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Abstract:  

 

The focus of this study is such that it intends to investigate whether the communication 

that reached Helahälsingland.se regarding the forest fires in the summer of 2018 came 

from MSB.se through Krisinformation.se and the government in charge, MSB, and 

through that fulfilled their duty to the Swedish public. The theoretical framework 

underlying the study is partly the theory of media logic but also Lasswell's 

communication model. The method that will be used for the survey is content analysis, 

with emphasis on quantitative analysis, which is a method of text analysis which is used 

to answer predetermined research questions by systematically breaking down and 

categorizing parts of text content (Boréus & Kohl, 2018). Another reason why the 

content analysis is chosen as a method is because it is suitable for finding patterns in 

materials and comparing different kinds of texts (Boréus & Kohl, 2018) and is thus 

relevant to the study. A clear conclusion that could be made early in the survey is that 

the information on Krisinformation.se, which has come from MSB, has not been the 

information that formed the basis of three of the five articles in the selection, but that 

information has come from elsewhere. As it appears in the results section that 

Helahälsingland.se, most likely, received its information from elsewhere than MSB.se 

and Krisinformation.se, is followed by a discussion of what responsibility really lies 

where and how it relates. 
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1 INLEDNING 

”– Det är helt otroligt vilken förödelse branden har skapat. När man är mitt inne i det 

är det mycket adrenalin. Det var ett inferno, det brann överallt, men nu när det har 

lugnat ner sig kan man se. Allt är bara ett stort plockepinn, berättar soldaterna Simon 

Sundström och Karin Söderberg som varit med sedan första dagen Försvarsmakten var 

på platsen.” (Försvarsmakten, 2018). 

Branden spred sig och så småningom även över älven Ljusnan. När insatsen 

avslutades räknades brandfronten som den största i modern historia. Sträckan runt 

området var 12,5 mil runtom, och sammanlagt var det 9600 hektar mark som brunnit, en 

siffra som motsvarar 20 000 fotbollsplaner (Försvarsmakten, 2018).  

 

Lördagen den 14 juli 2018 larmades räddningstjänsten till en skogsbrand efter ett 

blixtnedslag i Ängraområdet i Ljusdals kommun. Det var starten på en av de största 

bränderna i Sverige i modern tid. Efter 21 dagar bedömdes branden vara under kontroll 

och räddningsinsatserna avslutades den 9 augusti 2019 (Ljusdal.se, 2018a). 

Sommaren 2018 var den varmaste i Sverige (SMHI, 2018), det rådde grillförbud och 

bevattningsförbud i stora delar av landet och torkan var utbredd. Längs med Sverige 

kantades vägarna av lövträd med gula löv, inte av hösten utan av torkan. Under juli 

2018 drabbades flera län, Gävleborg, Jämtland och Dalarna, av stora och svårsläckta 

skogsbränder (Krisinformation, 2018b).  Kostnaden för den skog som brann under 

sommaren värderades till ca 900 miljoner kronor och uppgick till en yta om ca 25 000 

hektar enligt den beräkning som Skogsstyrelsen gjorde den 23 juli 2018 

(Skogsstyrelsen, 2018) varav 13 000 av dessa var i Hälsingland (Metro, 2018). Men 

vilka är egentliga ansvariga för hur pass utbredd skogsbranden blev? Myndigheterna har 

ett ansvar att säkerställa att det finns handlingsplaner och resurser för att hantera olika 

krissituationer. Därför är det motiverat att undersöka om myndigheterna borde ha varit 

bättre förberedda på skogsbränderna som bröt ut och om det borde ha funnits en redan 

beprövad krisplan på plats. Detta för att på så sätt eventuellt ha minskat spridningen och 

den skada som blev. Anledningen till att det är av intresse att undersöka är då behovet 

för information till allmänheten hade varit lika stort, men inte lika omfattande och 

frekvent vilket innebär att myndigheten eventuellt kunnat uppfylla sitt uppdrag till en 

högre grad.  Myndigheterna blev kritiserade redan i Skogsbrandsutredningen, som kom 

2015, en utredning över branden i Västmanland 2014, vilken konstaterade att 

myndigheten inte hade ordentliga rutiner för hur den typen av incidenter skulle hanteras. 

Ingen ordentlig lösning hade ännu kommit på plats, detta trots att Myndigheten för 

Samhällsskydd och beredskap själva menar att de anordnade ett antal samverkans-

konferenser och andra förebyggande aktiviteter (MSB, 2018a). Det finns en utredning 

som pågår och där den sista delen kommer att publiceras i januari 2019 som avser 

skogbränderna sommaren 2018. 

Räddningsinsatsen engagerade mängder av människor, såväl räddningspersonal som 

civila stod till förfogande och det fanns också internationella samarbeten. Röda korset 

var en av de frivilligorganisationer som tog emot ansökningar, vilka mellan 19 juli till 

17 augusti uppgick till 6120 stycken (MSB, 2018a) och var således en viktig del av 

själva krisberedskapen och engagemanget.  

 

Ansvarsfördelningen i händelse av kris är utformad på sådant sätt att resursansvaret 

ligger primärt på de enskilda kommunerna medan Länsstyrelserna har en samman-
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hållande och samordnande roll inom sitt geografiska område. MSB ska, i sin tur, bistå 

med förstärkningsresurser och samordna mottagande av de internationella stöd-

resurserna vilket framgår av Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogs-

bränder 2018, Dir. 2018:81. Så var även fallet i händelserna sommaren 2018 som är 

objektet för studien. Länsstyrelsen i Gävleborgs län tog över ansvaret från kommunerna 

mellan den 23 juli till den 9 augusti 2018 och var således huvudansvariga under den 

perioden (Dir. 2018:81). Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en krismyndighet 

når ut med och hanterar extern kommunikation men också att försöka öka kunskapen 

gällande vilka kanaler lokala media väljer att hämta sin information ifrån även om den 

frågan inte kommer att besvaras i sin helhet. 

 

1.1 Problemdiskussion 

Enligt den studie som utförts av Leivik-Knowles (2013) och som riktar in sig på 

svenska myndigheters och medias kriskommunikation sinsemellan finns det en konflikt 

mellan myndigheter och massmedier där medier riktar kritik mot hur myndigheter 

hanterar information och myndigheternas, i sin tur, negativa uppfattning om hur 

medierna beter sig. Det har också framkommit i den norska offentlighetsutredningen 

(NOU 1986:19) att det ofta uppstår konflikter mellan media och myndigheter i samband 

med kriser av den anledning att allmänheten och medias behov av information ej 

tillgodoses av myndigheter och en av anledningarna till detta anses vara att medier, 

allmänhet och myndigheter befinner sig i olika situationer och således behöver olika 

typer av information.  

Samtidigt så ser MSB (2014) medierna spela en viktig roll i samband med kriser 

både när det gäller att nå ut med samhällsviktig information men också när det gäller att 

granska inblandade aktörer. Således föreligger det en relevant problematik för den 

ansats och frågeställning som följer. Då ett av de syften som den särskilda 

organisationen som MSB upprättade hade var att säkerställa information till 

allmänheten ur ett nationellt perspektiv (MSB, 2018a) är det relevant att försöka bidra 

med kunskap kring om MSB uppfyllde sitt uppdrag och i så fall, till vilken grad. 

Studien är relevant dels med anledning av att det berör en händelse som skedde i närtid 

och dels att det var något som påverkade stora delar av vårt land. 

Syftet, som presenteras nedan, ska uppnås genom att studera artiklar från 

Helahälsingland.se samt Krisinformation.se. Helahälsingland.se, en del av Mittmedia, är 

samlingsnamnet för den webbplats där artiklar från dagstidningarna Ljusnan, Ljusnan-

Posten, Hudiksvalls Tidning och Söderhamnskuriren publiceras (Helahälsingland.se, 

u.å.). Krisinformation.se drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och 

deras uppgift under en kris är att vidareförmedla och sammanställa information samt 

leverera en översiktlig bild av läget från myndigheter, kommuner och andra aktörer till 

allmänheten (Krisinformation.se, 2018a).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur en krishanteringsmyndighet når ut med, och 

hanterar extern kommunikation. Vidare syftar studien också till att undersöka genom 

vilka kanaler myndigheten når ut under en kris och hur dessa kanaler används.  
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De uppställda frågeställningarna är; 

• I vilken grad uppfyllde myndigheten uppdraget ”att säkerställa information till 

allmänheten ur ett nationellt perspektiv”? 

• Framgår det tydligt vem som är avsändare av informationen rörande bränderna 

till Helahälsingland.se till det, för studien, utvalda geografiska området? 

• Hur använde Helahälsingland.se informationen som kom från MSB? 

 

2 BAKGRUND 

Mellan den 2 juli 2018 och 17 augusti 2018 upprättade Myndigheten för Samhällsskydd 

och beredskap, härefter förkortad MSB, en särskild organisation för att hantera 

skogsbränderna och torkan med syftet att (MSB, 2018a): 

• säkerställa MSB:s samlade hantering kopplat till skogsbränderna och torkan,  

• samordna och stödja ansvariga aktörers hantering, 

• stödja relevanta aktörer med insatsförmågor och andra resurser som MSB 

förfogar över, 

• upprätthålla en nationell lägesbild som uppdateras vid behov, och 

• säkerställa information till allmänheten ur ett nationellt perspektiv. 

 

MSB inrättades 1 januari 2009 (SFS 2008:1002) och bestod av de tidigare 

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). 

Regeringen tillsatte i juni 2006 en utredning för att se över huruvida relevanta delar av 

myndigheterna KBM och SPF borde läggas samman till en myndighet för frågor 

relevanta för samhällets beredskap och säkerhet vilket resulterade i SOU 2007:31, 

Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser. Utredningen konstaterade att med 

flera myndigheter som fokuserar på olika delar av hotspektrat förelåg det risk att viktiga 

aspekter i rådgivnings-, planerings- och uppföljningsarbetet föll bort samtidigt som 

uppdelningen riskerade att bidra till ett mindre effektivt arbete och en mindre effektiv 

användning av samhällets resurser (SOU 2007:31).  

 

MSB har ett uppdrag (följande redovisas bara de delar som involverar information och 

därför är av intresse för studien) från Regeringen som innebär att de ska säkerställa att 

allmänheten får tillgång till information i händelse av kris och myndigheten ska, enligt 

Förordning med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SFS 

2008:1002, 7§; 

Myndigheten ska ha förmågan att bistå med stödresurser i samband med allvarliga 

olyckor och kriser vid höjd beredskap. Myndigheten ska även stödja berörda 

myndigheters samordning av åtgärder vid en kris eller höjd beredskap. Myndigheten ska 

också se till att berörda aktörer under sådana förhållanden, när det gäller krishantering 

och civilt försvar, får tillfälle att: 

1. samordna krishanteringsåtgärder 

2. samordna information till allmänhet och media 

3. effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella förstärknings-

resurser, och, 

4. samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om information 

och lägesbilder.  
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MSB har, utöver sitt uppdrag (SFS 2008:1002), förvaltningslagen (2017:900) att 

förhålla sig till. I §7 står det att ”en myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med 

enskilda och informera allmänheten om och hur när sådana kan tas”. I MSB:s fall är 

deras uppgift inte enbart att vara tillgängliga utan även att nå ut med information. MSB 

använder sig dels av webbportalen Krisinformation.se där allmänheten kan få snabb och 

tillförlitlig information dygnet runt (MSB, 2017) både via hemsida, app samt sociala 

medier och dels av VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, i ett flertal olika 

kanaler. Dessa olika kanaler kan vara via radio, både public service driven samt 

kommersiell, och tv som drivs av public service samt som notis i Sveriges Radios app 

SR Play. I vissa fall kan allmänheten också bli varnade genom talmeddelande till fast 

telefoni inom det drabbade området, sms till mobiltelefon om den är registrerad eller 

används inom det drabbade området och vid riktigt allvarliga händelser används också 

utomhusvarningssystemet för VMA. För att det ska användas ska det dock föreligga att 

beredskapslarm och flyglarm behöver sändas ut (Krisinformation, 2018c). Samtidigt 

kan det vara intressant att resonera kring om den typen av kanaler för VMA är 

tillräckliga och täcker det behov som finns idag. Exempelvis kan det vara relevant att 

överväga huruvida informationen bör finnas på flera olika språk och hur man i så fall 

når ut med den. 

