sätt 

igenom ett exempel på ett fiktivt nätverk. Figur tre visar på ett organiserat nätverk. Alla 

individer i nätverket träffas en gång i veckan. Alla känner varandra men det finns tre olika 

grupperingar inom nätverket. Ester, Lisa och Kalle fyller viktiga funktioner som navet i varje 

kluster. Lika viktiga som de är även Harald och Jörgen. De två fyller de strukturella hålen 

mellan klustren i nätverket. Utan Harald och Jörgen hade informationsflödet varit likvärdigt 

inom varje kluster, utan dem hade informationen inte förnyats. De agerar även som 

kontaktmäklare mellan klustren i ett nätverk. Nedan ser vi ett exempel på de så kallade starka 

och svaga relationsbanden inom ett organiserat nätverk.36 

 

Figur 3: Nätverk i klusterform. 

 

  Källa: Mogren J, Nilsson D, Olsson C. (2007) s. 24. 

 

                                                 
34 Mogren J, Nilsson D, Olsson C. 2007, s.19. 
35 Borell K, Johansson L.1996, s.20 ff. 
36 Ibid., s.20 ff. 
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3.1.6 Förtroende  

Det sociala nätverket handlar främst om människors interaktion med varandra. En viktig 

beståndsdel är därför hur informationen fördelas mellan aktörerna i nätverket. Spridningen av 

information ligger nära till det som benämns som tillit inom nätverksteorin. De personer som 

ges stort förtroende tenderar även att vara de personer som man väljer att tro och lyssna på. 

Förtroende går alltså hand i hand med de relationer där känslor är inblandade. Därför är det 

vanligare att man litar mer på vänner och familj än på flyktiga bekantskaper. Alm menar att 

det personliga nätverket kan liknas vid en måltavla, där mitten är individen och ringarna 

närmast är de primära relationerna. Ju längre ut från mitten man rör sig desto flyktigare blir 

relationerna och därmed förtroendet. Aktörer inom ett nätverk tenderar att investera i sitt 

ryckte, de vill öka sitt tillitskapital.37 Klas Borell och Roine Johansson menar just att 

förtroende och socialt kapital är nära sammankopplat inom nätverk. Socialt kapital 

kännetecknas av det som gör att människor ömsesidigt litar på varandra. Relationer som 

bygger på högt socialt kapital åstadkoms idag ofta igenom deltagande i sociala aktiviteter som 

till exempel medlemskap i olika föreningar. Socialt kapital beror inte endast på en persons 

utbildning, intelligens och erfarenhet utan även på vart personen befinner sig i den sociala 

samhällsstrukturen.38 

 

3.1.7 Sammanfattning, vad är ett nätverk? 

Ja, vad är då ett nätverk. Ett nätverk kan summeras med fyra olika nyckelord. Det finns som 

sagt många olika modeller av hur ett nätverk kan se ut men jag har försökt att göra en 

sammanfattning över de variabler som är central i alla modellerna.39 Dessa nyckelord är: 

 

Social samhörighet: Individerna har något gemensamt socialt sett, till exempel 

arbetskollegor.  

Återkoppling: Att man kan ge respons på den informationen som man tilldelats. Att 

kommunikationen inte är linjär utan snarare ser ut som en triangel. 

Gemensam nämnare: De som ingår i ett nätverk har ett genensamt mål. Ett exempel är att vid 

en kris så samarbetar till exempel Halmstads kommun med Telia då deras gemensamma 

nämnare är allmänheten, medborgarna eller kunderna.  

                                                 
37 Mogren J, Nilsson D, Olsson C. 2007, s.25 ff. 
38 Borell K, Johansson R.1996, s.77 ff. 
39 Dessa variabler anser jag vara av störst vikt för att beskriva ett nätverk i denna studie men det kan även finnas 
andra variabler. 
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Sändarens roll: Fokus ligger på sändaren och dess roll. I ett nätverk växlar dock individer 

mellan att vara sändare och mottagare.  

I den linjära kommunikationen kan man inte vara både sändare och mottagare, utan de är 

skilda åt. Nätverk presenterar ett nytt sätt att kommunicera, där en individ kan vara både 

sändare och mottagare.  

 

Vad avser jag då vara ett nätverk i denna studie? Jag kommer fortsättningsvis att relatera 

begreppet nätverk till kommunikation mellan boende i Halmstads kommun och kommunen 

med hjälp av externa aktörer. Dessa externa aktörer kan till exempel vara Medborgarcentrum 

och/eller fotbollsföreningar. Jag kommer bland annat att föra diskussioner kring om 

Halmstads kommun kan ta hjälp av dessa externa aktörer för att informera sina medborgare. 

Om denna form av nätverk kan ses som en möjlig kommunikations- samt information kanal 

gentemot yngre människor bosatta i Halmstads kommun.    

 

3.2 Kommunikationsmodeller 

Jag kommer nedan att redogöra för en rad olika kommunikationsmodeller från de första enkla 

linjära modellerna till de mer utvecklade med återkoppling. Detta för att visa på modellernas 

skillnader och utveckling men även dess likheter och olikheter med nätverksteorin. Det som 

är intressant är att kommunikationsmodellerna ligger till grund för nätverksteoriernas 

uppbyggnad. Jag tycker dock att det är viktigt och relevant att inleda med att diskutera 

begreppen kommunikation och information och vad som skiljer dem åt. Dessa begrepp 

uppfattas ofta som att de har samma innebörd men så är inte fallet. Information innebär att få 

kännedom om något som ofta uppfattas som en viss mängd fakta, upplysningar eller 

underlättelser. Detta syftar på själva innehållet i det som förmedlats, det vill säga själva 

meddelandet. När mottagaren får information är det avgörande hur denna tolkar och förstår 

informationen. Därför är det av stor vikt att sändaren av meddelandet är tydlig och noggrann i 

vad den menar annars kan misstolkningar uppstå.40 Med kommunikation avses att det förs en 

dialog mellan de två parterna. Det är inte endast en informationsöverföring utan de som 

mottar informationen kan kommunicera tillbaka till informationsgivaren. Den klassiska 

kommunikationsteorin har därmed utvecklats till en processinriktad teori där mottagaren av 

meddelandet är aktiv deltagare i processen.41  

  

                                                 
40 Ne.se. Länk: Information. 
41 Bengtsson H. 2001, s.26-27. 



  

  24 

3.2.1 Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Mathematical Theory of 

Communciations) 

Shannon och Weavers linjära process, Mathematical Theory of Communciations, är idag 

allmänt erkänd som en av de viktigaste byggstenarna till kommunikationsteorin. Modellen 

ligger till grund för många av de modeller som används idag. Deras modell uppkom redan på 

1940-talet och är enkel men fungerar i praktiken fortfarande, men det har dock gjorts en del 

utvecklingar av modellen. Grunden är densamma. Shannon och Weavers mål var att utarbeta 

ett sätt att använda informationskanalerna på effektivast möjliga sätt. För dem var de 

viktigaste kanalerna telefonkablar och radiovågor.42 Därför utvecklade de en modell för att 

beskriva kommunikationsprocessen. Enkelt kan den beskrivas enligt följande: 

   

     Informationskälla → Sändare → Meddelande → Mottagare → Destination   

    ↑                  

                      Brus 

Modellen kan ses som en telefonledning eller som ett telefonsamtal. Den del i modellen som 

kan behöva förklaras närmare är begreppet brus. Det är alla mottagna signaler som uppfattas 

av mottagaren som inte kommit från källan. Bruset kan göra meddelandet svårare att avläsa 

och tolka på ett korrekt sätt,43 vilket är intressant då fokus ligger hos mottagaren och inte 

sändaren i min studie. Mottagarens roll tas upp mera i användingsmodellen (The uses and 

gratifications model) som jag tar upp senare i kapitlet.  

 

Ett begrepp som Shannon och Weaver inte nämner i sin modell men som blivit vanligare i 

efterföljande modeller är återkoppling (feedback). Återkoppling är mottagarens reaktion 

tillbaka till sändaren. Ansikte mot ansikte anses vara den bästa återkopplingen, då mekaniska 

medier (speciellt massmedier) begränsar tillgången till information eftersom alla inte har 

tillgång till alla dessa kanaler. Återkoppling hjälper mottagaren att känna sig delaktig i 

kommunikationen. Kommunen är även behjälpt av feedbacken då de kan använda den för att 

förbättra sitt informationsarbete inför kommande kriser.44 

 

 

 

                                                 
42 Fiske J. 2000, s.17 ff. 
43 Ibid., s.17ff. 
44 Ibid., s.36 ff. 
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3.2.2 Masskommunikation 

Shannon och Weavers modell har som sagt legat till grund för många andra 

kommunikationsmodeller. Ett exempel på detta är den amerikanske statsvetaren Harold 

Lasswell, vars modell behandlar masskommunikation. Lasswell utvecklade de fyra elementen 

(kommunikatör, meddelande, kanal, mottagare). Modellen är utformad som en linjär process, 

enligt Shannon och Weavers modell. Modellen kan enkelt den beskrivas enligt följande: 

 

Kommunikatör → Meddelande → Medium → Mottagare → Effekt  

 

Den är fortfarande linjär och ser kommunikation som överföring av ett meddelande, den 

ställer frågan om effekt snarare än betydelse. Där effekten är en mätbar förändring hos 

mottagaren som har påverkats av processen. Formeln ovan besvarar följande frågor: 

 

Vem? → Säger vad? → Genom vilken kanal? → Till vem? → Med vilken effekt?45 

 

Lasswell menar att för att förstå kommunikationsprocessen måste man noggrant studera varje 

steg i processen. Effekten av det framförda meddelandet får här allt större betydelse.46  

 

Masskommunikationsforskaren Denis McQuial beskriver masskommunikationsprocessen som 

en motsats till den direkta, personliga kommunikationen. Källan i en masskommunikations 

process är ingen enskild person utan oftast någon myndighet eller större organisation. 

Sändaren är oftast en professionell kommunikatör. McQuail menar vidare att de meddelanden 

som förs ut ofta är standardiserade och har tillverkats efter en vis mall, utan utrymme för 

improvisation. Förhållandet mellan sändare och mottagare beskrivs som enkelriktad och brist 

på interaktivitet. Masskommunikationsprocessen beskrivs i kritiska ordalag av McQuial även 

som opersonlig, delvis beroende på det fysiska och sociala avstånd som kan finnas mellan 

sändaren och mottagaren.47     

 

 

 

 

                                                 
45 Windahl S, McQuail D. 1979, s.15 ff. 
46 Fiske J. 2000, s.48 ff. 
47 McQuail D. 1983, s. 32. 
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3.2.3 Newcombs modell 

Alla modeller är dock inte linjära. En modell som avviker från den linjära processen är 

Newcombs modell. Denna modell kan liknas vid en triangel, där de tre punkterna i triangeln 

bildar ett system. Denna modell är intressant för att aktörerna är beroende av varandra.  

