
”Sociala medier är inte teknik. Sociala medier är 
inte en generationsfråga. Sociala medier är ett nytt 
förhållningssätt till vår omgivning. Där vi låter 
det analoga mötet mellan människor kompletteras 
med det digitala mötet.” 
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av människor i ett sammanhang som det tidigare var svårt 
att nå fram i.

Sociala medier ses ibland som ett eget projekt i en 
organisation, men det är viktigt att inte separera det från 
den övriga kommunikationen i verksamheten. Det gäller 
således att hitta egna lösningar för hur man ska kombinera 
de sociala medierna med de traditionella kanalerna. 
Att använda sociala medier för relationsskapande 
och varumärkesbyggande är till exempel synnerligen 
strategiskt, medan enkelriktad kommunikation inte alls 
hör hemma där.

Digital kompetens
Det finns olika åsikter om huruvida man föds in i ett 
samhälle som genomsyras av de digitala medierna, och 
därmed tillskansar sig ett visst mediekompetent övertag, 
eller om det är något som alla oavsett generation kan 
tillägna sig.

Det är inte kunskapsnivåerna i sig som skiljer sig åt, 
utan accessen och närmandet till de digitala medierna och 
därmed arenorna. Man hänvisar till ”the net generation” 
eller ”digital natives” och syftar till en generation unga 
som vuxit upp med de nya medierna.

Dagens ungdomar omnämns som så kallade ”native 
speakers” av det digitala språket som råder i datorer, 
tv-spel och på Internet. Man ser på Internet som ett 
vardagsverktyg, enbart intresserade av att använda det som 
ytterligare ett instrument för att nå kontakt med andra, en 
arena för att uttrycka sin personlighet och så vidare. Det 
används uttalat för kommunikation med andra och blir 
även en arena för att skapa sig en identitet.

Digital natives är vana vid snabb information, de 
gillar att processa flera saker samtidigt och ägnar sig åt 
”multitasking”. De sätter grafiken före innehållet, fungerar 
bäst när de nätverkar och gillar direkta och regelbundna 
belöningar. De vuxna är å andra sidan ”digital immigrants” 
som möjligen är intresserade av nya, digitala medier 
men som inte fullt ut kan prata språket eller knäcka 
koderna. Vad beträffar en digital immigrant, så kan man 
enkelt identifiera denna genom att hon använder gamla 
tillvägagångssätt i nya medier.

Ytterligare ett nytt begrepp runt individen är att denne 
kan kalla sig digitalt van respektive ovan, kopplat till att 
man kan ha antingen analoga eller digitala värderingar. 
Det är utifrån detta perspektiv inte åldersaspekten det 
handlar om utan snarare förhållningssättet som bör be-
tonas. 

Inte minst blir det av vikt för att förstå varför den 
traditionella myndighetsinformationen inte fungerar i 
syftet att nå målgruppen ungdomar.

Pull culture
Studien som genomförts visar att ungdomarna 
skräddarsyr sina medievanor och har ett individualistiskt 
tillvägagångssätt för att skapa sig den medievardag de är 

Det senaste året har de sociala medierna tagit 
stor plats i samhällsdebatten. Det har bland 
annat handlat om hur myndigheter ska förhålla 

sig till bruket av publiceringsforum som Facebook 
och mikrobloggar som Twitter. Då vi befinner oss i en 
brytningspunkt för användandet av sociala medier har 
rapporteringen delvis kretsat kring negativa effekter, såsom 
obetänksamma statusuppdateringar från politikerhåll eller 
bildandet av hatgrupper för olika syften på Facebook. Men 
mycket har också handlat om det som så många upplever; 
nämligen att de sociala medierna har öppnat fantastiska 
möjligheter till kommunikation människor emellan.

Tekniken utvecklas och med den även människors sätt 
att flytta fram positionerna för vad som blir möjligt. De 
sociala medierna innebär ett nytt förhållningssätt till vår 
omgivning och vi har vant oss vid att ständigt kunna gå 
online. Utifrån detta perspektiv har en ny horisont för risk- 
och kriskommunikation vuxit fram där myndigheterna ser 
goda möjligheter att nå medborgare i såväl förebyggande 
syfte som akut krisläge. 