 

Det finns olika typer av kriser, enligt Falkheimer och Heide (2008), vilka kan definieras 

i fysiska kriser (t.ex. naturkatastrofer, tekniska kriser och olyckor), humankriser (t.ex. 

bojkotter mot organisationer) och ledningskriser (t.ex. ledarskapsmisstroende). Vad som 

definierar en kris baseras på att de utgörs av situationer där samhällsaktörer upplever att 

situationerna kan upplevas som hot eller liknande (Falkheimer & Heide, 2008).  

En kris är, enligt Säkerhetspolitik.se (2014), en händelse i fredstid som drabbar 

många och kan hota grundläggande värden i samhället och dess funktioner. En kris kan 

anses oväntad och för att hantera krisen krävs samordning från flera myndigheter, 

organisationer och företag på alla olika samhällsnivåer (Säkerhetspolitik.se, 2014). 

 

Kriskommunikation är något som är viktigare än någonsin med anledning av hur snabbt 

information och spekulationer kan spridas i det digitala samhället. Genom att felaktiga 

spekulationer, information eller avsaknaden av information når allmänheten finns en 

ökad risk för att allmänheten ska utveckla en felaktig eller överdriven oro över 

händelser i samhället (Fors-Andrée, 2012). Wessling (2013) menar att människors 

förtroende för myndigheter bottnar bland annat i huruvida myndigheten är tillgängliga, 

samt myndigheters förmåga och vilja till dialog samtidigt som deras roll i händelse av 

kris är något mer komplex än vanliga organisationers. Myndigheter måste dels hantera 

krisen, inte enbart genom kommunikation utan de måste också genomföra åtgärder som 

minskar krisens skadeverkningar samtidigt som de primärt ska arbeta med att 

kommunicera för att hjälpa och skydda andra snarare än sig själva (Djerf-Pierre, 

Ghersetti, Johansson & Odén, 2016). 

Kriskommunikation består av två sammansatta ord, kris och kommunikation där kris 

härstammar från grekiskans krisis vilket betyder åtskiljande, avgörande prövning medan 

kommunikation härstammar från latinska ordet comminucare vilket betyder dela, 

meddela, göra gemensamt och förena (Falkheimer & Heide, 2008). Nu mer finns det en 

uppdaterad betydelse av själva kommunikations begreppet enligt Falkheimer och Heide 

(2008), vilket istället härstammar från latinets communicato och innebär att formulera 

anpassade budskap och för att på mest effektiva sätt nå fram till mottagaren, välja 
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mellan olika medier. Communicare lämpar sig bäst för kommunikation där man 

eftersöker en ömsesidig förståelse och communicato lämpar sig bäst när informationen 

bör nå ut till en större grupp människor (Falkheimer & Heide, 2008). Det kommer 

löpande att dyka upp begrepp i löptexten som förklaras därefter. Således finns det ingen 

samlad begreppsförklaring.  

 

2.1  Krisfaser 

Krisen kan i sin tur delas in i tre olika faser, varningsfasen som sker före krisen, 

akutfasen som inträffar under krisen och följdfasen som sker efter krisen (Falkheimer, 

Heide & Larsson 2009; Falkheimer & Heide, 2008). Den första fasen handlar om att 

minimera risken att olyckor och katastrofer inträffar på de sätt som går och att berörda 

förbereder sig inför annalkande kriser som går att för ana på möjliga sätt. Akutfasen är 

när krishändelsen är ett faktum och den första tiden av krisen medan följdfasen handlar 

om att dels återgå till det normala men också att lära sig av krisen (Falkheimer, Heide & 

Larsson, 2009). Traditionellt har mycket fokus lagt på följdfasen, Falkheimer och Heide 

(2008) hävdar dock att det är en svaghet och att mer fokus borde läggas på varnings-

fasen. Även Vigsø (2016) nämner tre olika faser av krisen som berör de olika skeendena 

på likartat sätt. Bland annat nämner Vigsø (2016) att omvärldsbevakning är av yttersta 

vikt i, vad han kallar förkrisfasen. Genom att bevaka sin omvärld kan man fånga upp 

signaler som kan utvecklas till problem. Det är också viktigt att analysera den insamlade 

informationen löpande för att ha möjlighet att agera på en gång om en problematisk 

situation uppstår och upprätthålla goda relationer med alla som kan anses vara 

intressenter. Dessa olika aktiviteter är något som bör ske på regelbunden basis och anses 

vara en konstant situation. 

Det Vigsø (2016) kallar för krisfasen är vad Falkheimer och Heide (2008) kallar för 

akutfasen och den första betonar också vikten av att se medierna som en del av 

krishanteringsprocessen (Ulmer, Sellnow & Seeger, 2011 via Vigsø, 2016). Detta med 

anledning av att en situation blir till en kris först efter att den medialiserats. Det är till en 

organisations fördel om den är tydlig och ärlig med vilken information den har till sitt 

förfogande men också öppen med inom vilka områden information saknas. Det 

Falkheimer och Heide (2008) kallar för följdfasen kallar Vigsø (2016) för efterkrisfasen, 

det råder konsensus mellan författarna om vad efterkrisfasen är till för och det är just att 

utvärdera och lära sig av den uppstådda krisen. 

 

När det handlar om att kommunicera vid en kris är det oftast media som är snabbast 

med att sända ut information, media har också resurser att ta i anspråk som myndigheter 

inte har (Wessling, 2013). Falkheimer och Heide (2008) betonar också att ju snabbare 

organisationen når ut med information till olika målgrupper, desto bättre. Det finns ett 

antagande om att organisationen kan behålla och till och med öka sin trovärdighet 

genom ett snabbt agerande.  

Kriskommunikation handlar inte enbart om att kunna förmedla information till andra 

utan det innebär också att besitta förmågan att ta emot, samla in, strukturera och 

analysera information (Wessling, 2013). Olika aktörer har olika ansvar när det gäller 

kriskommunikation, och på lokal nivå är det kommunen som har det högsta beslutande 

ansvaret, på regional nivå är det landstinget som är det högst beslutande organet och på 

nationell nivå är det regering och myndigheter som är det högst beslutande organet 

(Regeringskansliet, 2014). Det är främst den kommunala räddningstjänsten som bär 
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ansvaret för att släcka de faktiska bränderna medan nationella styrkor förstärker den 

med nationella resurser (MSB, 2018b).  

 

2.2 Tidigare stora skogsbränder i Sverige  

Det är inte ovanligt att skog brinner och uppkomsten till dessa bränder kan variera och 

bero på faktorer så som eldning, avverkning, blixtnedslag eller gnistor från tåg 

(Helahälsingland.se, 2018f). MSB menar, enligt Skogsbrandsutredningen (2015) att det 

sker ca 3000–4000 skogsbränder i Sverige per år och att det är ca 1–2 gånger per 

decennium som Sverige haft somrar med omfattande skogsbränder. En slutsats som dras 

i Skogsbrandsutredningen (2015) är att MSB anser att den ekonomiska förlusten för den 

enskilde skogsägaren är försumbar eftersom risken för skogsbrand är så pass liten. 

Därför hade man inte heller år 2015 sett skogsbränder som en risk som behövdes 

inkluderas i handlingsplaner eller handlingsprogram. Konsekvensen av bristen på 

handlingsplaner och handlingsprogram är att varken skogen, eller de människor som bor 

där, ges ett tillfredställande skydd mot den typen av olyckor (Skogsbrandsutredningen, 

2015).  

2015 färdigställdes den ovan nämnda utredning som Aud Sjökvist utfört på uppdrag 

av regeringen, kallad Skogsbrandsutredningen, vars syfte var att beskriva och utvärdera 

den operativa insatsen och övrigt arbete som bedrivits av berörda aktörer i samband 

med skogsbranden i Västmanland som skedde 2014 (Skogsbrandutredningen, 2015). 

 

Observationerna som framkom av utredningen handlade dels om; 

•  en avsaknad av riskbedömning i samband med utlarmning av räddningstjänsten 

i ett initialt skede, 

• svårigheter att kommunicera en samlad lägesbild under insatsens inledande 

dygn, 

• räddningsinsatserna var inledningsvis underdimensionerade, 

• bristen på förberedande åtgärder i form av risk- och sårbarhetsanalyser, 

utbildning, placering, övning och krishanteringsförmåga. 

 

Det finns en förordning om krisberedskap och höjd beredskap (Krisberedskaps-

förordningen, 2006:942) som tydliggör att statliga myndigheter är skyldiga till att 

genom sin verksamhet bidra till att minska sårbarheten i samhället och utveckla en god 

förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap. 

Krisberedskapsförordningen ålägger de statliga myndigheterna en skyldighet att 

samverka vid kriser. Hur inblandade kommun, länsstyrelser och myndigheter blir i 

krisen eller händelsen är avhängigt hur krisen eller händelsen utvecklas. Ju fler 

kommuner som är drabbade ju större behov finns det från länsstyrelsen och om krisen 

växer ytterligare kan resurser från myndigheter bli aktuellt (Krisinformation, 2018). 

Kommuner och landsting ansvarar själva för förberedelser inför och verksamhet under 

extraordinära händelser i fredstid, vilket regleras i 2 kapitlet i lagen om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

(Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap, 2006:544). På lokal nivå är kommunerna skyldiga att ha en 

krisledningsnämnd där befogenheterna för denne avgörs och styrs av den enskilda 

kommunen. Syftet är att kunna fatta snabba politiska beslut vid en extraordinär 

händelse. Länsstyrelsen har samordningsansvaret på en regional nivå och samordnar 
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verksamheten mellan berörda kommuner, landsting och myndigheter men är också 

ansvariga för informationen till allmänheten och företrädare för massmedia under 

sådana förhållanden samordnas (Skogsbrandsutredningen, 2015). Regeringen är den 

instans som ansvarar för krishanteringen på nationell nivå där regeringens ansvar främst 

gäller strategiska frågor och ansvaret för ledning och samordning ligger på berörda 

myndigheter (Krisinformation, 2018a). I skogsbrandsutredningen (2015) framkommer 

att det saknas en nationell, gemensam ledningsmodell som alla aktörer i krisberedskaps-

systemet är bekanta med. MSB är till vilken myndighet regeringen har delegerat det 

nationella ansvaret för att hantera kriser. Med anledning av det kan det antas vara MSB 

som ansvar att utveckla en gemensam ledningsmodell. 

Av Skogsbrandsutredningen (2015) så framgår det att den svenska krishanteringen 

utgår ifrån tre principer. Dessa är: 

Ansvarsprincipen vilken innebär att den som har ansvar för en verksamhet under 

normala former även har ansvar under kris- och krigssituationer.  

Likhetsprincipen innebär att verksamhetens organisation och lokalisering ska överens-

stämma i fred, kris och krig så långt som möjligt.  

Närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga organisatoriska nivå. 

 

Utredningen konstaterar ett antal olika områden där MSB ansvarar och således 

appliceras ansvarsprincipen på dessa områden. Vad utredningen visar är att det är 

MSB:s ansvar och uppgift att, i samverkan med andra aktörer, identifiera och analysera 

sårbarheter, risker och hot i samhället som kan anses vara särskilt allvarliga. MSB ska 

också se till att ledningsmetoder för räddningstjänst och krishantering utvecklas och 

görs tillgängliga, MSB ska även se till att erfarenheter från tidigare inträffade olyckor 

och kriser tas till vara. Slutligen så är det MSB:s ansvar att se till att berörda aktörer får 

tillfälle att effektivt nyttja samhällets resurser, bland annat genom att knyta samman den 

som behöver resurserna med den som har dem. I studien som ämnas att genomföras har 

fokus valt att läggas på kommunikationen, då kommunikationen är en stor del av det 

som påverkar hela samhället, även i de områden som inte är direkt drabbade men också 

för att samhällets beroende av kommunikationer vid stora olyckor och extraordinära 

händelser är stort, vilket konstateras i Skogsbrandsutredningen (2015). 