 

Denna modell är väldigt lik nätverkstänkandet som jag redovisade tidigare i detta kapitel, där 

man även talar om kommunikation i triangelform. Newcomb menar att kommunikation är till 

för att upprätthålla jämvikt inom samhällets sociala gemenskap. För att kunna agera korrekt 

gentemot vår omgivning krävs det att vi har kunskap om den och ser vad vi har gemensamt 

med andra. För att ett nätverk skall fungera så bra som möjligt, för att det ska råda jämvikt, 

krävs det att man har kunskap om övriga aktörer i nätverket. För att uppnå jämvikt krävs att 

medborgarna och staten kommunicerar med varandra och som enda hjälpmedel har man, 

enligt Newcomb, massmedierna. Kritik har riktats från bland annat John Fiske som menar att 

modellens största brist är att den enbart ser till massmedierna som informationskällor i 

samhället. Fiske menar att medborgarna kan använda sig av andra kanaler i samhället, som till 

exempel vänner och familj, för att få information.48 Det som är intressant är att denna modell 

förutsätter att människor behöver information. I en demokrati betraktas vanligen information 

som en rättighet, men information kan även ses som en nödvändighet, inte endast en rättighet. 

Annars riskeras att medborgarna inte känner sig delaktiga i samhället.49  

 

3.2.3 Den klassiska kommunikationsmodellen  

Den klassiska kommunikationsmodellen är inriktad på processen och innebär att 

kommunikation i grunden är ”överföring av budskap”. Detta angreppssätt innebär att man 

beskriver vad som sker i denna överföring och analyserar vilka resultat som den leder till. 

Med hjälp av denna modell undersöks hur kommunikationen ser ut och därigenom undersöks 

hur och om informationen når ut och fram till medborgarna. En vikig del är att det finns gehör 

från kommunens sida när medborgare vill komma med förslag på hur kommunikationen och 

informationen kan förbättras. Kommunen är sändaren av ett meddelande och medborgarna i 

kommunen är mottagare av meddelandet. Det är viktigt att mottagaren av meddelandet har 

kontakt med sändaren. För att kommunikationen skall bli tvådimensionell (mellan kommunen 

och medborgaren) är dialogen en central del.  

                                                 
48 Fiske J. 2000, s.49 ff. 
49 Ibid., s.45 ff. 
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Kommunikationen kan som sagt ske på en rad olika sätt dels som dialog, som en överföring 

från sändare till mottagare också genom medias roll och ansvar. Teorin visar hur det skall 

fungera när man sänder ett meddelande. Några viktiga begrepp i teorin är, 

sändare/kommunikator (den som gör kommunikation) meddelande (den information som 

sändaren vill ge mottagaren), kanal (det medium som sändaren väljer att gå igenom med 

informationen), mottagare (den som tar emot informationen), återföring (Feedback) och brus 

(störningar i kommunikationsprocessen).50  

Detta illustreras i figuren på följande sida: 

 

Figur 4: Klassisk kommunikationsmodell. 

 

 

Källa: Bengtsson H. (2001) s. 27. 

 

Detta innebär att alla meddelanden som skall kommuniceras har en källa. Meddelandet 

innehåller symboler som sänds genom en sändare via en kanal till mottagaren. Mottagaren av 

meddelandet har kontakt med destinationen. Dessa två aktörer måste ha en gemensam 

överenskommen kod, med samma eller liknade referenser, annars får meddelandet ingen 

mening. Det uppkommer ofta störningar i kanalen där överföringen sker.51 Den klassiska 

kommunikationsmodellen har utvecklats till en dialogmodell som tar emot feedback. Från en 

envägsmodell till en så kallad processdialog modell.52 

 

 

 

 
                                                 
50 Bengtsson H. 2001, s.26-27. 
51 Dalsfelt A, Wikström E. 2001, s.6. 
52 Bengtsson H. 2001, s.26-27. 
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3.2.4 Klassiska kommunikationsmodellen och nätverkstänkande 

Kan då den klassiska kommunikationsmodellen användas i nätverkstänkandet? Om man ser 

tillbaka på tidigare forskning kring nätverk och kommunikation så finner man likheter mellan 

nätverksmodeller och den klassiska kommunikationsmodellen. Nätverksmodellen nedan som 

jag visade tidigare i studien har likhet med den klassiska kommunikationsmodellen. Det som 

är det central i båda modellerna är just feedbacken, att det skall resultera i en triangel. 

Likheterna mellan de två modellerna kan även ses i figurerna nedan. 

 

Figur 5: Nätverks- och kommunikationsmodeller. 

 

Källor: Borell K, Johansson R. (1996) s.17. Bengtsson H (2001) s.27.  

 

En intressant och viktig diskussion rör feedbackens vikt inom nätverkstänkandet. Är feedback 

ett måste inom nätverk? Nätverk som är triangulärtformade är feedback en central del likaså 

inom den klassiska kommunikationsmodellen. Men inom klustertänkandet, som jag 

redovisade ovan, är inte feedbacken lika central. Feedbacktänkandet återfinns i de flesta 

modeller fast i större respektive mindre utsträckning. Nätverk kan alltså fungera som en linjär 

process men ofta fungerar nätverk i en triangulär form. Jag tycker att det här kan vara 

intressant att diskutera Newcombes triangulära modell som visar på hur viktig just 

kommunikationen är i samhället. Han anser att kommunikation är av vikt för att kunna hålla 

jämvikt i det sociala systemet. Medborgarna, staten och den sociala omgivningen har en 

ömsesidig relation och är beroende av varandra. Här måste det råda en jämvikt då samhället 

konstant förändras. Vid till exempel en storm eller annan naturkatastrof ökar behovet av 

kommunikation kraftigt. Staten och medborgarna måste nu använda sig av olika 

informationskanaler bland annat massmedia för att kunna orientera sig under krisen. 

Medborgarna har behov av information för att känna sig delaktiga. Tyvärr lägger Newcomb 

stor vikt på massmedia och ser det som den enda informationskanalen. Han bortser till 

exempel från nätverk i formen av information från vänner och familj. Det som dock är 

intressant är att han i en stor utsträckning har triangeltänkandet men väljer att inte utforska 

alla dess möjligheter vid en kris.    
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3.2.5 Användningsmodellen - The Uses and Gratifications Model 

Kommunikationsforskningen har till stor del kommit att handla om effekter. Forskare har 

främst intresserat sig för vad medierna gör med människorna och inte tvärtom. Denna modell 

ställer frågan på andra hållet, vad gör människorna med medierna och deras innehåll?  

Det svenska namnet på modellen är användningsmodellen och namnet syftar just på att det är 

mottagarens användande som är i fokus. På engelska heter modellen The Uses and 

Gratifications Model. Här betonas en andra viktig aspekt, nämligen antagandet att människor 

i sitt massmedieutnyttjande styrs av de bedömningar lyssnandet, tittandet och läsandet 

förväntas ge. I denna modell ses mottagaren mera som ett aktivt än ett passivt objekt för 

mediet. Denna forskning startade på 40-talet då bland annat Herzog studerade vilka slags 

bedömningar som sökte och erhölls av lyssnare till så kallad radio soap operas, lättare slags 

radiodramatik. På sextio- och sjuttiotalet kom användningsforskningen att pånyttföddas.  

Idag ser många forskningen enligt användingsmodellen som en utväg från en återvändsgränd 

som man anser att medieforskningen har hamnat i.53 Det finns många olika åsikter om hur 

modellen exakt skall utformas, dock tycker de flesta att följande begrepp bör ingå: 

 

Behov: Faktorer inom och utanför individen gör att behov uppstår, vilka individen, mer eller 

mindre önskar få uppfyllda.  

Motiv: Individen får följaktligen motiv för att tillfredställa sina behov på det ena eller andra 

sättet. Att här använda sig av innehåll i till exempel massmedia kan vara ett av sätten. 

Belöningar: I sina relationer till massmedieinnehåll är individen selektiv och denna 

selektivitet styrs av förväntningar på belöningar (gratifications), som skall ge 

behovstillfredsställelse. 

Funktioner: I och med att individen söker och får belöningar kan man säga att 

massmediekonsumtionen fyller en funktion för individen/mottagaren. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att en sådan funktion ofta kan fyllas på andra sätt än med hjälp av 

masskommunikation.54      

 

                                                 
53 Vindahl S, Mcquail D. 1979. s.78 ff. 
54 Ibid., s.78 ff. 
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De svenska medieforskarna Cecilia Von Feilitzen och Olga Linné (1972) har byggt sin 

användningsmodell på begrepp ovan. De ser behovsstrukturen hos individen dels som ett 

resultat av individuella faktorer till exempel attityd och/eller grupptillhörighet. Behoven 

skapar sedan motiv hos individen att fylla dem. Individen, mer eller mindre medveten, kan 

anta att behoven behöver fyllas genom massmediekonsumtion. 

Användandet av massmediekommunikation kan få konsekvenser för individen. Ett exempel 

på detta är: En person är isolerad från socialt umgänge, interaktion till andra människor. Detta 

beror till en del på att han lever fysiskt isolerad, till en del på att han har psykologiska 

svårigheter att skapa och upprätthålla sociala kontakter. Personen har därmed motiv för att 

fylla behovet interaktion på ett annat sätt än det ”naturliga”. Personen upptäcker att vissa 

typer av TV-program finns för att fylla interaktionsbehovet. Som sagts är ”verklig 

interaktion” inget realistiskt funktionellt alternativ för personen. Den behovsstyrda TV-

konsumtionen kan alltså i sin tur få konsekvenser för såväl personen som dennes omgivning.55   

 

Användningsmodellen har dock fått en hel del kritik. R. Elliot menar att forskning enligt 

denna modell är alltför individualistiskt inriktad. Den tar inte tillräckligt mycket hänsyn till 

det omgivande samhället. Han anser även att en del av de element som tas upp i modellen 

varierar på mer eller mindre bestämt sätt med individens sociala tillhörighet till exempel 

klasstillhörighet. En modell som bygger på oberoende variabler som till exempel social status 

och utbildning kan förklara lika mycket eller mer av mottagarbeteende som 

användningsmodellen.56 Det är bland annat detta som min studie lägger fokus på, just hur 

mottagaren mottar ett budskap. Intressant fråga som rör mottagaren är om det finns olika 

mönster i hur yngre människor inhämtar information. Beror valet av informationskanaler på 

variabler som utbildning eller kön? Därför är användingsmodellen av intresse för denna studie 

eftersom fokus ligger just mot mottagaren. Jag har just undersökt om det finns olika mönster 

hos yngre människor i valet av informationskanaler i normalläge. Det är självklart intressant 

att undersöka om andra variabler som kön och utbildning påverkar detta val.    

 

 

 

 

 

                                                 
55 Vindahl S, Mcquail D. 1979, s.79 ff. 
56 Ibid., s.82. 
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4. Metod och material 
 

Detta kapitel inleds med en djupare förklaring av mitt metodologiska angreppssätt, grounded 

theory. Efter detta följer min intervjumetod och mitt val av intervjupersoner. I detta kapitel 

presenteras även mitt material och källkritiska aspekter.   

 

4.1 Metodologisk utgångspunkt - Grounded theory 

Mitt metodologiska angreppssätt har inspirerats av grounded theory. Jag har inte som 

utgångspunkt att dra generella slutsatser utan snarare att påvisa mångfalden av synsätt. När 

detta är målet är grounded theory gynnsam att använda. Genom att samla in olika uppfattningar 

kan jag närma mig ett svar på mina frågeställningar. En grounded theory undersökning har det 

uttalade eller outtalade syftet att utveckla teorier som är fast förankrade i empirin. Mitt mål är 

inte att utveckla en teori utan snarare att hitta olika mönster som kan bilda en hypotes som kan 

testas på andra fall. Enligt teorin är allting som forskaren själv iakttar i studiens start källan till 

kunskap. Teorin skall anpassas till data. Enligt den traditionella idén sker teoriutvecklingen 

stegvis. Teorin inleds med att skapa relevanta kategorier och begrepp som fångar in centrala 

aspekter av det undersökta fenomenet. Därefter försöker man att lägga fast hur begreppen 

hänger ihop med varandra. Sammanfattningsvis handlar det om att forskaren skall bygga vidare 

på de observationer som görs i studien. Grounded theory används ofta när målet är att generera 

sannolikhetsbaserade teorier om människors beteende genom analys av kvalitativa data. Målet 

är som sagt att generera det som förklarar problemlösningen inom ett studerat område med 

väldigt få men rika begrepp. Det finns både deduktions- och induktionsmöjligheter. Deduktion 

innebär att utifrån hypoteser kunna dra specifika slutsatser. Induktion innebär att man 

formulerar hypoteser efter specifika data. Tyngdpunkten hos modellen ligger dock hos 

induktionsmöjligheterna.57 Det är dock viktigt att påpeka att jag även har teoretiska 

föreställningar sedan tidigare. Jag har mina bakomliggande nätverks- samt 

kommunikationsteorier som ligger till grund för studien. 

 

 

 

 

                                                 
57 Esaiasson P. 2005 s.186 ff.  
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Det finns i princip två vägar att generera grounded theory. Den första kallas för kontinuerlig 

jämförande metod, vilken innebär att forskaren insamlar och analyserar data parallellt så allting 

sker direkt. Meningen med den kontinuerliga insamlingen och analysen av materialet är att 

utveckla teorier stegvis. Den stora skillnaden ligger i startpunkten. Jag kommer att använda mig 

av denna metod för att kunna besvara mina frågeställningar. Den andra modellen att utveckla 

grounded theory på kallas för teoretisk sampling. Här studeras ett fall från början och utifrån 

detta fall skapas en första version av ens grundläggande begrepp och övriga slutsatser. Dessa 

slutsatser prövas sedan på liknande fall. När resultatet är särat från de fall som var av liknande 

karaktär bygger man på med fall som är alltmer olikartade. På detta viset försäkras man sig om 

att teorin alltid är fast rotad i empirin. Grounded theory är aldrig färdig utan utvecklas ständigt 

beroende på vad de senaste fallen säger i förhållande till de tidigare resultaten. Enligt grounded 

theorymodellen är inte målet med forskningen att bevisa sanningshalten i teorierna, utan snarare 

demonstrera ett tänkbart stöd för dem. I applicerandet av modellen på min studie är mina 

intervjuer det första steget. Det är mina intervjuer som är mitt fall och det är just intervjusvaren 

som kommer att utgöra grunden för min kunskap. När alla intervjuer är genomförda kommer 

denna kunskap att relateras till mina teorier, litteratur, annan forskning etc. 58 Detta för att 

försöka urskilja ett visst mönster i svaren jämfört med liknande studier. Jag har använt mig av 

kontinuerligt jämförande metod. 

 

4.2 Val av intervjumetod 

Jag har använt mig av respondentintervjuer för att besvara mina frågeställningar eftersom jag 

var intresserad av deras personliga handlande och åsikter. I en respondentundersökning är det 

svarspersonerna själva och deras egna tankar som är studieobjektet. Jag ville till exempel veta 

vad varje intervjuperson använder sig av för informationskanal. Därför har jag ställt samma 

intervjufrågor till samtliga respondenter för att se om jag kunde urskilja något mönster i deras 

svar.59  

 

Det är omöjligt att dra generella slutsatser med hjälp av intervjuer i denna studie. Meningen 

med studien är att jag ska fånga in och kartlägga de olika uppfattningarna som finns när det 

gäller valet av informationskanaler och nätverksanvändandet.  Eftersom jag vill spegla 

människors åsikter och uppfattningar kan inte denna information behandlas källkritiskt i en 

strikt mening. Deras uppfattningar kan inte sägas vara sanna eller falska.  

                                                 
58 Svenning C. 2000, s.56-57. 
59 Esaiasson P. 2005, s.253. 
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Målet är snarare att komma åt deras ”tankevärld”. Vid valet av intervjupersoner tänkte jag på 

tre saker (förutom valet efter mina variabler): Välj främlingar, ett litet antal och människor som 

inte är ”subjektiva experter”.60 Frågorna som ställdes under respondentintervjuerna var av en 

öppen form. Under intervjuerna fanns det vidare intervjufrågor uppställda som vi diskuterade 

kring. Jag har haft en relativt hög grad av standardisering på mina frågor och frågeföljden, men 

under intervjuerna har det uppkommit intressanta följdfrågor som även har behandlats och 

besvarats.61 Standardiseringen har inte varit så hög att min grounded theoryansats missgynnats. 

Jag har även låtit intervjupersonerna tala så fritt som möjligt men ändå har de besvarat mina 

frågor. Mitt mål har varit att intervjusituationerna skall ha sett likadana ut. Personerna har 

intervjuats i deras hem eller på deras arbetsplats. Sammanfattningsvis så har jag förutbestämda 

frågor och ordning på dem. Om intervjupersonen har frångått ordningen har detta varit 

acceptabelt. Jag har sett det som viktigast att fånga deras tankar och åsikter. Jag har använt mig 

av bandspelare vid samtliga intervjuer. Jag tycker att det är en fördel att använda bandspelare. 

Bandspelare är ett stort hjälpmedel vid intervjuer eftersom risken att missa relevant information 

minskar. Intervjuaren är även mera ”aktiv” under intervjun och kan ställa bättre följdfrågor. 

Intervjuaren verkar även mera intresserad av personens svar.62    

 

4.3 Val av intervjupersoner  

Jag valde att genomföra åtta respondentintervjuer med yngre människor bosatta i Halmstads 

kommun. Min målgrupp har varit yngre personer i åldrarna 23-28 år. Motiveringen till 

ålderskategorin baseras på att jag ville intervjua yngre personer som hade ett eget hushåll. I 

valet av intervjupersoner tillämpade jag även snöbollsurval vilket även kom att påverka valet av 

ålder i en viss utsträckning. Denna metod innebär att de analysenheter jag har fått tag i har 

hjälpt mig att hitta andra enheter som i sin tur kan hjälpa att hitta ytterligare enheter.63 Denna 

undersökning ligger som grund för att jag ska kunna få svar på mina frågeställningar. Jag 

upplevde efter mina åtta intervjuer med yngre personer bosatta i Halmstads kommun att det inte 

längre fanns någon variation i svaren och ansåg mig därigenom ha uppnått teoretisk mättnad. 

Jag är dock väl medveten om att jag utifrån mitt lilla intervjuantal aldrig kan dra generella 

slutsatser utan endast urskilja mönster. Jag är även medveten om problematiken kring begreppet 

teoretisk mättnad.  

                                                 
60 Esaiasson P. 2005, s.286. 
61 Trost J. 2005, s.19 ff. 
62 Ibid., s.53 ff. 
63 Ibid., s.212. 
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Problematiken handlar främst om att det såklart alltid finns andra människor med andra åsikter 

än de som ingår i mitt urval. Vad innebär då egentligen teoretisk mättnad? Peter Esaiasson med 

flera gör följande definition:  

 

Det finns dock ett offensivt argument när det gäller att generalisera resultaten 

att man har uppnått teoretisk mättnad. Mättnaden består i att man menar sig ha 

hittat samtliga relevanta tankekategorier och förhållningssätt som finns i 

populationen. Den egentligen ganska oerhörda slutsatsen att man har nått 

teoretisk mättnad blir mera verklighetsbaserad om man tar hänsyn till 

tillvägagångssättet. Där forskaren fortsätter att intervjua människor som ingår i 

populationen så länge nya aspekter av fenomenet framkommer. När de 

intervjuade tenderar att upprepa sig kan man säga sig ha uppnått teoretisk 

mättnad. Det går dock aldrig att garantera att någon någonstans kan tycka 

annorlunda, men denna osäkerhet är man beredd att att som forskare.64   

 

Alla personer som har deltagit vid mina intervjuer har även garanterats anonymitet i den 

utsträckning att deras namn inte kommer att publiceras. I tabellen nedan redovisas kort 

information om respondenterna, dock inte deras namn.  

 

Figur 6: Intervjupersoner.  

 

Intervjupersoner: Kön Ålder Utbildning Bosatt 

1 Kvinna 23 Högskoleutbildad Centrum  

2 Kvinna 25 Högskoleutbildad Öster  

3 Kvinna 26 Gymnasieutbildad Vallås  

4 Kvinna 27 Gymnasieutbildad Eldsberga 

5 Man 23 Gymnasieutbildad Vallås 

6 Man 25 Gymnasieutbildad Öster  

7 Man  27 Högskoleutbildad Väster 

8 Man 28 Högskoleutbildad Centrum 

 

De personer som är markerade med högskoleutbildning under kategorin utbildning innebär att 

personer har påbörjat alternativt avslutat en utbildning på högskola.  