 

3 TIDIGARE FORSKNING 

Forskning kring kriskommunikation har tidigare till största del utgått från en tydlig 

rollfördelning mellan aktörer, medier och publik (Krimsky, 2007). Det innebär att 

aktörerna varit källor till medier som sedan definierat nyheterna och vidarebefordrat 

dessa till den passiva publiken (Jarlbro, 2004).   Den svenska forskningen kring kris-

kommunikation har främst utgått från ett samhällsperspektiv där merparten av 

forskningen består av fallstudier av inträffade kriser. Förklaringen till det kan vara att 

forskningsfinansiärerna styrt forskarna mot utvärdering av redan inträffade händelser 

(Falkheimer, Heide & Larsson, 2009). Detta har, enligt Falkheimer, Heide och Larsson 

(2009), inneburit att grundforskningen blivit lidande och att det finns lite forskning som 

kopplar samman samhälls- och organisationsperspektiv. Ytterligare har majoriteten av 

den forskning som bedrivits gällande kriskommunikation fokuserat på den akuta 

krisfasen, vilket enligt Heide och Simonsson (2016) innebär att organisationen agerar 

för att snabbt hantera och korrigera situationen och även för att snabbt informera 

berörda parter och journalister för att på så sätt kunna få hjälp att sprida informationen 
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vidare. Forskningen som bedrivits kring den akuta krisfasen har bedrivits i samband 

med forskning hur organisationer återupprättar sitt anseende efter att kriserna inträffat 

(Heide & Simonsson, 2016). Det som kännetecknar denna typ av forskning är att den 

fokuserat på krishanteringsplaner. Mycket av den tidigare forskningen bedrevs av 

retoriker vilka fokuserade främst på försvar och övertalning (Heide & Simonsson, 

2016). Denna typ av tidigare forskning är relevant för studien med anledning av att 

studien fokuserar på kommunikation som skedde i den akuta krisfasen, från såväl MSB 

som från journalister på Helahälsingland.se. 

 

I Sverige finns det sedan 1930-talet en historia av att göra vetenskapliga undersökningar 

på samhällskriser vilket kulminerade under efterkrigstiden. Detta hänger ihop med en 

önskan om att generera en rationell och vetenskaplig styrning av landet (Vigsø, 2016). 
Syftet med forskningen har, enligt Vigsø (2016), hela tiden varit att förbättra samhällets 

förmåga att hantera eventuella framtida kriser.  

Det som anses vara starten på den moderna svenska forskning kring kris-

kommunikation var Tjernobylkatastrofen 1986 (Vigsø, 2016; Falkheimer, Heide & 

Larsson, 2009). Det finns två olika forskningstraditioner som, enligt Falkheimer, Heide 

och Simonsson (2013), är något förenklade vilka består av den traditionella och den 

senmoderna. Den traditionella har en positivistisk utgångspunkt där det antas att finnas 

en objektiv och mätbar verklighet medan den senmoderna utgår från en social-

konstruktionistisk verklighetsuppfattning vilket innebär att människors tolkning och 

uppfattning av olika saker påverkar hur de tänker och agerar (Heide & Simonsson, 

2016). Nedan redovisas skillnader mellan den traditionella och senmoderna 

kriskommunikationen och vad som skiljer dessa åt.  

 

 Traditionell 

kriskommunikation 

Senmodern 

kriskommunikation 

Syn på kris Objektiv Socialt konstruerad 

Organisationsform Centraliserad Decentraliserad 

Processfokus Operativ, akut, teknisk Förkris samt operativ-

strategisk 

Ledarskap och styrning Rationell planering genom 

regler och anvisningar 

Improvisation inom tränad 

strategisk ram 

Kommunikationsfokus Sändaren i centrum Publikerna i centrum 

Kommunikatör En central talesperson Nätverk av kommunikatörer 

Medieval Massmedier Massmedier men också 

minoritets- och mikromedier 

med fokus på interpersonella 

möten 

Kommunikationsmål Mottagaren informerad Publiker förstår och kan 

agera på egen hand 

Syn på mottagaren Rationell Irrationell 

Figur 1.1 Typologi över forskning i kriskommunikation (Falkheimer & Heide, 2008). 

 

Den forskning som finns avseende kriskommunikationen mellan myndigheter och 

medier är i huvudsak beskrivande och formulerad utifrån ett myndighetsperspektiv 

(Leivik-Knowles, 2013). 
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Kriskommunikation var, till mitten av åttiotalet ett relativt nytt och åsidosatt forsknings-

område både ur ett nationellt och internationellt perspektiv och den som fanns bestod 

mest i empiriska fallstudier (Nohrstedt & Tassew, 1993). Genom sin forskning 

konkluderade Nohrstedt och Tassew (1993) sju olika slutsatser där det menas att de 

flesta aktörer har ett relativt förhållningssätt till kriser och katastrofer, att allmänheten 

inte reagerar så rationellt och snabbt som myndigheter önskar eftersom individen själv 

vill kontrollera och värdera informationen, att kommunikationskanaler inte används 

optimalt utan att massmedier tenderar att ligga före de operativa myndighetsaktörerna 

och att beroendet av lokala medier är maximalt, att medierna ofta överdriver 

konsekvenserna vilket skapar problem för myndigheter och minskar allmänhetens 

förtroende, att frivilliga ofta anmäler sig i räddningsstadiet vilket innebär att resurser 

inte används optimalt, att tiden efter inte utnyttjas på adekvat sätt till inlärning och att 

kriser inte är detsamma som katastrofer eller olyckor. Medborgarnas krav på 

kommunikation i en konkret situation får konsekvenser för bedömningen av 

myndigheternas trovärdighet, enligt Vigsø (2016). Fallerar kommunikationen skadas 

både förtroendet för myndigheten och då också samhällets motståndskraft (Vigsø, 2016) 

I den tidiga forskning som finns kring ämnet har mycket av forskningen utgått från 

en linjär kommunikationsmodell med tydliga roller för aktörer, medier och publik 

(Krimsky, 2007). Aktörerna har varit källor till medier som definierar nyheter och 

vidareförmedlar dessa till den passiva publiken som sedan kan agera utifrån 

medieinnehållet (Karlsson, 2008; Jarlbro, 2004). Innan internet fanns utgick en stor del 

kring forskningen implicit från beskrivningen att relationen mellan medier och makt ser 

ut på så sätt att nyhetsjournalistiken haft makt genom enkelriktade massmedier genom 

vilka de distribuerar journalistiken (Karlsson, 2008). Genom internets intåg utmanades 

det synsättet av flera anledningar men bland annat genom möjligheterna till direkt 

elektronisk kommunikation mellan de olika aktörsgrupperna.  

Informationsforskningen om sociala medier och naturforskning har bidragit med 

kunskap hur och vilka olika budskap som tenderar att sprida sig i sociala medier 

(Eriksson, 2014). I en studie från 2009, gjord av Paylen med flera (via Eriksson, 2014), 

framgår det att sociala medier i händelse av naturkriser, främst används till att vidare-

förmedla existerande, officiell information samt erbjuda ögonvittnesskildringar från 

personer som geografiskt befann sig nära händelserna. Andra studier visar också att 

sociala medier inte är inkorporerat i organisationers planer för krisberedskap och 

kriskommunikation, istället kan det anses vara frikopplat från övriga planer och hanteras 

istället av kommunikatörer som är dedikerade till sociala medier och improviserar 

utefter situation (Eriksson, 2014).  

 

Forskning visar att sociala medier kan vara ett användbart verktyg för att få tillgång till 

snabba lägesuppfattningar genom att ägna sig åt monitorering vilket kan öka förståelsen 

över vad allmänheten behöver få för information (Eriksson, 2014). Den forskning som 

avser sociala medier är intressant för studien med anledning av att urvalet till studien är 

digitaliserat och konsekvent hämtat från internet.  

 

3.1  Samhällskriser och förtroendekriser  

Vigsø (2016) beskriver två typer av kriser, samhällskriser och förtroendekriser. Vid en 

samhällskris slås viktiga funktioner i samhället ur spel, om än tillfälligt. En samhällskris 

kan vara lokal, i en eller flera kommuner, men också både regional och nationell (MSB, 
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2017). Vigsø (2016) menar vidare att det vid en samhällskris är det myndigheternas 

ansvar att kommunicera med allmänheten, förklara att samhället fortfarande fungerar 

som det ska och förklara för allmänheten hur de ska förhålla sig till det inträffade. En 

förtroendekris är en kris som främst angår en organisation där avslöjanden och 

anklagelser synliggör aktiviteter där organisationens rykte kan ta stor skada, exempelvis 

olagliga och oetiska sådana (Vigsø, 2016).  

Om en myndighet misslyckas med sin kommunikation i händelse av kris riskerar 

myndigheten, precis som alla typer av organisationer, att förlora människors förtroende 

för så väl verksamheten men också för de åtgärder som vidtas. Beslut och rekommen-

dationer kommer istället att mötas med skepsis och bli ifrågasatta (Wessling, 2013) och 

myndigheten kommer, troligtvis, att hamna i en förtroendekris (Vigsø, 2016). Precis 

som Vigsø (2016) konstaterar är det svårt att föreställa sig att en händelse utvecklas till 

en kris utan att medierna rapporterar om den. Detta gäller även om ansvaret för 

kommunikationen ligger hos de berörda myndigheterna på lokal, regional och nationell 

nivå där MSB är högsta organ.  

Det är inte enbart de som befinner sig i ett specifikt område som är drabbade utan 

såväl befolkningen i stort som lokala och regionala myndigheter. Vad allmänheten vill 

ha svar på skiljer sig ofta, enligt Vigsø (2016) från vad myndigheternas mål med 

kommunikationen är. Allmänheten vill ha snabb och så utförlig information som möjligt 

om saker så som vad som har hänt, om nära och kära svävar i fara, vad som kommer 

hända och vad individen förväntas göra. Ytterligare aspekter som är viktiga för allmän-

heten i form av kris är att allmänheten får kommunikation om tydliga ansvars-

förhållanden så att allmänheten kan bedöma agerande och utkräva aktörers ansvar samt 

möjlighet att få stöd och bearbeta sina krisupplevelser (Odén et al., 2016). 

 Myndigheterna har, å andra sidan, ett mål med deras kommunikation vilket är att 

informera allmänheten om vad som har hänt och vad som kommer att hända, ge 

allmänheten anvisningar om vad dem ska göra, agera trygghetsskapare för att minska 

oro och osäkerhet samt att ge ett intryck av att ha en effektiv krishantering och hålla 

förtroendet för myndigheten intakt (Vigsø, 2016). Likheten mellan såväl myndigheter 

som allmänhet och nyhetsmedier är att en osäkerhet och oro uppstår hos alla tre aktörer 

och som får dessa att skapa sig en uppfattning om vad som behövs göras genom att söka 

sig till olika informationskällor. Allmänheten får dock ibland nöja sig med att skapa sig 

en uppfattning endast genom nyhetsmedier och sociala medier, tillskillnad från 

myndigheter som kan få en helt annan typ av djupgående information med anledning av 

att de ofta har specifikt bestämda uppdrag i samhällets krishantering (Odén et al., 2016). 

Traditionellt har kommunikationen i händelse av en samhällskris varit av envägs 

karaktär, där kommunikationen utgått från myndigheternas intresse där myndigheterna 

har betraktats som avsändare och allmänheten som mottagare och det viktigaste målet 

har varit att få allmänheten att agera i linje med myndigheternas instruktioner (Vigsø, 

2016). 

När myndigheterna använder sig av envägskommunikation som beskriven ovan blir 

begrepp som täckningsgrad, tydlighet, säkerhet och effektivitet något som, enligt Vigsø 

(2016) får betydelse för valet av medier och budskap och förklaras mer i detalj enligt 

Vigsøs (2016) definition nedan. 

 

Täckningsgrad: Når budskapet till alla som det berör? Myndigheterna förfogar över ett 

antal olika kommunikationskanaler så som ljudlarm och Viktigt Meddelande till 

Allmänheten (VMA) som sänds via public servicekanaler. 
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Tydlighet: Budskapet som sänds ut måste innehålla klara och tydliga instruktioner. 

Säkerhet: Myndigheter förmedlar enbart information som har bekräftats och 

kontrollerats.  

Effektivitet: Resultatet av kommunikationen kan bedömas genom hur stor del av 

befolkningen som fick ta del av meddelandet och hur många som följde instruktionerna.  

 

Systemet som beskrivs ovan bygger på en hierarkisk och centraliserad kommunikation 

vilket inte riktigt är realistisk eller gångbar i dagens samhälle där i princip all 

kommunikation sker elektroniskt, vad det innebär med en ökad digital kommunikation 

kommer att utvecklas i avsnitt 3.2.  