                                                 
64 Esaiasson P. 2004, s.187. 
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4.4 Material - källkritiska aspekter  

Mitt material har till en stor del bestått av intervjuer men även annat skriftligt material. Det 

skriftliga materialet har bestått av rapporter, utredningar, studentuppsatser, litteratur med mera.  

Materialet bygger som sagt till stor del på intervjuer och dessa bör diskuteras med en källkritisk 

utgångspunkt. Jag har valt att använda mig av Torsten Thuréns fyra kriterier för att öka 

författarens tillförlitlighet till sina källor. Dessa fyra kriterier är äktheten, tidssamband, 

tendensfrihet och beroendekriteriet.65 Jag har valt att lägga mest fokus på de två sistnämnda.  

 

Med äkthet avses att källan verkligen är det som de utger sig för att vara. Jag ser inga problem 

med att mina intervjupersoner skulle utgöra sig för att vara någon annan än de verkligen är. 

Med tidssamband menas att källan är trovärdigare ju mer samtida den är. Jag har i min studie 

använt mig av till största del samtida källor men även källor som ligger längre bakåt i tiden.66 

Det är alltså viktigt att tänka på vid användandet av sekundär- eller primärkällor där det 

sistnämnda är att föredra.67 De källor som är av äldre karaktär har dock oftast används till att 

skapa teori och bakgrundskapitel i uppsatsen. Det är viktigt att källan är tendensfri. Det är 

viktigt att vara källkritisk så källan inte återspeglar en falsk verklighet.68 Eftersom mina 

respondenter skall just återspegla sina värderingar och uppfattningar känns detta mindre troligt. 

Det handlar inte om att ta reda på sanningen utan om respondenternas värderingar och 

uppfattningar om ett fenomen. Målet med intervjuerna har varit att få fram intervjupersonernas 

egna tankar och idéer. Ett annat kriterium är beroendekriteriet vilket innebär att källan inte får 

vara påverkad av någon annan. Jag har intervjuat vanliga medborgare och att de skulle ha 

påverkat varandra i dessa frågor känns inte troligt. Intervjupersonerna kände inte heller till vilka 

andra som skulle eller hade intervjuats.69 Jag valde att inte intervjua någon i deras närhet just 

för att undvika att de påverkar varandra. Det är viktigt att ha i åtanke att under intervjuer kan 

personen svara det som hon tror att vi vill höra. Jag som intervjuare kan också vinkla de svar 

jag fått, jag hör det jag vill höra.70 

 

 

 

                                                 
65 Thurén T. 1997, s.27 ff. 
66 Ibid., s.28 ff. 
67 Sanne M. 2000, s.32. 
68 Thurén T. 1997, s.63 ff. 
69 Ibid., s.63 ff. 
70 Ibid., s.34.  
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Det är svårt att diskutera källkritiska aspekter på vissa plan när det gäller personers åsikter och 

värderingar. Det som kan vara mera relevant att diskutera är hur jag kan ha påverkat 

respondenterna, det vill säga intervjuareffekter. Jag kan till exempel ha påverkat respondenterna 

omedvetet genom uttal, mimik och gester när frågorna ställs. Intervjuareffekter kan även bero 

på kön, ålder och utseende hos intervjuaren på känsligare frågor kan respondenterna ange olika 

svar beroende på dessa variabler.71 Denna effekt är svår att ”undvika och reparera” vid en 

personlig intervju men är viktig att ta hänsyn till. Jag tror dock inte att detta problem uppkom 

vid mina intervjuer eftersom jag inte ställde några känsligare frågor. Frågorna var av mera 

allmän karaktär och rörde bland annat deras åsikter om dagens informationskanaler. Jag 

försökte under intervjuerna att vara neutral i mitt minspel och min klädsel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Esaiasson P. 2004, s.261 ff. 
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5. Analys och resultat  

 
I detta kapitel kommer analys- och resultatdelen att presenteras. Detta kapitel grundar sig på de 

frågeställningar som presenterades i studiens inledning. Sammanfattningsvis är strävan i detta 

kapitel att besvara eller diskutera frågorna, lyfta fram varför resultaten ser ut som de gör och 

dess följder. Jag kan, som sagt, inte dra några generella slutsatser i denna studie utan endast 

urskilja olika mönster. Exempelvis är ett av målen att undersöka om det går att finna några 

mönster avseende yngre människors val av informationskanaler vid en kris. Jag vill återigen 

påpeka att den sista frågeställningen (5.3) inte kommer att kunna besvaras i denna studie. Målet 

är att beskriva hur nätverksteorin ser ut för att sedan diskutera detta utifrån Halmstads 

kommuns informationskrav. Detta för att även diskutera om nätverk är en bra form för 

kommunikation och dess påverkan på de demokratiska kraven. 

 

Mina tre frågeställningar är indelade i olika underrubriker till exempel informationskanaler och 

förtroende. Dessa rubriker baseras på olika mönster som jag kunnat urskilja från mina intervjuer 

med yngre människor bosatta i Halmstads kommun. 

 

5.1 Hur ser kommunikations- samt informationskanalerna ut bland yngre 

människor i Halmstads kommun i normalläge?  

Fokus i studien har lagts mot hur yngre människor bosatta i Halmstads kommun inhämtar 

information i normalläge. För att kunna veta hur yngre människor inhämtar information under 

en kris måste man studera hur de inhämtar information i normalläge först. Jag har undersökt 

om det finns några särskilda mönster i informationsinhämtningen hos unga i normalläge. 

Detta för att sedan utifrån detta kunna se om yngre människor använder några särskilda 

informationskanaler vid en kris. 

 

5.1.1 Informationskanaler 

Det går tydligt att se att de främsta informationskanalerna är Internet samt TV bland 

respondenterna. Alla respondenterna uppger att de läser någon form av nättidning på Internet, 

många uppger Aftonbladets nättidning.  
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Det fanns en tydlig skillnad mellan hur ofta högskoleutbildade och gymnasieutbildade följer 

nyheterna via olika medier. De högskoleutbildade respondenterna uppger att de följer 

nyheterna varje dag via något medium, till skillnad från de med lägre utbildning som endast 

följer nyheterna någon gång i veckan.72 Vad innebär då begreppet nyheter? I denna studie 

handlar begreppet nyheter om information som berör brukaren i synnerhet i relation till 

samhället innan, under eller efter en kris. Men även allmän samhällsinformation. Det finns 

idag många olika sätt att inhämta de förr så traditionella TV- och tidningsnyheterna. Många 

har säkert www.msn.com som startsida på sin dator eller lyssnar ständigt på radion genom sin 

mobiltelefon. Det finns många olika sorters medier för att inhämta nyheter dessa används 

flitigt av yngre människor. Men som sagt framkom det att samtliga av mina respondenter 

använder sig främst av TV eller Internet för att få information.      

 

TV och Internet är två kanaler som är väldigt ”känsliga” vid en kris då de oftast är 

elberoende. En bärbardator klarar sig någon/ra timmar utan el men frågan är om Internet är 

tillgängligt. Vid till exempel en storm är el- och telenätet väldigt utsatt och slås ofta ut. Om 

dessa två kanaler, TV och Internet, inte fungerar under en kris hur inhämtar respondenterna 

då information? Ann Enander menar som sagts tidigare att människor använder sig av samma 

informationskanaler vid en kris som de alltid använder.73 Utan el fungerar ingen av dessa 

kanaler. En kvinnlig respondent uppgav TV och Internet som vanliga informationskanaler. 

Hon uppgav dock till skillnad från alla andra respondenter att radion även var ett viktigt 

medium för henne. Hon sa:  

 

Jag vänder mig ofta till radion och speciellt Radio Halland (P4) om det händer 

något lokalt som jag vill ha information om. Detta gör jag både vid en kris och 

i vanliga fall.74  

 

Hon var som sagt den enda som uppgav att radion var ett alternativ som hon använde sig av 

under normalläge. Jag kunde dock inte urskilja några direkta mönster mot att yngre 

människor bosatta i Halmstads kommun vänder sig till radion för att få information vid en 

kris. Det hade varit intressant att följa upp hur många som hade en fungerande radio 

alternativt fungerande batteriradio. 

                                                 
72 Härledning från respondentintervjuerna. 
73 Konferens: Säkerhet och sårbarhet. Högskolan i Halmstad. 
74 Respondentintervju, Kvinna 25 år.  
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Detta är en kanal som ofta används av äldre människor men är alltså ingen kanal som 

prioriteras av yngre. Mina erfarenheter är att Halmstads kommun ofta förlitar sig på denna 

kanal i stor utsträckning vid en kris. Halmstads kommun har visat sig vara effektiva när det 

gäller att delge Radio Halland information när en kris väl har inträffat.75 Detta är dock ingen 

kanal som denna studie kan påvisa som en effektiv informationskanal gentemot yngre 

människor.  

 

Min studie visar inga tendenser till att TV-tittandet skulle ha minskat utan det uppges som 

sagt vara en vanlig informationskanal bland de yngre. Majoriteten av den tidigare forskningen 

har just visat på att TV- tittandet har minskat i synnerhet bland yngre (med vissa undantag) till 

bland annat Internets fördel. Det finns forskning som visar på att unga människor ägnar mera 

tid åt Internet än att titta på TV. Detta kan bero på att Internet erbjuder så pass mycket mera 

än endast ett passivt tittande. Det är ”ungdomar” i åldrarna 16-34 år som just lämnar TV:n för 

Internet användningen.76 Det som är intressant är just att tidigare forskning även 

sammanfattningsvis visar på att dessa två informationskanaler fortfarande är de vanligaste. 

Dessa mönster kunde även min studie påvisa gällande yngres val av informationskanaler i 

Halmstads kommun. Min ansats i denna studie har inte varit att göra någon jämförelse men 

det hade varit intressant att undersöka om det fanns någon ökning/minskning gällande 

exempel TV-tittandet över tiden. Detta för att undersöka om TV:n har förlorat brukare till 

Internets fördel. Studien har dock påvisat att TV:n är en viktig informationskanal som 

används före andra medier i normalläge och vid en kris. 

 

Under intervjuerna framkom klart och tydligt att samtliga respondenter tyckte att det var 

positivt med många olika informationskanaler. Att begränsa informationen till några få kanaler 

sågs inte som något positivt. En kvinnlig respondent menade att: 

 

Det är positivt med många olika kanaler eftersom man är så rörlig idag. Är inte ofta jag 

är hemma utan sitter på tåget eller i bilen. När jag åker tåg har jag min dator med mig 

och kan få information via Internet eller igenom webbradio. Därför tycker jag att det är 

viktigt att ge information genom många kanaler, chansen ökar att människor får 

informationen.77   

 

                                                 
75 Lindfjord E. 2007 
76 Tidningsutgivarna. Länk: Unga surfar mer än tittar på TV. 
77 Respondentintervju. Kvinna, 23 år. 
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Det jag däremot är tveksam över är om Halmstads kommun väljer att informera genom många 

olika kanaler. Kommer verkligen alla att användas? Kommunen måste delge medborgarna 

information sedan är det upp till den enskilde att inhämta informationen. Genom att använda 

sig av många informationskanaler underlättar de medborgarnas informationsinhämtning.  

Risken är nog stor att de traditionella kanalerna kommer att användas flitigt och andra i en 

radikalt mindre utsträckning. Studien visar tecken på är att många av respondenterna inte vill 

arbeta för att få information. De vill helst sitta hemma i soffan och få informationen där.  

Det finns mönster som pekar på att respondenterna kan använda nätverk när de två vanligaste 

informationskanalerna, TV och Internet inte fungerar. Att nätverk idag skulle vara ett 

förstahands alternativ som informationskanal är dock väldigt tveksamt. Jag återkommer 

senare i detta kapitel till en djupare diskussion kring dessa frågor.  

 

5.1.2 Lokal TV-kanal eller tidning 

Det många respondenter saknade var en ännu lokalare TV-kanal eller tidning än till exempel 

Hallandsposten. Många får idag inte in TV4 Halland utan får se Stockholmsnyheterna. Ingen 

av respondenterna tycker att NTV (lokal TV-kanal) fungerar som ett tillräckligt alternativ.  

Fyra av respondenterna, tre kvinnor och en man, vill ha en lokal TV-kanal och/eller 

lokaltidning. Där vill de läsa om vad som har hänt i Halmstad stort som smått, allt från vad 

som händer i stan till brott som har begått. Någon som fångar upp de nyheterna som missas av 

Hallandsposten.78 En kvinnlig respondent ansåg: 

 

Jag hör ofta polisbilen och funderar då ofta över vad som har hänt. Jag kan 

aldrig läsa om det i tidningen dagen efter. Jag vill kunna läsa eller höra mera 

om de små lokal händelserna som till exempel varför polisen ryckte ut. 79 

5.1.3 Förtroende  

Varför använder respondenterna just dessa kanaler? Det är en svår fråga att svara på men 

vissa mönster går att urskilja hos respondenterna. De har ett relativt högt förtroende till TV-

kanalernas olika sändningar. Två av respondenterna anser att de har ett extra högt förtroende 

för Sveriges televisions kanaler (SVT). Detta motiverar respondenterna med att dessa kanaler 

är i grund och botten statligt ägda och därför känner de ett större förtroende.  

                                                 
78 Härledning från respondentintervjuerna. 
79 Respondentintervju. Kvinna, 24 år. 
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SOM -undersökningen från 2002 menar att nyhetstjänster på Internet, TV4, privata radio- och 

TV-kanaler har större förtroende hos yngre än äldre. Förtroendet för Sveriges Television var 

dock lika högt bland äldre som yngre.80 Denna studie har dock visat att förtroendet för 

Internet och i synnerhet nättidningar är sämre.81 Enligt en SOM-undersökning från 2002 låg 

förtroendet för Internet endast på 20 %.82 En respondent sa: 

 

Vissa nättidningar som till exempel Aftonbladet upplevs som om deras största 

mål är att tjäna pengar. Därför är mitt förtroende till dem mindre, nyheterna 

känns inte som just ”nyheter” utan mera som skvaller. Det är ju inte alltid så 

ibland känns det ju som riktiga nyheter men långtifrån alltid.83  

 

Samtliga respondenter anser att ”skvallret” som finns på många nättidningar försämrar 

förtroendet för deras nyheter men respondenterna väljer trots detta att läsa dem. Hur kan detta 

komma sig? Jag ställde denna fråga till respondenten ovan. Han svarade: 

 

Svårt att egentligen svara på. Det beror väl på att informationen är snabb och 

uppdateras ofta. Kan nog även vara så att man vill ha lite lättare nyheter men 

man vill fortfarande att de ska vara trovärdiga.84 

 

Det kan vara som forskaren Lars Weibull (SOM-undersökning) menar att det kan bero på att 

mediet inte används för att söka information utan som en ren underhållningskanal. Om det 

inte används för att söka information som till exempel nyheterna har man automatiskt sämre 

förtroende för kanalen. Många av respondenterna kanske inte söker efter nyheter på 

nättidningarna utan underhållning. Lite som respondenten ovan antyder att man vill ha lättare 

nyheter.  

Det verkar dock som samtliga respondenter är källkritiska när det gäller information på 

Internet vilket är positivt. Andra svar finns troligen i att det är lätt att finna informationen 

samt den är kostnadsfri. Detta antyder dock att förtroendet till källan kanske inte alltid spelar 

så stor roll som många tror.  

 

                                                 
80 Weibull L. 2002, s.6 ff. 
81 Härledning från respondentintervjuerna. 
82 Weibull L. 2002, s.6 ff. 
83 Respondentintervju. Man, 27 år. 
84 Ibid. 
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Att dessa två kanaler, TV och Internet, är de vanligaste beror troligtvis på deras tillgänglighet. 

Nästintill alla ungdomar har en TV och/eller en dator i hemmet och många är uppvuxna med 

dessa tekniska fenomen. En respondent sa: 

 

  Jag är handikappad utan fungerande Internet. 85  

 

Detta påvisar även hur sårbart informationssamhället är och vilka konsekvenser det kan få om 

dessa informationskanaler inte fungerar under en kris. Användingsmodellen menar att 

människor i sitt massmedieutnyttjande styrs av de belöningar lyssnandet, tittandet och 

läsandet förväntas ge. När respondenterna väljer medium, till exempel Internet och TV, har 

hon olika motiv till varför hon gör detta. Respondenterna har ett informationsbehov som de 

behöver tillfredställa och de väljer då att tillfredställa behovet genom dessa två kanaler. En 

påtaliga fara är att individerna inte integrerar med andra människor i sitt sökande efter  

information. En risk om man endast inhämtar information via Internet och TV är att man får 

ingen respons och att individen blir väldigt isolerad.86 Jag återkommer senare i detta kapitel 

med en diskussion gällande just farorna med enkelriktad information. Valet av dessa två 

kanaler, TV och Internet, kan bero på variabler som snabbhet, de uppdateras ofta och lätt 

tillgängliga. Detta trots att förtroendet är sämre för Internet och då i synnerhet nättidningar 

som till exempel Aftonbladet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Linjär kommunikation 

                                                 
85 Respondentintervju. Man, 25 år. 
86 Vindahl S, Mcquail D. 1979, s.78 ff. 
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TV och Internet är kommunikationsformer som enbart är linjära då ingen återkoppling, 

respons, kan ges. Denna typ av informationsinhämtning som mina respondenter använder sig 

av kan liknas vid hur Denis McQuail beskriver masskommunikationsprocessen som en 

motsats till den direkta, personliga kommunikationen. Förhållandet mellan sändare och 

mottagare beskrivs som enkelriktad och brist på interaktivitet. Masskommunikationsprocessen 

beskrivs i kritiska ordalag av McQuail även som opersonlig, delvis beroende på det fysiska 

och sociala avstånd som kan finnas mellan sändaren och mottagaren.87 Information genom 

dessa typer av kanaler följer den linjära modellen nedan. Den ger en form av information som 

ofta är väldigt standardiserad och lite improvisation görs. Denna information är troligen inte 

så ofta lokalt anpassad vilket många respondenter efterfrågade. Detta på grund av att de ofta 

vänder sig mot de större nationella kanalerna som SVT, TV4 och Aftonbladets nätupplaga. 

Bilden nedan illustrerar den linjära kommunikationen där fokus ligger hos sändaren 

(kommunikatören) och meddelandet, effekten hos mottagaren är inte i centrum (trots att det 

står med i modellen)     

 

Kommunikatör → Meddelande → Medium → Mottagare → Effekt  

 

Genom att välja denna enkelriktade informationssätt kan inte medborgarna påverka 

informationen eftersom återkoppling saknas,88 vilket respondenterna uppgav sig vilja göra och 

kände ett behov av att påverka. Respondenterna gör ett aktivt val genom att själva välja 

informationskanaler och därigenom kan man säga att de går emot sin egen grundläggande 

vilja att kunna påverka. 

 

5.2 Är nätverk effektivt att använda som informationskanal gentemot yngre 

människor? 

När jag ställde frågan till samtliga respondenter gällande hur de inhämtar information svarade 

som tidigare nämnts samtliga främst genom TV och Internet (främst nättidningar). Det var 

endast en respondent som direkt uppgav att hon fick information genom vänner eller familj. 

De övriga respondenterna uppgav de traditionella kanalerna som TV, Internet och radion som 

deras informationskanaler. När jag frågade de övriga sju respondenterna om de inte får någon 

information från vänner och familj blev svaret annorlunda.   

                                                 
87 McQuail D. 1983, s.32. 
88 Fiske J. 2000, s.36 ff. 
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Många av respondenterna menade att de faktiskt får mycket information från sin familj och 

speciellt från sina respektive. När de fick tänka efter kände ungefär hälften av respondenterna 

att de interpersonella nätverken (familj, arbetskollegor med mera) var väldigt viktiga 

informationskällor. Till och med viktigare än deras första svar, TV och Internet. De 

interpersonella nätverken var även källor som de hade en stor tillit till, detta till skillnad från 

Internet och nättidningar.89    

 

5.2.1 Interpersonella nätverk och nätverk 

Nästintill ingen, med ett undantag, av mina respondenter tänkte direkt i form av 

interpersonella nätverk eller i andra former av nätverk när det gäller informationsinhämtning.  

Det var endast en respondent, kvinna 26 år, som omgående uppgav sin man som en viktig 

informationskanal.  

Att de interpersonella nätverken inte direkt påstås vara en viktig informationskanal kan bland 

annat bero på att respondenterna ser det som en självklarhet.90 Svaren beror även på mig som 

intervjuare (intervjuareffekter). En fråga löd: Tror du att du inhämtar information genom 

nätverk/interpersonella nätverk? Det var ingen av respondenterna som hade en klar 

uppfattning över vad ett nätverk var och hur det fungerade. När jag sedan gjorde min 

definition gällande nätverk förstod samtliga respondenter innebörden och dess funktion. Det 

fanns en intervjuperson som var relativt klar med ett nätverks innebörd. Hon svarade, efter en 

viss diskussion: 

 

Det är väl ens sociala nätverk, vänner och familj. 91 

 

Jag tror och mönstren i denna studie pekar mot att de interpersonella nätverken är en viktig 

informationskanal för yngre. Jag tror att det är en viktig kanal oavsett ålder. Många är nog 

inte direkt medvetna om de får information från vänner och familj. Det är intressant att göra 

en jämförelse med nätverksteorin. Det finns forskare inom nätverksteorin som talar om de 

”de svaga bandens styrka” genom undersökningar om hur människor får information om 

arbeten. Det visade sig att det inte var vänner eller familj som kom med denna typ av 

information utan det är igenom kontakter i arbetet.  