 

3.2 Det förändrade medielandskapet 

Mycket har hänt sedan 1995 i termer av såväl allmänhetens som myndigheters 

medvetenhet och delaktighet men även teknik och snabbhet gällande kommunikation 

och dialog, dock kvarstår informationsuppgiften (Wessling, 2013). Såväl dagens 

medieklimat som samhället ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för tjugotre år 

sedan och de kriser som drabbat oss, både i Sverige och i andra delar av världen, sen 

dess (exempelvis tsunamin i Indiska oceanen julen 2004, stormen Gudrun som drabbade 

södra Sverige 2005 och branden i Västmanland 2014) har gett såväl allmänhet som 

myndigheter lärdomar om hur myndigheter bör hantera sin kommunikation i händelse 

av kris, menar Wessling (2013). Händelserna har också genererat en snabbare 

utveckling av media och metoder för att införskaffa information bland annat genom e-

post, mobilkameror och övriga tekniska hjälpmedel. Dessa olika hjälpmedel kan 

generera innehåll till medierna från en olycksplats eller ett drabbat område på nolltid, på 

ett sätt som inte var möjligt tidigare (Eriksson, 2014; Wessling, 2013). En stor del av 

allmänheten använder sig idag av de olika digitala kanalerna för att, antingen 

individuellt eller gemensamt med andra, skapa mening i det som sker, förstå situationen 

samt samla in och sprida information och det finns tydliga resultat som visar att 

medieanvändningen ökar starkt vid kriser, även om det finns vissa variationer mellan 

generationer (Odén et al., 2016). För att kommunikationen vid en samhällskris ska 

fungera optimalt behöver den ske via de kanaler som används dagligdags av människor. 

Sociala medier har en förmåga att skapa tids- och rumsoberoende kriskommunikation 

och har visat sig fungera bättre för att sprida information snarare än att ta emot den 

(Eriksson, 2014). Ghersetti och Westlund (2013) visar i en undersökning att mediernas 

egenskaper tycks spela en större roll när människor söker information vid kriser och ur 

det perspektivet har sociala mediers snabbhet och mobilitet en viss fördel. Sociala 

medier har, enligt Eriksson (2014), skapat nya förutsättningar för allmänhet att 

kommunicera med experter och myndigheter i händelse av kriser och är inte lika 

utelämnad till massmediernas uppfattning och bild av vilka risker som föreligger. 

Istället finns nu internet som ett forum där allmänhet kan kommunicera på ett helt annat 

sätt och avståndet mellan lekmän och experter minskat. MSB har försökt att flytta ut sin 

krisinformation på internet genom Krisinformation.se men det kan uppstå problem för 

myndigheter som utgår från den äldre synen av kriskommunikation eftersom den 

långsamma beslutsprocessen omöjligt kan leva upp till kraven på snabb och 

lättillgänglig information (Vigsø, 2016). Dessutom bryter den nya digitala media 

användningen mot ett av kriskommunikationens traditionella grundantaganden, vilket 

handlar om att man enbart kommunicerar när det föreligger en kris. Kriskommunikation 
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via en myndighets Facebook sida exempelvis fungerar enbart om det är en sida 

allmänheten besöker även om det inte är kris och förtroendet för sidan är något som 

byggt upp under en längre tid med hjälp av snabb och korrekt information (Vigsø, 

2016). 

Det finns, enligt Eriksson (2014), vissa risker med sociala medier i händelse av kris 

och dessa kan definieras på så sätt att sociala medier kan fungera som en krisaccelerator 

med tanke på sin förmåga till snabb ryktesspridning och missinformation (Falkheimer, 

Heide & Larsson, 2009; Eriksson, 2014; Karlsson, 2008).  

 

3.3 Tidigare forskning kring medielogik 

Idéerna kring medielogik myntades av Altheide och Snow (1979) redan på 70-talet och 

Statens medieråd (2015) menar att medielogik handlar om de tekniker som används när 

journalistiken omvandlar händelser till nyheter och de fem följande teknikerna: 

 

1. Tillspetsning där händelsen förses med en viss vinkling 

2. Förenkling där händelsen förenklas och flertalet perspektiv utelämnas. 

3. Konkretisering där händelsen tydliggörs för läsaren. 

4. Polarisering där motsättningar betonas eller förstärks. 

5. Intensifiering där nyheten framhäver händelsen på ett dramaturgiskt och 

konfliktfyllt sätt.  

 

Altheide och Snow (1979) anser att medielogik är processen genom vilken media 

presenterar och överför information. Element av den här formen av kommunikation 

inkluderar olika medier och de format dessa medier använder.  Jesper Strömbäck (2008) 

menar att medierna själva och deras behov är vad som styr vad medierna rapporterar om 

och hur de medierna formar rapporteringen med ett samspel av de teknologiska 

förutsättningarna och mediepublikerna samt konkurrensen kring publikens upp-

märksamhet. Strömbäck (2008) skriver också att de fem teknikerna som presenteras 

ovan har tagits fram av medierna själva för att reducera det informationsöverskott som 

råder i samhället och samtidigt vara framgångsrika i kampen om publikens 

uppmärksamhet.  Fredriksson och Pallas (2014) har studerat svenska myndigheter och 

deras syn på medielogik och konstaterat att myndigheterna anser att medierna är viktiga 

för såväl synligheten som kommunikationen men också att medierna anses vara en del 

av de myndighetsanställdas arbetsuppgifter, både genom att hämta information från men 

även att bidra med information till. Vidare anser Fredriksson och Pallas (2014) att 

media har blivit något som anses vara nödvändigt och en förutsättning för att 

myndigheterna ska kunna hantera sina ansvarsområden och att myndigheter ser media 

som en prioriterad kommunikationskanal. 

Den tidigare forskning som utförts kring kriskommunikation, olika typer av kriser, 

det förändrade medielandskapet och medielogik är av relevans för studien med 

anledning av den förförståelse den förmodas skänka. 

 

4  TEORI 

Som utgångspunkt för analys av mitt underlag har jag valt att utgå från 

kommunikationsteorier. Då det finns en stor mängd av teorier går det förenklat att dela 

upp dessa teorier på fyra olika nivåer, enligt Falkheimer och Heide (2008). Första nivån 
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är på individnivå och innebär att den primära utgångspunkten ligger inom psykologin. 

Den andra är på gruppnivå vilket innebär att den disciplinära ramen utgörs av 

socialpsykologi. Den tredje nivån är på organisationsnivå vilket innebär användning av 

såväl sociologi som psykologi. Den sista och slutliga nivån är samhällsnivån, vilket 

huvudsakligen innebär användning av sociologi, statsvetenskap och medievetenskap. 

Således behöver urvalet göras utifrån de teorier som kan anses ha mest relevans för 

kriskommunikation. Den teori som studien kommer att utgå ifrån är medielogik men 

även Lasswells kommunikationsmodell kommer att användas. Skälet till att medielogik 

och Lasswells kommunikationsmodell ligger till teoretisk grund för studien är med 

anledning av att medielogiken är en viktig aspekt i mediers arbete och kommer utgöra 

en parameter i studiens resultatredovisning och Lasswells kommunikationsmodell ligger 

till grund för den kodningsprocess som studiens resultat bygger på.  

 

4.1 Lasswells kommunikationsmodell 

Lasswells kommunikationsmodell, från 1948, handlar speciellt om masskommunikation 

(Fiske, 1990) och används för att kunna resonera och förstå bakgrunden till den kodning 

som kommer att ske i undersökningen som följer nedan. Kommunikationsmodellen har 

använts för att formulera de frågor som legat till grund för kodningsschemat. 

 

Lasswells kommunikationsmodell innefattar fem olika steg vilka är formulerade som 

frågor (Berger, 2006). De fem frågorna är; 

 
Figur 1.2 Lasswells kommunikationsmodell (Berger, 2006) 

 

Lasswells modell utgår från att all kommunikation bygger på att påverka mottagarna 

(Berger, 2006) men inte enbart genom handling utan också genom effekt (Fiske, 1990). 

Effekten som avses innebär att det blir en observerbar och mätbar förändring i 

mottagaren som orsakas av identifierbara element i processen. Ett byte av dessa element 

kommer att ändra effekten. Genom att använda Lasswells kommunikationsmodell som 

underlag för definitionerna i kodningsschemat blir det enklare att analysera en 

kommunikativ process, vilket är syftet med studien. Den linjära processen gör också att 

alla enheter blir kodade på samma sätt, vilket ökar reliabiliteten i studien.  

Att Lasswells modell används för studien motiveras av dess förmåga att mäta såväl 

effekt som handling. Då syftet med studien är att undersöka hur en krishanterings-

myndighet hanterar sin externa kommunikation kan modellen vara behjälplig att mäta 

dels effekten av MSB:s kommunikation gentemot Helahälsingland.se men också hur 

detta rent praktiskt har skett, således handlingen, i modellens mätvariabler.  

 

4.2  Medielogik 

Medielogik innebär att medierna själva avgör vad de vill inkludera i sitt innehåll utifrån 

sina egna behov (Strömbäck, 2008). En grundläggande princip för medielogik är att 

händelser, åtgärder och aktörers beteenden speglar informationsteknologi, specifika 
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media och format som styr kommunikation (Altheide, 2016). En relaterad princip är att 

kommunikationsriktlinjerna blir institutionaliserade och tas för givet, att dem fungerar 

som ett tolkningsschema och därför integreras i att underhålla och förändra kulturen. 

Dessa principer är, enligt Altheide (2016), inte enbart begränsade till TV och mass-

media.  Fredriksson och Pallas (2014) visar på att medielogiken är något som 

organisationer inom den offentliga sektorn behöver förhålla sig och anpassa sig till och 

menar vidare att det kan ses som ett resultat av såväl tvingande omständigheter samt 

normer och föreställningar. Pallas och Fredriksson (2014) säger också att medier är en 

viktig länk mellan myndigheter och allmänheten, med anledning av att information är 

en central uppgift för många myndigheter. Medielogik är en relevant teori för studien 

med anledning av den länk som finns mellan myndigheter och media, och den syn 

Pallas och Fredriksson (2014) ger uttryck för.  

 

Att medielogik används som en av de teoretiska grunderna till studien motiveras genom 

att medierna, då de själva avgör vad som skall inkluderas utifrån behov (Strömbäck, 

2008) kan modifiera den information som kommer från MSB. I resultat och 

analysredovisningen kommer det således att genomföras en analys utifrån medielogiken 

för att se om så har skett.  

 

5 METOD 

Metoden som används för att genomföra studien är innehållsanalys. Termen innehålls-

analys används främst för analyser där man kvantifierar vissa företeelser i texter, enligt 

Bergström och Boréus (2012). Författarna menar att grundidén med definitionen är att 

metoden används för att kvantifiera utifrån ett specifikt forskningssyfte.  

Skälet till att innehållsanalysen anses vara en lämplig metod för studien tar stöd i 

Berelsons (1952 via Bryman, 2016) definition av innehållsanalysen, vilken menar att 

innehållsanalysen är en forskningsteknik för den objektiva, systematiska och kvantita-

tiva beskrivningen av det tydliga innehållet i kommunikation. Ett ytterligare skäl till att 

metoden används är att den, enligt Boréus och Kohl (2018) lämpar sig för jämförelse av 

hur olika aktörer uttrycker sig vid samma tidpunkt eller hur företeelser konstrueras.  

Definitionen ovan hänvisar, enligt Bryman (2016), till två egenskaper. Dels 

objektivitet men också systematik. Med objektivitet menar författaren att genom ett 

kodningsschema specificeras och tydliggörs reglerna för hur materialet ska 

kategoriseras tidigt i processen. Systematiken, skriver Bryman (2016) innebär att genom 

att reglerna tillämpas på ett konsekvent sätt så undviker analytikern att låta sina 

personliga åsikter att spela in. Kombinationen av dessa två egenskaper leder till, enligt 

Bryman (2016) att någon annan analytiker kan utföra studien med samma uppsättning 

regler och förhoppningsvis komma till samma resultat. Huruvida metoden är av 

kvantitaiv eller kvalitativ natur råder det, enligt Boréus och Kohl (2018) delade 

meningar om. Denna studie utgår dock från Schreiers (2014 via Boréus & Bergström 

2017; Boréus och Kohl, 2018) definition där metoden kan anses vara såväl kvalitativ 

som kvantitativ.  

 

Den kvantitativa innehållsanalysen beskrivs, av Bergström och Boréus (2000), som en 

kvantifiering av olika enheter eller temans förekomster i skriftliga källor och bygger på 

att styrkan i budskapet ligger i mängden av en viss egenskap i texten. Anledningen till 

att det är metoden som ligger till grund för studien är att den lämpar sig väl för att tolka 
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avsikter i textuella källor och möjliggör kvantifiering av innehåll samt innehåller en hög 

grad av stabilitet (Bergström & Boréus, 2000) men också för att metoden möjliggör 

diagramskapande som påvisar hur MSB, Krisinformation.se inkluderat, i förhållande till 

Helahälsingland.se nått ut, eller inte nått ut, med sitt budskap.  