                                                 
89 Härledning från respondentintervjuerna. 
90 Härledning från respondetintervjuerna.    
91 Respondentintervju. Kvinna, 26 år.  
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Anledningen till detta beror på att relationerna som man har dagligen med familj, vänner och 

arbetskompisar är ofta överlappande relationer. Därför har man samma information och får 

inga nya intryck som man hittar i de mera ytliga relationerna.92 Det kan vara svårt att göra 

jämförelser men nätverksteorin menar alltså att dom interpersonella kontakterna inte bidrar 

med så mycket ny information (detta exempel var knytet till arbeten). Min studie visar dock 

mönster mot att interpersonella nätverk bidrar med information. Det är dock svårt att påvisa 

om informationen är ny men detta antyds av respondenterna.  

 

Det som är intressant är att jag kunde urskilja en viss skillnad mellan de manliga och 

kvinnliga respondenterna i avseende på de interpersonella nätverken. Kvinnorna värderade de 

interpersonella nätverken högre än männen och ansåg att de inhämtade en större mängd 

information från främst sin familj än männen. Männen ansåg att de interpersonella nätverken 

var viktiga men inhämtade inte lika mycket information från dem som kvinnorna uppgav sig 

göra. Det var endast en intervjuperson, kvinna 26 år, som angav omgående att hennes man var 

en viktig informationskanal förutom Internet och TV. De övriga sju respondenterna uppgav 

inte någon person som en informationskälla. Hon sa: 

 

Jag får mycket information från min man. Han tittar ofta på nyheterna och 

berättar sedan för mig. Jag tittar inte på nyheterna så ofta eftersom jag inte 

hinner på grund av barnen och jag inte är så intresserad heller.93  

 

En viktig fråga kvarstår dock, om yngre människor som bor Halmstads kommun kan tänka sig 

att använda sig av nätverk vid en kris? Nätverk som är större och bredare än de 

interpersonella nätverken till formen. Samtliga respondenter kände att de var öppna för idén 

att inhämta information genom lokala nätverk om de traditionella informationskanalerna inte 

fungerade. Ett problem som är viktigt att uppmärksamma och diskutera är att det finns en vis 

tendens bland respondenterna att inte vilja ”arbeta” för informationen. Många vill gärna inte 

behöva gå utanför dörren för att få information och ser det som den största nackdelen med 

nätverksformen. Under en konferens påpekade en man för mig att han ser en stor risk i att 

dagens unga ”chattar” mycket med varandra på Internet och inhämtar ingen annan 

information.  

                                                 
92 Mogren J, Nilsson D, Olsson C. 2007, s.19. 
93 Respondentintervju. Kvinna, 26 år.  
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Säkerheten i informationen minskar på grund av att ursprungskällan och dess korrekthet inte 

kan säkerställas. Informationen bara sprids utan att ifrågasättas.94 Många ungdomar pratar, 

chattar, idag med varandra via MSN (en personlig chattfunktion). Detta är en form av 

nätverkskommunikation där i synnerhet yngre människor pratat om allt mellan himmel och 

jord. MSN kan i synnerhet ses som en form av interpersonell kommunikation eftersom man 

framförallt talar med sina vänner men även familj. Det finns även andra chattfunktioner till 

exempel olika chattrum där man talar med människor som inte är bekanta. Nätverk fungerar 

alltså även elektroniskt och behöver inte vara traditionell öga mot öga kommunikation.  

 

Det finns dock negativa aspekter med elektronisk kommunikation: informationens kvalité kan 

kraftigt ifrågasättas. Kvalitén kan främst ifrågasättas när man chattar med människor som man 

egentligen inte känner. Man vet inte vart informationen ursprungligen kommer ifrån och den 

kan inte kontrolleras. Det är just den direkta återkoppling och möjligheten att granska som gör 

den personliga öga mot öga kommunikationen ovärderlig. Återkoppling kan även ges när man 

chattar med någon, men du vet inte vem det är som sitter bakom datorskärmen. När du talar 

öga mot öga med en person är det lättare att kontrollera källans korrekthet. Återkoppling var 

som sagt något som respondenterna efterfrågade att få ge och vilket de hoppades på skulle 

leda till förbättring.  

 

5.2.2 Lokala nätverk  

Många av respondenterna berättade under intervjuerna att de eftersträvade mera lokal 

information.95 Baserat på detta anser jag att mycket pekar på att det är viktigt att ha väldigt 

små och lokala nätverk. Detta stöds även av nätverksteorin, eftersom nätverk innebär att 

bygga upp något på kontakt och kommunikation. Inom en organisation till exempel byggs den 

upp kring många små grupper, vilka knyts tätt till varandra och därigenom hålls samman. I en 

så kallad nätverksorganisation finns det många strukturer samtidigt, men det handlar främst 

om hur man rör sig inom strukturen än strukturen i sig självt.96 

Inom stora organisationer är det alltså viktigt med små ”lokala” grupper vilket jag anser att 

det även är inom en kommun att man där bygger upp lokala små nätverk som är vilande och 

kan startas upp vid en kris.  

                                                 
94 Konferens: Säkerhet och sårbarhet. Högskolan i Halmstad. 
95 Härledning från respondentintervjuerna. 
96 Dalsgaard L, Bendix J. 1998, s.12.  
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Nätverken måste finnas uppbyggda innan en kris uppstår och det är en klar fördel om 

nätverken är aktiva även vid normalläge så medborgarna vet att den finns. Det kan även vara 

av vikt att till exempel placera dessa nätverk där det redan finns andra verksamma föreningar 

eller verksamheter. Ett bra exempel på detta är på Medborgarcentrum i Andersberg, som är 

bekant för de boende i området både gällande personal samt lokaler. Alla respondenterna var 

positiva till möjligheten att få information på Medborgarcentrum Andersberg under en kris.97  

En kvinnlig respondent talade om trygghet och information genom nätverk: 

 

Att gå till ett Medborgarcentrum för att få information är inte mitt förstahandsval. Utan 

jag följer först och främst nyheterna på TV:n vid en kris. Vetskapen om att det finns 

information att tillgå på Medborgarcentrum gör däremot att jag känner mig tryggare. 

Jag vet vart jag kan vända mig om något händer om jag inte kan få någon information 

via de vanliga kanalerna.98 

 

Jag tror att respondentens kön inverkade på svaret, att det var en kvinna. Jag kunde nämligen 

inte urskilja detta mönster hos männen i studien. En variabel som kan ha påverkat kvinnans 

svar var att hon har barn, vilket övriga respondenter saknade. Ingen av de övriga kvinnliga 

respondenterna ansåg lika starkt att nätverk i denna form ingav dem trygghet. Det tydligaste 

mönstret var dock att de kvinnliga respondenterna till skillnad från de manliga 

respondenterna ansåg att nätverk var en viktig och bra informationskanal speciellt med 

avseende på trygghet.  

 

5.3 Är nätverk ett bra alternativ med tanke på kriskommunikation?  

Vi lever idag i en demokrati och det finns en rad olika lagar som fastslår människors rätti till 

information. Medborgarnas rätt till information slås som sagt fast i regeringsformens andra 

paragraf.99 Kommunen är även skyldig enligt lagen om extraordinära händelser och lagen om 

skydd mot olyckor att ge ut information till medborgarna. Fokus i denna fråga ligger på om 

nätverk som informationskanal uppfyller eller påverkar de demokratikrav som finns på 

kommunen. Uppsatsen avser att beskriva nätverksteorin för att sedan diskutera om nätverk 

kan påverka demokratin på ett positivt eller negativt sätt med utgångspunkt från kommunens 

myndighetsansvar.  

                                                 
97 Härledning från respondentintervjuerna. 
98 Respondetintervju, Kvinna, 26 år. 
99 Dahlström M, Flodin B. 1998, s.5. 
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Denna fråga kommer inte att kunna besvaras i denna studie utan endast diskuteras utifrån 

mina resultat. Dock med hopp om att besvaras i framtida studier. I frågan läggs även fokus på 

om det är lämpligt att använda sig av en eller flera informationskanaler.  

 

5.3.1 Kommunens informationsansvar 

Det finns inga lagar eller förordningar som reglerar hur eller i vilken utsträckning Sveriges 

kommuner bör delge sina medborgare information. Det är alltså upp till varje kommun själv att 

besluta i frågan rörande vilka eller vilken informationskanal/er som ska användas. Halmstads 

kommun har ett ansvar som myndighet att delge sina medborgare information innan, under 

samt efter en kris. Medborgarna har även själva ett ansvar att inhämta den informationen som 

finns tillgänglig. Var exakt kommunens ansvar slutar och var individens ansvar tar vid är svårt 

att avgöra. Det är dock tydligt att det måste finnas en viss kommunikation mellan parterna för 

att underlätta informationsinhämtningen samt överföringen av information. Denna 

kommunikation kan ske på olika sätt. Det finns bland annat två alternativ, det ena är att upprätta 

nätverk vid en kris, det andra är att få feedback (återkoppling) från medborgarna efter en kris. 

Här kan både kommunen och medborgaren få lämna sina åsikter.  

 

Är då nätverk en bra kanal för kriskommunikation? Tanken med nätverk är i grund och botten 

samarbete och kommunikation mellan människor. Efter mina intervjuer framkom det att den 

bästa placeringen av nätverk är så lokalt som möjligt, så nära invånarna som det bara går.100  

Att till exempel använda sig av lokala fotbollsföreningar eller församlingar för att ge ut 

information vid en kris är nätverkstänkande. Det positiva med nätverk är att tidigare forskning 

har visat att öga mot öga kommunikationen och interpersonell kommunikation två av de bättre 

informationskanalerna.101 Det finns självklart andra former av nätverk som till exempel chatta 

på Internet. När det gäller öga mot öga kommunikation är det positivt att medborgarna kan få 

information av någon som de känner stort förtroende för. Det är viktigt att dessa nätverk 

upprättas innan en kris uppstår så att medborgaren vet vart de skall vända sig för att få 

information. Studien har dock visat att medborgarna först söker information genom TV och 

Internet, inte genom nätverk. Nätverk kan först och främst ses som ett alternativ när dessa två 

kanaler inte fungerar.  