Den kvalitativa innehållsanalysen refereras ibland till textanalys där ingenting mäts 

eller räknas (Bergström & Boréus, 2012; Boréus & Bergström 2017). Schreier beskriver 

den kvalitativa innehållsanalysen (Schreier, 2014 via Boréus & Bergström, 2017; 

Boréus & Kohl, 2018) som en, delvis induktiv, metod för att systematiskt beskriva 

betydelsen av kvalitativa data, som utförs genom att tilldela successiva delar av 

materialet till kodningsramens kategorier.  

Termen kvalitativ innehållsanalys används ofta för analyser i vilka kvantifiering 

ingår i analysen där mer komplexa tolkningar behöver göras men att skillnaden mellan 

kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys är relativ (Boréus & Bergström, 2017). Enligt 

Boréus och Bergström (2017) ligger skillnaden i huruvida innehållsanalysen är av 

kvalitativ eller kvantitativ art i räkningen. Om räkningen, kvantifieringen, är av en mer 

framträdande och komplex art kombinerat med enklare tolkning av texterna anses 

innehållsanalysen vara kvantitativ. Boréus och Bergström (2017) menar vidare att 

innehållsanalysen kan anses vara mer kvalitativ om kvantifieringen är mindre 

framträdande och tolkningar av texterna är mer komplexa.  

 

Metoden som används kommer, med stöd i Boréus och Bergströms definition ovan, 

vara åt det kvantifierande hållet, med vissa kvalitativa inslag. Det kvalitativa inslaget 

kommer att visa sig i analysdelen av studien och då genom att undersöka hur något 

kommuniceras snarare än hur många gånger det kommuniceras (Boréus & Bergström, 

2012).  

 

5.1 Urvalsmetod 

Det finns ett antal olika metoder för att samla in det urval som ska ligga till grund för en 

undersökning, dels baserat på olika sannolikhetsmetoder men också metoder som inte 

bygger på sannolikhet utan där forskaren istället väljer urval med anledning av att 

forskaren tycker att det är svårt eller olämpligt att basera undersökningen på 

slumpmässigt urval. Den urvalsmetod som ligger till grund för studien som ämnas att 

utföras är ändamålsenligt urval. Detta med anledning av att det material som valts ut, 

utgörs av de artiklar som var relevanta för studien.  

Denscombe (2016) beskriver ändamålsenligt urval på sådant sätt att urvalet innebär 

att forskaren kan få ut bästa möjliga resultat om denne väljer objekt baserat på deras 

attribut. Således väljer forskaren ut ett urval baserat på relevansen för forsknings-

projektet samt baserat på deras kunskap eller erfarenhet. Forskaren väljer de objekt som 

denne tror kan ge störst möjliga värde. Bryman (2011) hävdar att det ändamålsenliga 

urvalet bygger på att skapa de bästa förutsättningarna för informationen som studien 

syftar till att undersöka. Således är det, kombinerat med den tidsbegränsning som fanns 

att förhålla sig till, anledningen till att det ändamålsenliga urvalet används.   

 

5.2 Applicering av metodval 

Den metod som valts att besvara ovan nämnda forskningsfrågor är en innehållsanalys av 

texter som producerats i samband med skogsbranden i Ljusdal kommun under 
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sommaren 2018. Ambitionen är att jämföra texter som producerats av MSB med de 

texter som sedan publicerats på Helahälsingland.se, detta för att se huruvida den 

huvudsakliga informationen kommit från MSB eller om den kommit från andra källor. 

 

Innehållsanalys är en metod av textanalys som används för att svara på förutbestämda 

forskningsfrågor genom att systematiskt undersöka och kategorisera delar av text-

innehåll (Boréus & Kohl, 2018). Metodvalet är, som ovan nämnt, en innehållsanalys 

med drag åt det kvantifierande hållet enligt den definition som Boréus och Bergström 

(2017) redovisar.  

Som ett första steg i den innehållsanalytiska metoden bör materialet avgränsas och 

definieras utifrån vilka texter som kan bidra med relevant information och även vilka 

källor som ska användas (Boréus & Kohl, 2018) och i den undersökning som ämnar att 

svara på forskningsfrågorna kommer artiklar från MSB:s hemsida angående branden i 

Ljusdal kommun under 2018 samt artiklar från webbsidan Helahälsingland.se att utgöra 

urvalet. Anledningen till att jag valt att begränsa urvalet till de ovan nämnda är för att 

kunna utföra en mer detaljerad analys för ett specifikt geografiskt område.  

Kodningen som kommer att ske av artiklarna kommer att ske manuellt, med 

anledning av att urvalet är tillräckligt begränsat för att kunna genomföra det på ett 

fullgott sätt. Fördelarna med en manuell kodning är att det är möjligt att genomföra mer 

komplicerade bedömningar och tolkningar (Boréus & Kohl, 2018). Datoriserad analys 

hade varit en möjlighet då allt material finns att tillgå digitalt men vals bort med 

anledning av att textmängden inte är så proportionerligt stor.  

 

Kodningsschema     

Sändare Myndigheter alla ord som indikerar myndigheter 

Budskap Handling alla ord som talar om vad man gör 

Medium Tillvägagångssätt alla ord som talar om hur man gör det man gör 

Mottagare Mottagare alla ord som indikerar på allmänhet 

Effekt Budskap  alla ord som vill informera eller uppmana 

Figur 1.3 Egenskapat kodningsschema.  

 

Det kodningsschema som kommer att användas till urvalet av artiklarna består av ett 

antal kodningsenheter såsom vissa ord, metaforer, teman, avbildningar eller allt annat 

som går att urskilja i text (Boréus & Kohl, 2018) och utformat specifikt för studien. 

Kodningsschemat är upprättat efter Lasswells kommunikationsmodell och processen för 

framtagandet har utförts på sådant sätt att frågorna i Lasswells kommunikationsmodell 

ligger till grund för definitionerna i figur 1.3 och utifrån dem har ett antal ord 

identifierats, vilka är redovisade i figur 1.4. Orden som idientifierats i figur 1.4 har 

gjorts så genom en manuell genomgång av de artiklar som legat till grund för studien. 
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Kodningsschema  Filtreringsord   
Ord som markeras i de två olika 
textuppsättningarna 

Sändare Myndigheter alla ord som 
indikerar 
myndigheter 

brandflyg, begränsningslinje, Ljusdals kommun, 
länsstyrelsen, hemvärnet, markpersonal, 
myndigheterna, polisen, räddningstjänst, 
räddningstjänsten, räddningstjänstens, 
räddningsledare, räddningsledning, 
räddningsledaren, räddningschef, stabschef, 
stabsorganisationen, samordningskansli 

Budskap Handling alla ord som talar 
om vad man gör 

avslutas, avspärrade, avvecklas, bedömas, 
bedöms, begärde,  bekräftade, bekämpa, 
beräknas, bevaka, brandbevakning, brann,  
brinner, deltar, eftersläckning, erbjuda, 
ersättning, evakuerats, flytta, flög, foga, 
fokusera, få, få kontroll, följa, förhålla, ge, gick,  
går, hjälpen, hotade,  insatsen, jobbade, jobbar, 
kokas,  komma, kontroll, kontrollerades, 
meddela, närvara, omringade, påbörjas, 
respektera, räddningsarbetet, räddningsinsats, 
släcker, släckts, släckning, släckningsarbetet,  
släppa, sprida,  stänga, stöd,  syftar, säger, 
sänder, ta del, tilläts,  uppdaterade, uppdrag, 
uppgav, upprättas, uppstod, upptäck, utrymma, 
vara, vattenbomba,  vattenbombningen, vistas, 
återvända 

Medium Tillvägagångssätt alla ord som talar 
om hur på vilket 
sätt man 
informerar 

hemsida, presskonferens 

Mottagare Mottagare alla ord som 
indikerar 
allmänhet 

alla, allmänheten, berörda, boende, drabbade, 
evakuerade, folk, hushåll, markägare, 
markägarnas, någon, personer, 
restvärdesledare,  

Effekt Budskap  alla ord som vill 
informera eller 
uppmana 

information, uppmana, uppmanar, uppmanas, 
uppmanade, uppmaningar, uppmärksamma, 
varning, 

Figur 1.4 Egenskapat kodningsschema vilket åskådliggör vilka filtreringsord som legat 

till grund för urvalet. 

 

Materialet har bestått av fem artiklar från Helahälsingland.se samt två artiklar som har 

gått att finna på Krisinformation.se. Texterna har publicerats under samma tidsintervall 

på båda hemsidorna och texterna har undersökts manuellt och de olika indikeringsord 

som redovisats i figur 1.4 har sedan legat till grund för de ord som valts ut i artiklarna. 

De olika indikeringsorden redovisas i bokstavsordning i figur 1.4. Detta för att 

tydliggöra vilka ord som utgör underlaget för studien.  

Givet att det är texter som ska jämföras är det av yttersta vikt att de två textupp-

sättningarna bedöms på samma sätt och eftersom målet med analysen är att hitta 

mönster i texterna behöver också kodningsschemat användas konsekvent (Boréus & 

Kohl, 2018). För att uppnå konsekvens i analysen och testa analysens intrasubjektivitet 

kan det vara rimligt att genomföra en dubbelkodning, vilket innebär att man kodar om 

en del av materialet ytterligare en gång för att resultatet kommer att bli det samma. Det 

hade varit önskvärt, men kommer inte att utföras i det här skedet med anledning av att, 
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som Boréus och Kohl (2018) menar ska det gå tillräckligt lång tid mellan kodningarna 

för att forskaren ska ha glömt bort resultatet från första kodningen för att dubbelkodning 

ska innebära en slags kontroll av analysinstrumentets tydlighet och det tidsförlopp som 

finns att tillgå är inte tillräckligt långt.  

När materialet är bearbetat sammanställs resultatet i diagramformat och tolkas samt 

resoneras kring i relation till forskningsfrågorna och forskningsproblemet (Boréus & 

Kohl, 2018). 

 

5.3 Metodkritik, validitet och reliabilitet 

En kritik som kan riktas mot innehållsanalysen är huruvida den kan anses vara en 

kvalitativ eller kvantitativ metod. Enligt Boréus och Kohl (2018) finns det olika syn på 

och medan Shapiro och Markoff (1997 via Boréus & Kohl, 2018) ser det som en 

kvantitativ metod gör Schreier (2014 via Boréus och Kolhl, 2018) en distinktion och 

uttrycker att det finns två olika typer av innehållsanalyser, de kvalitativa och de 

kvantitativa.  

Det finns vissa begränsningar för innehållsanalysen varav en är att den tenderar att 

visa det som är uttalat och inte det outtalade som även det kan vara viktigt men också att 

inriktningen kan vara okänslig för i vilket sammanhang kodningsenheterna befinner sig 

i, vilket i slutändan kan försämra validiteten (Boréus & Kohl, 2018). En annan 

begränsning som den kvantitativa innehållsanalysen medför är, enligt Bergström och 

Boréus (2012) att kvantifiering inte alltid är lämpligt och att allt inte är meningsfullt att 

räkna och att det viktiga oftast inte är hur många gånger något kommuniceras utan 

snarare hur det kommuniceras. Genom att innehållsanalysen struktureras kan den 

möjligtvis föra bort intresset från sådant i materialet som inte på förhand bestämts för 

att noteras (Bergström & Boréus, 2012).  

 

Enligt Boréus och Kohl (2018) att bedömning av validiteten enbart kan göras av varje 

enskild undersökning och hur dess upplägg svarar mot forskningsfrågan, detta trots att 

det enligt författarna ibland hävdas att den kvantitativa innehållsanalysen sätter 

reliabiliteten före validiteten. 

Ett validitetsproblem med den kvantitativa innehållsanalysen som Bergström och 

Boréus (2012) tar upp är att ord kan vara mångtydiga. Det finns ord med avgränsade 

betydelser men också mångtydiga ord med skilda, dock relaterade, betydelser. Detta 

validitetsproblem, menar Boréus och Bergström (2012; Boréus & Kohl, 2018) går att 

hantera genom att undvika mångtydiga ord i kodningen.  

  

Bryman (2016) menar att forskningsmetoder förväntas vara tillgängliga och mer 

specifikt så bör metoden resultera i replikerbara resultat, vilket är den viktigaste formen 

av reliabilitet. Vidare uttrycker Bryman (2016) att vetenskaplig forskning måste ge 

giltiga resultat på sådant sätt att dessa resultat är öppna för noggrann granskning och att 

det som hävdas kan upprätthållas mot bakgrund av oberoende tillgängliga bevis. De 

metodiska kraven är inte unika för innehållsanalysen. 
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5.4  Material 

Materialet som används i studien bygger främst på en innehållsanalys av 

Helahälsinglands webbupplaga ställt i jämförelse mot artiklar som publicerats på MSB:s 

hemsida relaterade till samma händelser som sedan Helahälsingland.se rapporterat om. 

Som insamlingsperiod valdes 15 juli till 9 augusti under sommaren 2018, från att 

rapporteringen kring skogsbranden startade till att Räddningstjänsten meddelade att 

branden var under kontroll och räddningsinsatserna avslutades. Totalt bestod under-

sökningens material av fem analysenheter från Helahälsinglands webbupplaga samt två 

från MSB:s hemsida. Jag har även gjort undersökningar för att se huruvida 

informationen publicerats på MSB:s webbplats Krisinformation.se, vilket är en 

webbplats där olika myndigheter samlar sin krisinformation. Krisinformation.se är en 

webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till 

allmänheten, före under och efter en kris. Krisinformation.se drivs av MSB och 

uppgiften under en kris är att vidareförmedla och sammanställa information samt 

leverera en översiktlig bild av läget från myndigheter, kommuner och andra aktörer till 

allmänheten (Krisinformation.se, 2018a).    

 

5.5  Tillvägagångssätt för studien och avgränsningar 

Studien har genomförts genom att undersöka fem artiklar från Helahälsingland.se 

webbsida som sedan jämförts med information på MSB:s hemsida samt 

Krisinformation.se. På MSB.se identifierades ingen artikel som kunde relatera till 

artiklarna på Helahälsingland.se och på Krisinformation.se identifierades två. 

Identifieringen av den information som legat till underlag för studien har skett genom 

en översyn av alla de 266 artiklar som presenterats på Helahälsingland.se, för att sedan 

välja ut de artiklar som kunde skapa de bästa förutsättningarna för informationen som 

studien syftar till att undersöka, i enlighet med vad Bryman (2011) utgör det ändamåls-

enliga urvalet.  

Totalt antal artiklar på Helahälsinglands webbupplaga, Helahälsingland.se, taggade 

med ”Skogsbränderna i Hälsingland sommaren 2018” uppgick den 30 november 2018 

till 266 stycken och ett urval på fem artiklar fördelade över hela perioden är vad som 

ligger till grund för studien. Av dessa 266 artiklar är ca 185 taggade med ”Ljusdal” eller 

”Ljusdal kommun” och det är av dessa 185 urvalet sedan har skett mellan datumen 15 

juli och 9 augusti. 26 dagar gick det från att första artikeln publicerades på 

Helahälsingland.se till att räddningstjänsten meddelade att räddningsinsatserna 

avslutades (Ljusdals kommun, 2018b) och mellan dessa datum taggades 149 artiklar 

med ”Skogsbränderna i Hälsingland sommaren 2018”, och ”Ljusdal ” eller ”Ljusdal 

kommun”. Således har urvalet skett spritt under dessa 26 dagar, mellan den 15 juli och 

den 9 augusti, med den första artikeln, vilken publicerades den 15 juli, som startpunkt i 

analysen.  Övriga artiklar är taggade med ”Gävleborg”, ”Bollnäs”, ”Söderhamn”, 

Hudiksvall”, ”Allmänt”, ”Gävle”, ”Nordanstig” och ”Ledare”. Fokus har legat på att 

artiklarna ska innehålla någon slags fakta och information som är av kriskommunikativt 

slag. De artiklar som endast består av videofilmat material är medvetet bortvalda. 

När artiklarna valts ut från Helahälsingland.se gjordes en översyn av 

Krisinformation.se och MSB.se där artiklar valdes ut, utifrån datum som publicering 

skett på Helahälsingland.se, detta med anledning av eventuell korrelation. Efter det 

urvalet så skedde ett urval där artikeln på Krisinformation.se eller MSB.se jämfördes 

med innehållet i artikeln på Helahälsingland.se. I de två artiklar som valts från 
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Krisinformation.se överensstämde informationen, om ingen artikel finns från 

Krisinformation.se som korrelerar till artikeln på Helahälsingland.se finns ingen artikel 

med i studien. 

Helahälsingland.se är samlingsnamnet för dagstidningarna Ljusnan, Ljusnan-Posten, 

Hudiksvalls Tidning och Söderhamns-Kuriren och är en del av Mittmedia 

(Helahälsingland.se, u.å.). Att Helahälsingland.se valdes som analysurval är med 

anledningen av att branden var som värst i Ljusdals kommun, som ligger i Hälsingland, 

och således rapporterar Helahälsingland.se från de drabbade området då det är där den 

digitala informationen från ovanstående tidningar hamnar. Syftet med användningen av 

digital upplaga är för att underlätta inhämtning av artiklar som skrevs under sommaren 

2018. 

 

5.6  Beskrivning av analysenheterna 

Analysenheterna är kodade på så sätt att huvudbegreppen innehåller olika kluster av 

ord, vilka framgår av kodningsschemat i figur 1.3 och figur 1.4.  

 

Artikel 1 - ”Kraftig skogsbrand i Ängra utanför Färila – tar minst en vecka att 

släcka” 

Artikel 1 (Helahälsingland.se 2018a) handlar om hur en kraftig skogsbrand i Ängra 

utanför Färila, i Ljusdals kommun, brutit ut och hur den har fått myndigheterna att 

uppmana allmänheten att utrymma området. Artikeln informerar vidare om hur 

räddningstjänsten arbetade febrilt med att få kontroll på elden med hjälp av 

vattenbombning och att släckningsarbetet beräknas, enligt artikeln, att ta minst en 

vecka. Artikeln beskriver också att läget för räddningstjänsten i Ljusdal varit ansträngt 

med anledning av att dem arbetat med att bekämpa skogsbränder på olika platser i 

kommunen dagarna innan. Texten avslutas genom att meddela att det kommit in 

ytterligare ett larm om en ny skogsbrand.  

 

Artikel 2 - ”Vattenbombningen påbörjas – allmänheten uppmanas att hålla sig 

undan” 

Artikel 2 (Helahälsingland.se, 2018b) beskriver hur hjälpen från italienska brandflyg 

anlänt till Hälsingland för att kunna vara behjälpliga i släckningsarbetet. Artikeln 

uttrycker en uppmaning av Länsstyrelsen, där dem ber allmänheten att respektera och 

följa de uppmaningar och avspärrningar som uppförts i området. Man beskriver också 

på vilka bränder brandflygen kommer att fokusera och ber allmänheten att vara 

uppmärksamma.  

 

Artikel 3 - ”Fortsatt väntan för evakuerade – risken bedöms för stor för att 

återvända: ”En mindre industri där ute”” 

Artikel 3 (Helahälsingland.se, 2018c) handlar om att dem som evakuerats fortfarande 

inte tillåts att återvända till sina hem med anledning av att brandrisken är fortsatt hög, 

för hög för att vistas i området.  Artikeln beskriver vidare hur räddningsledaren inte kan 

uttala sig om när de evakuerade kommer få återvända. 
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Artikel 4 - ”Branden är under kontroll – evakuerade i Kårböle och Lassekrog får 

återvända hem” 

Artikel 4 (Helahälsingland.se, 2018d) handlar om hur de evakuerade från flera orter i 

Ljusdal får återvända hem och att det kommer hållas informationsmöte för de berörda 

på kvällen den 30 juli. Räddningsledare meddelar också genom artikeln att bränderna är 

under kontroll men inte helt släckta.  

 

Artikel 5 - ”Räddningsinsatsen avvecklas i Ljusdals kommun: ”Skogen brinner 

inte längre”” 

Artikel 5 (Helahälsingland.se, 2018e) handlar om hur länsstyrelsen i Ljusdals kommun 

meddelar att skogsbränderna nu är släckta och att insatsen kommer att avslutas på 

torsdagen den 8 augusti och artikeln publicerades den 7 augusti. Vidare meddelas det 

hur stabsorganisationen kommer att flytta ut från Färila skola och att brandflyg kommer 

att fortsätta bevaka området. 

 

Viktigt meddelande till allmänheten i Ängra i Ljusdals kommun, i Gävleborgs län 

Artikel 6 (Krisinformation.se, 2018b) kommer från Krisinformation.se och publicerades 

den 15 juli. Artikeln handlar om hur det brinner kraftigt i skog och mark samt att 

branden är på väg mot bebyggt område. Människor som befinner sig i det berörda 

området uppmanas att utrymma och dem som befinner sig i närområdet att gå inomhus 

och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information uppmanas allmänheten 

att ringa 113 13 eller lyssna på Sveriges Radio P4 Gävleborg.  

 

Viktigt meddelande till allmänheten i Ängra i Ljusdals kommun, i Gävleborgs län 

Artikeln kommer från Krisinformation.se (Krisinformation.se, 2018b) och publicerades 

den 30 juli. Artikeln handlar om att delar av avspärrningarna kring Ljusdals nordvästra 

kommun hävts och informerar om att de som bor på ett antal olika platser kan flytta 

tillbaka.  

 

6 RESULTAT 

Resultaten nedan är grafiska element som baseras på de enheter som analyserats med 

hjälp av kodningsschemana i figur 1.3 och 1.4. Genom att ställa upp de olika orden och 

sedan räkna ut hur fördelningen sett ut procentuellt i de olika enheterna har diagram 

sedan skapas. Antal ord som indikerat på de olika indikeringsorden är även dem 

redovisade nedan.  

 

6.1  Analysenheternas resultat 

Under studiens gång har det visat sig att det endast funnits två artiklar på 

Krisinformation.se, vilket är MSB:s forum för information, som har gått att relatera till 

artiklar som funnits på Helahälsingland.se. Nedan är dessa två artiklar analyserade och i 

de fall artikel inte gått att hitta har även det formulerats. Huruvida det kan ha påverkat 

studiens räckvidd är inte vetenskapligt fastställt. 

 

I artikeln som publicerades den 15 juli (Helahälsingland.se, 2018a) på 

Helahälsingland.se såg fördelningen av indikeringsord ut som följer:  
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Totalt antal ord som indikerar: 

Sändare 11 

Budskap 20 

Medium 0 

Mottagare 5 

Effekt 3 

 

 

 

 

Diagrammet visar den procentuella fördelningen av de olika indikeringsorden, och i 

artikeln fanns en övervägande andel av ord som indikerade budskap, däremot fanns det 

inga ord som indikerade hur informationen kommit Helahälsingland.se tillhanda men 

28% av orden indikerade från vem informationen kom. Endast 8% av orden indikerade 

på effekt och 13% av orden indikerade på mottagare och vem eller vilka som budskapen 

var riktade till. 

 

På MSB.se fanns det ingen information publicerad, på Krisinformation.se däremot 

publicerades det en artikel den 15 juli 2018 (Krisinformation.se, 2018b), som 

uppmanade allmänheten att utrymma området kring Ängra. Fördelningen mellan 

indikeringsord såg ut som följer: 

 

  

 

Totalt antal ord som indikerar: 

Sändare 3 

Budskap 5 

Medium 0 

Mottagare 4 

Effekt 3 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar den procentuella fördelningen av indikeringsord och visar en relativt 

jämn fördelning mellan ord som indikerade effekt vilket bestod av 20%, sändare vilket 

bestod av 20%, mottagare vilket bestod av 27% och budskap som bestod av 33%. Inga 

ord indikerade på hur informationen kommit MSB tillhanda.  

 

I artikeln som publicerades den 18 juli på Helahälsingland.se (Helahälsingland.se, 

2018b) såg fördelningen av indikeringsord ut som följer:  
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Totalt antal ord som 

indikerar: 

Sändare 2 

Budskap 15 

Medium 0 

Mottagare 6 

Effekt 4 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar en procentuell fördelning av indikeringsord där budskapet var mer än 

hälften av indikeringsorden och bestod av 56%. Det var ett större fokus på vilka som 

uppmanades till att agera, således var uppgick orden som indikerade mottagare 22% i 

jämförelse med de ord som indikerade på effekt 7%. Avsändaren var relativt tydlig i 

artikeln med 7% av indikeringsorden medan hur informationen kom Helahälsingland.se 

tillhanda var obefintlig.  

 

Någon artikel på Krisinformation.se eller på MSB.se finns inte att hitta gällande 

italienska brandflygs ankomst till Hälsingland. Inte heller finns det någon uppmaning 

att ta hänsyn till avspärrningar eller vilka bränder flygen kommer att fokusera på. 