 

                                                 
100 Härledning från respondentintervjuerna. 
101 Falkheimer J, Heide M. 2007, s.9. 
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Det negativa med nätverk och kriskommunikation är just det informationsansvar som finns 

hos kommunen. Kommunen kan inte i en större utsträckning rakt av delegera ut 

informationsansvaret till fotbollsföreningar med mera. De lagar och förordningar som finns 

anger dock inte vilken eller vilka kanal/er som ska användas. Ett alternativ kan tänkas vara att 

en av flera kanaler kan vara nätverk vid en kris. Nätverk kanske inte bör ses som ett 

förstahandsalternativ när det gäller kris kommunikation eftersom människor inte väljer denna 

kanal i första hand. Det är troligen först vid större kriser då elen inte fungerar som 

medborgarna vänder sig mot de nätverk som finns i omgivningen. Det är dock svårt att ha ett 

nätverk vilande i alltför stor utsträckning då det kan behöva startas upp väldigt fort om en kris 

uppstår. Övning är ofta en central del som kan förbises om nätverket är vilande alltför länge.     

 

5.3.2 En eller flera informationskanaler? 

Jag har tidigare i studien diskuterat huruvida respondenterna ansåg att det var positivt eller 

negativt med ett begränsat antal informationskanaler. Majoriteten ansåg att det var positivt 

med många olika informationskanaler. En motivering till detta är att man ständigt är på språng 

och vill kunna få information på många olika sätt. Bland annat genom datorn när man sitter på 

tåget och så vidare.102 Jag har dock inte diskuterat om det är bra eller dåligt med många eller 

få informationskanaler ur en demokratisk synvinkel. Återigen kan denna fråga endast 

diskuteras utifrån studiens resultat och inget slutgiltigt svar kan ges.   

 

Alla har rätt till information, i synnerhet vid en kris. Är det då mera demokratiskt att använda 

få mera individanpassade informationskanaler eller de kanaler som används av den stora 

”massan” (om det nu finns en sådan)? Detta kan kopplas samman med diskussionen gällande 

om information bör översättas eller tolkas för att nå människor som inte talar eller förstår 

svenska. Är det upp till den enskilda individen att lära sig svenska eller måste kommunen 

anpassa informationen till varje individ? En överhängande risk är att kommunen vid en kris 

måste lägga ner så mycket tid och energi åt att individanpassa informationen att den stora 

”massan” blir drabbade.  

Frågan är dock om det går att diskutera utifrån begreppet ”den stora massan”. I dag kan man 

kanske snarare diskutera utifrån att all information egentligen är mer eller mindre 

individberoende. Informationen som sänds är ofta standardiserad men mottagaren uppfattar 

och inhämtar informationen på olika sätt.  

                                                 
102 Härledning från respondentintervjuerna. 
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På detta sätt blir informationen beroende av individen och inte tvärt om. Det går nämligen att 

se olika mönster baserat på hur ett visst antal människor inhämtar information. Det ter sig nog 

ganska tydligt för alla att en totalt individanpassad information under en kris är omöjligt. Hur 

ser det då ut när det gäller generella och större anpassningar? Om alla funktioner så som TV, 

radio, Internet skulle slås ut och krisen är omfattade kommer kommunen att använda sig av 

mera traditionella metoder som dörrknackning och flygblad. Kommunmedborgaren kan inte 

räkna med att kommunen ger personlig eller hushållsutdelad information under varje kris. 

Tidigare studier visade att många verkar vara införstådda med att de inte alltid kan få 

personlig eller hushållsutdelad information vid varje kris. Medborgarna anser samtidigt att om 

krisen kräver det så ska det inte vara omöjligt att få information i hemmet genom till exempel 

dörrknackning, vilket är ett adekvat krav att ställa på kommunen. 103 Är inga av de vanliga 

informationskanalerna i funktion måste kommunen skapa sådana kanaler och underlätta 

informationsflödet. Detta är självklart beroende på krisens storlek samt omfattning av 

informationsflödets stopp.104 Det kan ifrågasättas om det demokratiska kravet om information 

till alla verkligen uppfylls om individanpassad information ges i alltför stor utsträckning. För 

att nå yngre människor med information är TV och Internet två bra kanaler, men det finns 

självklart andra alternativ. Det finns även andra aspekter att ta hänsyn till när det gäller 

individanpassad information till exempel människor med handikapp eller språkproblem. I 

synnerhet människor med handikapp kan behöva anpassad information för att överhuvudtaget 

kunna inhämta någon information. Här är individanpassad information ett måste så det 

demokratiska kravet om information till alla kan upprätthållas. 

 

5.3.3 Hotar eller gynnar nätverksteorin ett bra myndighetsutövande? 

De mönster som går att urskilja och diskutera kring är att nätverken är till för att hjälpa inte 

stjälpa med tanke på kommunikation. Nätverktsteorin menar att alla är chefer över alla och att 

det är viktigt att arbeta småskaligt för att undvika att hierarkiska ställningar uppkommer. I 

verkligheten måste dock kommunen ansvara för hur informationen i grund och botten skall se 

ut och valet av informationskanaler.  Enligt nätverksteorin måste det finnas en högsta chef 

men inom ”personalen” skall det inte finnas några chefer. 

 

                                                 
103 Lindfjord E. 2007, s.29 ff. 
104 Ibid., s.48. 
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Nätverk arbetar ofta i små grupper och väldigt lokalt inom ett företag för att förbättra 

kommunikationen. Denna studie har påvisat att yngre människor vill ha mera lokal 

information, vilket stärker de lokala nätverkstankarna. Denna studie visar också att 

nätverkstänkandet kan hjälpa Halmstads kommun i sitt myndighetsutövande. 

Informationsansvaret kvarstår hos kommunen men nätverk genom frivilliga organisationer 

(till exempel fotbollsföreningar) kan ses som ett komplement i detta ansvar. Nätverk är en 

kommunikationskanal som TV och Internet. Kommunen kan endast uppmuntra till 

nätvetstänkande hos olika fotbollsföreningar, församlingar med mera men de kan aldrig 

tvinga någon att utföra deras uppdrag. Detta eftersom informationskravet kvarstår hos 

kommunen och det kan inte överlåtas på någon annan.  
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6. Avslutande reflektioner 

 
Under denna punkt ges en sammanfattning över mina slutsatser som jag har kunnat dra utifrån 

resultat- och analysdelen. Jag har inte haft som utgångspunkt att dra generella slutsatser utan 

snarare att påvisa mångfalden av synsätt. Jag har kunnat urskilja vissa mönster utifrån mina 

intervjuer, tidigare forskning, utredningar med mera, men jag kan inte dra några generella 

slutsatser baserat på studiens resultat. Studien består av ett flertal komplexa frågor som inte kan 

besvaras med ett korrekt svar. Avslutningsvis presenteras även tankar om fortsatt forskning.  

 

Slutsatserna kan ses som råd till Halmstads kommun gällande vilka informationskanaler yngre 

människor använder, om nätverk är en bra kanal för kriskommunikation och en diskussion 

huruvida nätverk som informationskanal påverkar och uppfyller de demokratiska kraven som 

finns på kommunen. Målet med denna studie är att förbättra kriskommunikationen främst 

gentemot yngre människor och att undersöka om nätverk är en möjlig informations- och 

kommunikationskanal gentemot yngre människor bosatta i Halmstads kommun. 

 

6.1 Slutsatser 

Studien har tydligt visat att bland mina respondenter var TV och Internet (främst nättidningar) 

de två vanligaste informationskanalerna i normalläge. Jag kunde inte se några tendenser som 

tidigare forskning visar att TV-tittandet skulle ha minskat bland mina respondenter, utan TV:n 

framstår fortfarande som en viktig informationskanal vid normalläge som kris. Internet ansåg 

samtliga respondenter vara en bra informationskanal som användes flitigt. Förtroendet för 

denna kanal var dock inte lika stor som till TV:n. Många av respondenterna läste nättidningar 

och kände att allt ”skvaller” drog ner trovärdigheten i de övriga inslagen vilket försämrade 

förtroendet. Det som är intressant är att trots det låga förtroendet används kanalen flitigt av 

yngre medborgare. Detta beror troligen på tillgängligheten, snabbheten och att nyheterna 

uppdateras ofta. Tidigare forskning menar på att det även kan bero på att mediet inte används 

för att söka information utan som ren underhållningskanal. Om det inte används för att söka 

information som till exempel nyheterna har man automatiskt sämre förtroende för kanalen. 

Det är dock positivt att respondenterna är medvetna om vikten av att vara kritiska och inte tror 

på allt som de läser eller hör.  
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Det finns många olika former av nätverk som fungerar olika bra med tanke på 

kriskommunikation. Ett annat exempel på nätverk är elektroniska nätverk som denna studie har 

behandlat i mindre utsträckning. Ett exempel är att yngre chattar med varandra på Internet. 

Funktioner som MSN tror jag stärker de interpersonella nätverken och för människor närmare 

varandra. När det gäller MSN är individen medveten om varifrån informationen kommer 

nästintill i lika stor utsträckning som man hade pratat med individen öga mot öga. Dock missas 

mimik, tonläge osv. Har du dock en webbkamera och en mikron på kan du både se och höra 

individen. Om individen däremot är inne på ett chattrum så vet den inte alls vem som sitter 

bakom den andra datorn. Den information som individen inhämtar kan inte kontrolleras och 

dess trovärdighet och kvalité kan ifrågasättas. Om yngre människor enbart inhämtar 

information igenom denna eller liknade kanaler är det oroande eftersom kvalitén och 

korrektheten kan ifrågasättas. All den informationen som individen inhämtar kan vara helt fel 

och det finns ingen som kan korrigera den. Jag tror dock att de interpersonella nätverken 

(familj, vänner, arbetskamrater) alltid kommer att vara viktigt för människor i alla åldrar. 

Studien har påvisat att många är omedvetna i vilken stor utsträckning de använder sig av 

interpersonella nätverk.  