Således saknas det grafik över vilka indikeringsord som använts på krisinformation.se 

eller MSB.se. Konsekvensen för studien blir att det blir svårt att undersöka om MSB 

informerade allmänheten om händelsen på annat sätt än via Krisinformation.se. 

 

I artikeln som publicerades den 24 juli på Helahälsingland.se (Helahälsingland.se, 

2018c) såg fördelningen av 

indikeringsord ut som följer: 

 

 

 

Totalt antal ord som 

indikerar: 

Sändare 8 

Budskap 31 

Medium 3 

Mottagare 1 

Effekt 13 
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Diagrammet visar den procentuella fördelningen av de olika indikeringsorden, och i 

artikeln fanns en överhängande andel av ord som indikerade på budskap, vilket uppgick 

till 55%, men till skillnad från många av de övriga artiklarna fanns det även ett antal ord 

som indikerade på hur informationen kommit till Helahälsingland.se, dessa uppgick till 

6%. Ord som indikerad mottagare var relativt få, och uppgick bara till 2% av 

indikeringsorden samtidigt som önskad effekt indikerades med 23% av orden och vilka 

som var avsändare med 14%.  

 

Någon artikel på Krisinformation.se eller MSB.se finns inte att hitta som korrelerar till 

artikeln som publicerades på Helahälsingland.se den 24 juli gällande att de evakuerade i 

de drabbade områdena fortsatt inte får återvända till sina hem.  

 

I artikeln som publicerades den 30 juli på Helahälsingland.se (Helahälsingland.se, 

2018d) såg fördelningen av indikeringsord ut som följer: 

 

 

Totalt antal ord som 

indikerar: 

Sändare 2 

Budskap 16 

Medium 1 

Mottagare 0 

Effekt 10 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar den procentuella fördelningen av de olika indikeringsorden, och i 

artikeln fanns en överhängande andel av ord som indikerade på budskap, 55%. Däremot 

fanns det inga ord som indikerade på vilka som avsågs ta del av informationen trots att 

det var tydligt att artikeln uppmanade till effekt i och med att 35% av orden indikerade 

just det. Vilka som stod som avsändare till informationen framgick genom att 7% av 

orden indikerade just det och hur informationen kommit Helahälsingland.se till handa 

indikerades genom 3% av orden.  

 

I artikeln som publicerades på krisinformation.se den 30 juli (Krisinformation.se, 

2018b) såg fördelningen av indikeringsord ut som följer: 
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Totalt antal ord som 

indikerar: 

Sändare 5 

Budskap 4 

Medium 0 

Mottagare 1 

Effekt 0 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar den procentuella fördelningen av indikeringsord och visar på en 

fördelning mellan budskap, 40%, sändare, 50%, och mottagare, 10%. Hur 

informationen kommit MSB tillhanda och vad som avses att göras framgår inte alls. 

Således kan informationen anses vara rent informativ dock med ett större fokus på vilka 

som sänder ut informationen snarare än vilka som ska ta emot den och vad dem ska 

informeras om.  

 

I artikeln som publicerades den 7 augusti på Helahälsingland.se (Helahälsingland.se, 

2018e) såg fördelningen av indikeringsord ut som följer:  

 

 

 

Totalt antal ord som 

indikerar: 

Sändare 2 

Budskap 16 

Medium 1 

Mottagare 0 

Effekt 10 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar den procentuella fördelningen av de olika indikeringsorden, och i 

artikeln fanns en överhängande andel av ord som indikerade på budskap, vilket uppgick 

till 55%, däremot var det inga ord som indikerade på vilka mottagarna var för budskapet 

däremot var det 35% av indikeringsorden om indikerade på effekt. Avsändaren var 

relativt tydlig och bestod av 7% av indikeringsorden och även hur informationen 

kommit till Helahälsingland.se då 3% av indikeringsorden bestod av ord som visade på 

det.  
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Någon artikel på krisinformation.se eller MSB.se finns inte att hitta som korrelerar till 

artikeln som publicerades på Helahälsingland.se den 7 augusti där Länsstyrelsen och 

Ljusdals kommun meddelade att branden var släckt och att insatsen skulle avslutas 

dagen efter, alltså den 8 augusti. Konsekvensen för studien blir att det blir svårt att 

undersöka om MSB informerade allmänheten om händelsen på annat sätt än via 

Krisinformation.se. 

 

6.2 Resultat utifrån totalsammanställning 

Nedan redovisas den totala mängden indikeringsord från de två olika källorna, 

Helahälsingland.se (2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e) samt Krisinformation.se 

(2018b). Urvalet bestod inte av några artiklar från MSB.se, således fanns det inget att 

redovisa från den källan i totalsammanställningen.  
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Exakt hur fördelningen av indikeringsord ska se ut för att det ska föreligga fullständig 

korrelation i den här studien är inte fastställt. Däremot kan det finnas en viss betydelse i 

vilka ord som använts och att användningen av vissa ord istället för andra kan avslöja en 

förkärlek för att sensationalisera vissa händelser (Bryman, 2016).  

Indikeringsorden för de två olika källorna skilde sig åt på så sätt att 

Helahälsingland.se fokuserade mer på budskapet, något som upp gick til 54% av deras 

indikeringsord, tillskillnad från Krisinformation.se där den siffran var 36%. Förvisso 

finns endast två av artiklarna representerade på Krisinformation.se men det är, trots det, 

tydligt att budskapet har varit det som vägt tyngst i de fem artiklar från 

Helahälsingland.se som materialet består av.  

 

De ord som kodats medium är helt frånvarande i materialet från Krisinformation.se och 

är den, procentuellt räknat, minst representerad i materialet från Helahälsingland.se. En 

av anledningarna till att orden är frånvarande i informationen från Krisninformation.se 

är att Krisinformation.se är ett medium i sig och således behövs kanalen inte förtydligas.  

 

7 ANALYS 

En tydlig slutsats som kunde fattas tidigt i undersökningen är att informationen på 

Krisinformation.se, som kommit från MSB, inte har varit den information som legat till 

grund för tre av de fem artiklar i urvalet utan den informationen har kommit från annat 

håll. Hur informationen kommit Helahälsingland.se tillhanda framgår i tre av de fem 

artiklarna och i en av de två där det inte framkommer finns det en nyhet publicerad på 

Krisinformation.se som relaterar till händelsen.  

Artiklarna som publicerades på Helahälsingland.se är förvisso längre och innehåller 

ett större antal ord, och därför kan studien också visa på fler ord av de fem olika 

kategorierna, men det finns en överhängande mängd ord som vill meddela läsaren något 

och även en stor mängd ord som vill att läsaren ska agera på ett särskilt sätt. Wessling 

(2013) menar att i händelse av en kris är media oftast snabbast med att rapportera om 

händelsen, det kan dock inte konstateras vara fallet i just den här specifika händelsen. 

Detta med anledning av att både Krisinformation.se (som är en del av MSB) och 

Helahälsingland.se båda publicerade informationen den 15 juli. Kriskommunikation 

handlar, som tidigare nämnt, om att samla in, strukturera och analysera information 

(Wessling, 2013) och Helahälsingland.se har gjort just det på ett annat sätt än 

myndigheten MSB som främst informerar vilket tydliggörs genom att deras artiklar 

främst bestått av vilka som är avsändare samt budskap. Helahälsingland.se har använt 

sig av den till medielogiken tillhörande tekniken konkretisering (Statens Medieråd, 

2015) genom att tydliggjort och utvecklat händelsen för läsaren på ett sätt MSB.se och 

Krisinformation.se inte gjort. De fyra andra till medielogiken tillhörande teknikerna, 

tillspetsning av händelsen, förenkling av händelsen, polarisering av händelsen och 

intensifiering av händelsen (Statens medieråd, 2015) är inte riktigt lika tydliga. Ur ett 

semantiskt perspektiv har Helahälsingland.se inte använt sig av någon av de fyra 

teknikerna förutom eventuellt i första artikeln där man valde att använda sig av ordet 

”febrilt” vilket enligt Nationalencyklopedin innebär något som utmärks av nervös, 

intensiv brådska (Nationalencyklopedin, u.å.) och således skulle kunna falla in under 

tekniken som avser intensifiering av händelsen då man beskriver den på ett mer 

dramaturgiskt sätt, så som Statens medieråd (2015) beskriver tekniken. Således kan det 

konstateras att två av de, enligt Statens medieråd (2015) beskrivna teknikerna för 
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medielogik använts av Helahälsingland.se. Således har medielogiken inte fått spela så 

stor roll för artiklarna på Helahälsingland.se, förutom ur just den aspekten att 

Helahälsingland.se själv valt vad det är som ska bli nyheter vilket är i linje med 

Strömbäcks (2008) formulering om att medierna själva avgör vad de vill inkludera i sitt 

innehåll utifrån sina egna behov.  

Myndighetsmeddelandena som gick ut till allmänheten under den första fasen gjorde 

att krisen medialiserades i viss mån även om myndighetsmeddelandet inte gav mycket 

mer information än den allra nödvändigaste och det gick direkt till allmänheten och inte 

via media. Som Nohrstedt och Tassew (1993) formulerar i sina sju slutsatser gällande 

kriskommunikation är en av dem att beroendet av de lokala medierna i en kris maximalt 

för myndigheter och MSB hade kunnat använda sig av direkt kommunikation med de 

lokala medierna i större utsträckning för att på så sätt utnyttja och nå en större, som 

Vigsø (2016) beskriver det, täckningsgrad. 

 

Krisfasen även kallad för akutfasen hanterade MSB på så sätt att dem, när branden bröt 

ut den 15 juli i Ljusdal och i tre andra län, upprättade fem fokusområden varav varje län 

blev ett fokusområde. Det var län eller områden där det rådde höga brandriskvärden 

eller bränder av allvarlig karaktär och således behövde prioriterat stöd. MSB höll också 

dagliga presskonferenser mellan den 21 juli till den 30 juli, vilket inte täckte hela 

akutfasen för branden i Ljusdal. Från mitten av juli tog MSB en annan roll, vilket 

innebar en mer samordnande roll för att samordna de många internationella resurser 

som kallats in (MSB, 2018b). Återigen så kommunicerade myndigheten själv med 

allmänheten främst genom myndighetsmeddelanden och den kommunikation som 

sändes ut på de dagliga presskonferenserna ska ha gått till media. Heide och Simonsson 

(2016) menar att det är av vikt för organisationen, i det här fallet ansvariga 

myndigheten, att snabbt informera journalister för att på så sätt nå ut till allmänheten. 

Således har MSB inte helt agerat i linje med vad Heide & Simonsson (2016) föreslår i 

fall av händelse, detta då de valde att adressera allmänhet och media på samma gång.  

Mycket tyder på att sociala medier är inkorporerat i MSB:s krisplaner, med 

anledning av Krisinformation.se vilket är motstridigt till vad Eriksson (2014) hävdar, då 

han menar att myndigheter vanligtvis inte inkorporerar sociala medier i sina krisplaner. 

Styrkan i att inkorporera dem ligger i att det är kanaler allmänheten tenderar att använda 

dagligdags (Eriksson, 2014). 

 

Trovärdigheten för MSB är inte studerad, således är det svårt att tydligt konstatera 

Vigsøs formulering gällande hur myndigheternas trovärdighet får konsekvenser vid 

bristande kommunikation men också påståendet (Vigsø, 2016; Wessling, 2013) att 

myndigheterna hamnar i en så kallad förtroendekris när de misslyckas med sin 

kommunikation vid krishändelse. Det framgår däremot av andra källor att kritik riktades 

gentemot MSB med anledning av deras hantering av skogsbränderna under sommaren 

2018 (SVT.se, 2018). 

 

Hur MSB och Helahälsingland.se har kommunicerat sin information är intressant ur den 

kvalitativa innehållsanalysens syfte, med grund i Schreiers (2014 via Boréus & 

Bergström, 2017; Boréus & Kohl, 2018) definition. MSB har, via Krisinformation.se, 

fokuserat på att vara så informativ som möjligt medan Helahälsingland.se har haft en 

annan typ av dramaturgi gällande sina formuleringar.  
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Utifrån Brymans (2016) definition ovan så har Helahälsingland.se och 

Krisinformation.se valt att fokusera på olika innehåll i sina artiklar. Dock hade 

eventuellt resultat kunnat se annorlunda ut om Krisinformation.se (2018b) hade haft ett 

större material än två artiklar i jämförelse med Helahälsingland.se fem stycken (2018a, 

2018b, 2018c, 2018d, 2018e). Diagrammen ovan visar att Helahälsingland.se har 

fokuserat på att uttrycka ord, i procentuell ordning, som indikerar budskap, effekt, 

sändare, mottagare och medium. Krisinformation.se har i sin tur fokuserat på att 

uttrycka ord, i procentuell ordning, som indikerar budskap, sändare, mottagare, effekt 

och medium.  

Budskapet har således varit det primära i båda källors urval vilket innebär att vikten 

legat på vad som kommunicerats, även om det i studien också räknats hur ofta det 

kommunicerats. 

 

7.1  Svar på syfte och frågeställningar 

För att svara på syfte och frågeställningarna som nämnts tidigare, med hjälp av de 

slutsatser som kunnat dras från studien presenteras dessa nedan i fråga och svarsform: 

 

• I vilken grad uppfyllde myndigheten uppdraget ”att säkerställa information till 

allmänheten ur ett nationellt perspektiv”? 

 

Då Helahälsingland.se är en hemsida som vänder sig främst till boende i Hälsingland så 

kan inte enbart den nätupplagan vara vägledande för hur MSB nådde ut med 

information till allmänheten ur ett nationellt perspektiv. MSB verkar dock ha varit av 

uppfattningen att det som hände i Hälsingland inte var tillräckligt av intresse för övriga 

delar av nationen med anledning av avsaknad av information på krisinformation.se och 

MSB.se. Således kan det anses tveksamt att MSB uppfyllde sitt uppdrag till den grad 

som skulle vara önskvärt i det aktuella fallet. Detta med anledning av att information 

om de aktuella händelserna som använts som underlag för studien visar på att 

informationen som kommit till Helahälsingland.se och förmedlats till allmänheten inte 

kommit från Krisinformation.se och då inte heller MSB. Allmänheten hade eventuellt 

inte, hade det inte varit för Helahälsingland.se, fått information om ett antal av de 

händelser som skedde under den period som studien avser.  

 

• Framgår det tydligt vem som är avsändare av informationen rörande bränderna 

till Helahälsingland.se till det, för studien, utvalda geografiska området? 

 

Informationen från det drabbade området kom främst från räddningstjänsten men också 

från länsstyrelsen. Räddningstjänsten var avsändare av informationen i tre av fem 

artiklar och ingen information i ovan nämnda artiklar hade en tydlig avsändare i 

allmänheten. En av anledningarna till att Helahälsingland.se valde att använda sig av 

den typen av källor kan vara den trovärdighet som dem anses besitta (Leth & Thurén, 

2000). Däremot skulle en del av informationen eventuellt ha varit ögonvittnes-

skildringar eller information från boende i området, det har dock inte framkommit. 

Anledningen till att det skulle kunna vara ett korrekt antagande är att de bilder som 

finns med i vissa av artiklarna är tagna av, eller på, allmänheten. Således framgår det 

inte tydligt vem som är avsändare av informationen rörande bränderna som kom 

Helahälsingland.se tillhanda. I skogsbrandsutredningen (2015) konstaterades det att det 
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fanns ett värde i att ha en samlande aktör, så som räddningsledaren, i kommunikation 

mot allmänhet och media och detta verkar vara något som myndigheterna tagit till sig. 

Detta baserat på att det i många fall var räddningsledaren som uttalade sig.  

 

• Hur använde Helahälsingland.se informationen som kom från MSB? 

 

Informationen som kom från MSB, och då hämtad från Krisinformation.se låg inte till 

grund för en övervägande del av den information som delades på Helahälsingland.se, 

således går det enbart att ta ställning till de två artiklar på krisinformation som stämde 

överens med informationen på Krisinformation.se. Enligt dem så användes 

informationen på ett sakligt och konkret sätt, dock utvecklade Helahälsingland.se sina 

artiklar och skapade med hjälp av medielogikens tekniker konkretisering samt, i ett fall, 

intensifiering av informationen som kommit från MSB.se, hämtad på 

Krisinformation.se. Allmänheten fick mer detaljerad information av att läsa artiklarna 

på Helahälsingland.se än Krisinformation.se, det innebär dock inte nödvändigtvis att 

informationen på Krisinformation.se var otillräcklig.  

 

8 DISKUSSION 

Då MSB kan antas inte ha uppfyllt sitt uppdrag ”att säkerställa information till 

allmänheten ur ett nationellt perspektiv” och sitt uppdrag att nå ut till allmänheten via 

media blir konsekvensen att förtroendet för myndigheten försvagas när informationen 

kommer från media snarare än myndigheten. Detta med anledning av att allmänheten 

kan utveckla en överdriven oro över situationen, något som Fors-Andrée (2012) och 

Nohrstedt och Tassew (1993) hävdar.  

Även om inte MSB är huvudsakligen ansvariga för hur kommuner och länsstyrelser 

utför sin verksamhet gällande området skydd mot olyckor så är dem de facto ansvariga 

för att efterlevnaden av lagstiftningen inom orådet sker (Skogsbrandsutredningen, 2015) 

och även för den tillsynen över länsstyrelserna som i sin tur har tillsynsansvar över 

kommunerna. En otydlighet är att såväl länsstyrelserna som MSB ska ansvara för att 

samordna information till allmänhet och media (Förordning med instruktion för 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2008:1002; Förordningen om 

krisberedskap och höjd beredskap, 2006:942) och att båda funktioner har samma ansvar 

kan försvåra arbetet och göra att media och då också allmänheten inte får den 

information som de kan behöva inom den tidsaspekt dem skulle behöva den med 

anledning av att media antingen kan bli helt utan information, få dubbel information 

eller få motstridig information. I fallet av en skogsbrand kan det sprida sig fort och 

således vara av yttersta vikt att korrekt information kommer berörda till hand på 

snabbast möjliga vis. Länsstyrelsen borde, givet att det är dem som har det geografiska 

ansvaret, ha använt sig av Krisinformation.se i större utsträckning, detta då endast två 

av de fem utvalda artiklarna kunde korreleras till information som återfunnits där.  

MSB har, på uppdrag av Regeringen, blivit ombedda att analysera och redovisa 

behoven för att kunna hantera framtida omfattande skogsbränder (Regeringen, 2018) i 

en tredelad rapport där den sista delen kommer att redovisas den 19 januari 2019. I den 

första delen, som redovisades i september 2018 (MSB, 2018b) nämns ingenting om 

allmänheten och hur den ska få ta del av information. En rimlig frågeställning hade varit 

huruvida MSB och länsstyrelserna ska konkretisera och förtydliga sitt ansvar gentemot 

media och allmänheten just med anledning av det ansvaret som ändå föreligger. En 
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särskilt viktig aspekt är det faktum att allmänheten idag kan, med hjälp av teknologin, 

vara såväl budbärare av information samt mottagare av information. Vill myndigheter 

då att informationen skall komma från säker källa, vilket myndigheter anses vara (Leth 

& Thurén, 2000) kan det vara en rimlig fundering att göra en översyn av det ansvaret.   

 

Så som stycke 7.1 visar så fanns det olika syften med de två artiklarna som kom från 

Krisinformation.se och de fem artiklarna som kom från Helahälsingland.se. De fem 

artiklarna från Helahälsingland.se har gemensamt att de alla innehöll mellan 51%-56% 

av ord som kodats som budskap, och de ord som var kodats näst flest antal gånger var 

de ord som indikerade effekt. Således kan man anta att huvudsyftet för 

Helahälsingland.se var att informera sina läsare och sedan uppmana dem till handling. 

Krisinformation.se hade två olika kodats ord, budskap och sändare, som uppgick till 

50% av de kodats enheterna och således var det högsta procentuella antalet. För 

Krisinformation.se, och således MSB, kan man därför anta att det, ur deras perspektiv, 

var viktigt att informera allmänheten men också att det var viktigt att vara tydliga med 

från var informationen kom. Detta för att göra informationen så trovärdig som möjligt.  

 

Vad som inte framkommit i studien är huruvida Helahälsingland.se använt sig av 

ögonvittnesskildringar och allmänheten för att inskaffa sin information. Det finns inte 

nämnt i någon av artiklarna att det är det som ligger som underlag för materialet, 

däremot skulle det inte vara helt otänkbart givet att ett antal av fotografierna som finns 

med i artiklarna är tagna av eller på allmänheten. Däremot finns det inget som tydliggör 

att informationen ska ha kommit från allmänheten.   Precis som Wessling (2013) och 

Eriksson (2014) nämner så kan de olika tekniska hjälpmedlen generera såväl 

information som bildmaterial som ger tidningarna mer information än vad 

myndigheterna bistår med. Helahälsingland.se har förmodligen fått information från 

annat håll än MSB.se eller Krisinformation.se, med anledning av att informationen inte 

går att finna på varken MSB.se eller Krisinformation.se. En viktig reflektion är att 

fundera över vad som är viktigast? Att allmänheten blir informerade och blir medvetna 

över vad som väntas av dem eller att allmänheten blir informerade och är medvetna om 

från var informationen kommer. Det beror förmodligen på om det är myndigheter eller 

allmänheten som blir tillfrågade.  

 

9 FORTSATT FORSKNING 

I januari 2019 kommer den sista delen av rapporten nämnd ovan, beställd av 

Regeringen, om hur MSB hanterade skogsbränderna under sommaren 2018 och då 

kommer förmodligen en del eventuella framtida forskningsfrågor att dyka upp. 

 

I dagsläget skulle det vara intressant, och relevant, att bedriva fortsatt forskning som 

tittar på huruvida klimatförändringarna kan vara en anledning till att se över hur MSB 

planerar och hanterar sina förberedelser för eventuella skogsbränder under kommande 

år. Relevansen i området ligger i att ökade medeltemperaturer kan medföra 

påfrestningar för naturen i form av just skogsbränder (Världsnaturfonden, 2018).  

Det skulle också vara av relevans att undersöka huruvida sociala medier och 

allmänheten kan, eller bör, ta över informationsuppgiften i fall av händelse. Det går inte 

att skänka ett kollektivt ansvar förvisso, däremot skulle möjligtvis myndigheter och 

medier i större utsträckning kunna förlita sig på allmänheten för information och 
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spridning av information. För att bygga vidare på det skulle det också vara intressant att 

se från var informationen kommer ifrån, det har framgått tidigare i studien att media, 

Helahälsingland.se, fått information men källan till informationen har inte i samtliga fall 

varit tydlig.  

 

Det skulle också vara av relevant att undersöka om det skulle kunna gå att ytterligare 

digitalisera VMA. Detta med anledning av digitaliseringen och utvecklingen av 

samhällets användande av digitala plattformar och sociala medier. Det är av yttersta vikt 

för VMA att nå allmänheten och såldes behöver de sändas ut på det sätt att största 

möjliga antal nås. 

 

10  SAMMANFATTNING 

Lördagen den 14 juli 2018 larmades räddningstjänsten till en skogsbrand efter ett 

blixtnedslag i Ängraområdet i Ljusdals kommun. Det är starten på en av de största 

bränderna i Sverige i modern tid. Efter 21 dagar bedöms branden under kontroll och 

räddningsinsatserna avslutas den 9 augusti 2019. Inriktningen på undersökningen har 

varit sådant slag att den ämnas undersöka om kommunikationen som nådde 

Helahälsingland.se gällande skogsbränderna sommaren 2018 kom från MSB.se genom 

Krisinformation.se och om den i så fall kunde anses som trovärdig, aktuell och 

informativ. Detta för att se om MSB fick genomslag för sin kommunikation och om den 

myndighet som ansvarar för att allmänheten nås av information i kriser fullföljde sitt 

uppdrag. Metoden som använts för att genomföra studien har varit kvantitativ 

innehållsanalys, en metod av textanalys, som utförts på sammanlagt sju enheter. Fem 

från Helahälsingland.se och två från Krisinformation.se. 

En tydlig slutsats som kunde fattas tidigt i undersökningen är att informationen på 

Krisinformation.se, som kommit från MSB, inte har varit den information som legat till 

grund för tre av de fem artiklar i urvalet utan den informationen har kommit från annat 

håll. 

 

Då det i resultatdelen framkommer att Helahälsingland.se, med största sannolikhet, fått 

sin information från annat håll än MSB.se och Krisinformation.se förs det en diskussion 

över vilket ansvar som egentligen ligger var och hur det förhåller sig och i avseende 

fortsatt forskning kan det vara intressant att undersöka från var media kommer att få sin 

information framöver och om myndigheter kan ta allmänheten till hjälp på ett annat sätt 

för att generera och vidareförmedla information. 
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