 

Ett annat mönster som framkom i studien var att det finns andra variabler än åldern som kan 

påverka valet av informationskanal eller helt enkelt intresset för information. De två variablerna 

som denna studie kunde se var kön och högskoleutbildning. Respondenter med 

högskoleutbildning följde vad som hände i landet och världen i större utsträckning. De uppgav 

att de tittade/läste någon form av nyhet nästintill varje dag. De som saknade högskoleutbildning 

uppgav att de endast tittade/läste någon form av nyhet någon gång i veckan. Ett annat mönster 

var att kvinnor, i synnerhet med små barn, var mer aktiva när det gäller att inhämta information 

genom interpersonella nätverk. En kvinna med två små barn uppgav att hon fick mycket 

information från sin man men även från resten av sin familj. Att hon har barn kan som sagt vara 

en variabel som påverkar att hon söker information från nära och kära.  

Studien har kunnat påvisa att andra variabler än just ålder kan påverka valet av 

informationskanaler men även intresset för information.  
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Medborgarnas rätt till information slås fast i regeringsformens andra paragraf. Det finns dock 

inga lagar eller förordningar som reglerar hur eller i vilken utsträckning information bör ges. 

Halmstads kommun får själv avgöra vilka informationskanaler de skall använda sig av. Ska 

kommunen anpassa informationskanalerna efter mottagarna eller är det mottagarna som ska 

anpassa sig efter informationskanalerna? Detta är en svår fråga som studien inte kan besvara 

men det går att urskilja vissa mönster. Om kommunen skall ägna sig åt individanpassad 

information och informationskanaler finns det en risk att de måste lägga ner så mycket tid och 

energi åt att individanpassa informationen att den stora ”massan” blir drabbad. Om man nu kan 

säga att det finns en stor ”massa” utan allt är kanske egentligen mer eller mindre 

individberoende. Det man dock kan se är olika mönster baserat på hur ett visst antal människor 

inhämtar information. Det ter sig ganska tydligt att det är omöjligt totalt individanpassa 

information under en kris. Det som är aktuellt är i så fall större och generellare anpassningar. 

Det är viktigt att ha i åtanke att kommunen endast kan underlätta medborgarens 

informationsinhämtning de kan inte inhämta information åt medborgaren. Studien har visat att 

yngre vill ha många olika informationskanaler att välja på när de inhämtar information. Därför 

är det viktigt att använda många och varierande informationskanaler men fokus bör nog ligga 

mot TV och Internet.   

 

Är då nätverk en möjlig informationskanal gällande kriskommunikation? Jag tycker att 

nätverk kan vara en fungerade informationskanal i synnerhet vid en kris. Mina respondenter 

visade på att de idag inte är medvetna om vad ett nätverk är eller dess möjligheter. För att 

kunna få ett eller flera fungerande nätverk är det av vikt att upplysa medborgarna om att det 

existerar. När man ger en närmare förklaring av ordets betydelse och i dess samanhang är 

många positiva till idén. Nätverk är ett alternativ när de traditionella informationskanalerna, 

TV och Internet inte fungerar. Det känns knappast troligt att människor i förstahand skulle 

söka sig ut till t.ex. Medborgarcentrum Andersberg eller till sin fotbollsförening för att få 

information. Informationen som de får via nätverk jämfört med övriga kanaler är troligen 

bättre. Respondenterna anger även att förtroende för dessa former av nätverk är större än för 

de traditionella massmedierna men engagemanget saknas. Den största utmaningen består i att 

få människor att lyfta sig ur sofforna och ge sig utanför hemmets dörrar för att få information. 

Användningsmodellen tar just upp detta och menar att brukarna måste finna ett behov för att 

använda modellen.  
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När det gäller nätverk är det viktigt att tänka i en triangulär modell, inte i den gamla linjära. 

Den gäller inte att endast massproducera och sända ut information. Det är viktigt att producera 

relevant och lokal information som man ”sänder” ut och sedan får respons på. Jag tror att 

nätverk är en väldigt positiv informationskanal, men att kanalens stora värde först kommer att 

märkas då de traditionella kanalerna inte fungerar.  

 

Det återfinns en del problematik i de olika mönstren som denna studie har kunnat påvisa. Ett 

av dessa är att nätverk behövs främst under större kriser när de traditionella kanalerna inte 

fungerar. För att få igång ett eller flera fungerande lokala nätverk är det viktigt att de byggs 

upp innan en kris och uppmärksammas för brukarna. Medborgarna måste vara medvetna om 

att nätverket finns och därför bör nätverket finnas aktivt konstant. Genom att det är aktivt blir 

det känt och det ses troligtvis som något mera naturligt i längden. Att starta upp ett nätverk 

genom till exempel Medborgarcentrum Andersberg och hålla det aktivt är troligen lättare än 

vad det gäller till exempel en fotbollsförening. Medborgarcentrum Andersberg har sina 

regelbundna öppettider och samma personal vilket underlättar ett aktivt nätverk. Detta kan te 

sig svårare för en fotbollsförening vars främsta mål är just fotboll. Visserligen har säkerligen 

ledare och tränare en nära kontakt med ungdomarna och troligtvis även med deras föräldrar. 

Ett nätverk genom en fotbollsförening känns mera som ett vilande nätverk än ett aktivt.  

 

Målet med denna studie var att påvisa vilka kanaler yngre människor bosatta i Halmstads 

kommun använder sig av. Studien kunde peka på två vanliga kanaler, TV och Internet. Den 

har även påvisat att nätverk kan vara en väg för kriskommunikation mot yngre människor.  

Dock ska nätverk inte användas i första hand idag. Halmstads kommun bör använda sig av 

nätverk som till exempel Medborgarcentrum Andersberg vid större kriser. Vid mindre kriser 

kan det kännas onödigt att starta upp nätverket eftersom få kommer att använda det. Det kan 

dock leda till förvirring om nätverken är aktiva lite sporadiskt och inte alltid. Det ultimata är 

att nätverken alltid är aktiva även under normalläge för att upprätta en bra och hållbar kontakt 

med medborgarna. Detta för att göra kanalen till en av de traditionella och vanliga kanalerna 

vid normalläge och en kris. Idag vet vi att människor använder sig av de gamla vanliga 

beprövade informationskanalerna även vid en kris. Det gäller alltså att bygga upp fungerande 

nätverk innan en kris uppstår och visa medborgarna att de finns och dess positiva effekter.     
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6.2 Fortsatt forskning  

Det hade varit intressant att genomföra samma undersökning om ett antal år för att se om TV 

och Internet fortfarande är de två dominerade informationskanalerna. Detta för att det finns 

studier som visat på att TV-tittandet minskar vilket jag inte kunnat påvisa i denna studie. Det 

hade även varit intressant att göra jämförelser mellan hur till exempel äldre och yngre 

inhämtar information i normalläge.  

 

Det hade självklart även varit väldigt intressant att följa upp om nätverkstänkandet verkligen 

implementeras i kriskommunikationen och dess effekter. Om Halmstads kommun väljer att 

satsa mera på nätverk, till exempel genom Medborgarcentrum Andersberg, vilka effekter 

kommer detta att få? Kommer medborgarna att söka information där innan, under samt efter 

en kris? Det som är intressant att se är om medborgarna endast kommer att söka information 

under en kris eller även före och efter. Detta resultat är avgörande för om det är lönt att ha 

nätverk igång under normalläge eller om de endast skall startas vid en kris. Många av 

respondenterna eftersträvade mera lokal information och mer lokalt än så kan det knappast 

bli. Det hade varit intressant att se om medborgarna använder denna kanal som trots allt 

många i grund och botten var positiva till. Det är självklart upp till den enskilde medborgaren 

att söka sig till nätverken och frågan kvarstår hur mycket de då är villiga att arbeta för att få 

information. Idag vill många helst sitta i soffan och få information inom hemmets fyra väggar.  

Det beror även på vilken typ av kris som inträffar t.ex. storm eller en brand. 

 

När det gäller de demokratiska aspekterna är det intressant att följa upp och utvärdera 

kommunens arbete gällande valet av informationskanaler. Hur ställer sig sändaren, 

kommunen, av budskapen till valet av en eller flera olika kanaler? Medborgarna anser att 

Halmstads kommun bör använda sig av många olika informationskanaler. Vad anser då 

Halmstads kommun om valet av många informationskanaler? Vilket ansvar anser Halmstads 

kommun att de har kontra kommunmedborgarnas ansvar? Det är även intressant att se vad 

kommunen själv anser om deras informationsansvar som myndighet och att ta hjälpa av 

utomstående föreningar, församlingar med mera. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1.  

Intervjufrågor till ett urval yngre människor bosatta i Halmstad.  

 

Del 1 - Bakgrunds frågor/uppvärmning. 

Namn? 

Kön? 

Hur gammal är du? 

Har du någon utbildning och i så fall hur ser denna ut? 

Vad arbetar du med? 

Hur länge har du varit bosatt i Halmstads kommun? 

Var i Halmstads kommun är du bosatt? 

Hur ofta tittar du på nyheterna?  

Genom vilket medium?  

 

Del 2 - Information/kommunikation. 

Vad innebär information för dig? 

Tycker du att det är lätt att inhämta information? 

Vilka informationskanaler använder du dig av för att inhämta information? 

Är du nöjd med dagens informationskanaler? 

Finns det någon informationskanal som du saknar eller vill ha mer av? 

Tycker du att det är bra eller dåligt att det finns många informationskanaler? 

Bör man sträva efter att ge ut information på många olika sätt eller endast genom de vanliga 

kanalerna? 

Upplever du någon informationskanal som mer eller mindre trovärdig? 

Tror du att du inhämtar information på samma sätt vid en kris som i normalläge? 

 

Del 3 - Nätverk. 

Vad innebär begreppet nätverk för dig? 

Hur mycket information får du från familj, vänner, arbetskollegor med mera? 

Tror du att du inhämtar någon information genom nätverk/interpersonella nätverk? 
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Kan du tänka dig att inhämta information genom nätverk? 

Känner du till något/några fungerande nätverk i Halmstads kommun.  

 

Vad tror du om idén att upprätta en form av nätverk till exempel ute på Medborgarcentrum 

Andersberg där informationen kan ges till en nyckelperson som sedan kan sprida viktig och 

akut information vidare till medborgarna? 

 

Del 4 - Förtroende. 

Hur ser ditt förtroende ut till den informationen du inhämtar? 

Känner du större eller mindre förtroende till de olika informationskanalerna? 

Hur är ditt förtroende till massmedierna? 

Vad kan stärka ditt förtroende till informationen? 

Känner du förtroende för Halmstads kommun och dess information? 

 

Del 5 - Feedback. 

Har du fått/givit respons på information på den informationen som du har inhämtat? 

Finns det en vilja hos dig att ge respons på den informationen du inhämtat? 

Tror du att du kan förbättra informationen genom att ge respons? 

 

Del 6 - Avslutning/övrigt. 

Har du några andra tankar kring information, kommunikation eller nätverk? 
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