En grupp i samhället som tidigare visat sig vara svår 
för myndigheterna att nå genom traditionella kanaler är 
ungdomarna. Erfarenheten är dessutom att just denna 
grupp har tämligen låg riskperception och därmed inte 
är särskilt intresserad av den aktuella informationen. 
Däremot har de ett intresse av att befinna sig på de arenor 
som sociala medier kan erbjuda – vilket i sin tur gör 
myndigheterna angelägna om att befinna sig på samma 
plats. En vinnande situation kan man tycka, men frågan 
är om det är så enkelt? Räcker det att befinna sig i samma 
kanal för att mötet ska bli fruktsamt? 

Kunskap och förståelse
Detta var utgångspunkten för den studie som genomfördes 
våren 2010. Studien har haft tre övergripande mål som rör 
medieanvändning, riskperception och kriskommunikation. 
Syftet med undersökningen har varit att nå ökad kunskap 
och förståelse för ungdomars sociala medieanvändning, 
samt hur de resonerar om risk och kris. Därigenom vill 
jag försöka slå fast på vilket sätt en myndighet kan dra 
nytta av denna ökade kunskap om en för området viktig 
målgrupp. Studiens specifika vinkling – sociala medier, 
ungdomar, kriskommunikation – är tämligen outforskad, 
varpå ett av syftena varit att bidra med ökad kunskap på 
området.

Jag har kartlagt ungdomarnas riskuppfattning, 
användning av sociala medier och nätverk, samt fått klarhet 
i vilka deras potentiella nätverk och opinionsbildare är.

Studien har flera teoretiska utgångspunkter och  
därmed en ämnesbredd som stödjer sig på olika discipliner 
så som medie- och kommunikationsvetenskap samt 
riskforskning. Vidare används teorier kring riskförståelse 
och social interaktion. 

Materialet består därmed av flera typer av kvalitativt 
insamlade data. Främst har jag använt mig av intervjuer i 

medier avseende risk- och kriskommunikation, när 
en myndighet vill arbeta såväl proaktivt som operativt 
gentemot målgruppen ungdomar.

Vad är risk och kris?
Risk och kris är två sammanhörande begrepp. Risk innebär 
att det finns ett latent och potentiellt hot att något allvarligt 
ska inträffa – det är steget före kris. Kris i sig har flera olika 
synonymer i litteraturen: olyckor, katastrofer, extrema 
händelser, allvarlig samhällsstörning, krishändelser. Det 
svenska begrepp som främst används av den som ska hantera 

fokusgrupper, där deltagarna är ungdomar i 18-årsåldern. 
Vidare omfattar metoderna expertintervjuer, filmanalyser 
samt granskning av en myndighets webbplats.

Formens betydelse för uppfattningen av meddelandet 
går som en röd tråd genom hela studien. Den myndighet 
som i framtiden vill nå ungdomar gör därför klokt i 
att snabbt inse nödvändigheten i att budskapet måste 
förpackas på ett sätt där formen går före innehållet – helt 
enligt målgruppens intresse.

Jag har därmed sammanfattningsvis undersökt vilka 
möjligheter och begränsningar som finns med sociala 

en kris är just krishantering och för kommunikatören/
informatören gäller kriskommunikation.

Vem definierar att det är kris då något inträffar? Dagens 
forskare menar att en kris är något socialt konstruerat, 
genom människors tolkning och förståelse av omgivningen. 
Risker definieras och skapas inom ramen för vår kultur. Vår 
levnadsstandard och välfärd – tack vare industrialisering, 
utvecklandet av transporter och marknadsekonomi – har 
också påverkat klimatförändringar, miljöförstörelse och 
andra globala risker. Man kan se detta som oförutsedda 
konsekvenser av människans handlande.

Sociala medier
Man skulle kunna ge definitionen att sociala medier 
är webbrelaterade tjänster där man kan mötas, utbyta 
information och kontakter. En social mötesplats där 
kommunikation och relationsskapande är det primära och 
tekniken i sig underordnad. Den gemensamma nämnaren 
för sociala medier är att det bygger på eller leder till 
nätverkande mellan människor.

Den stora styrkan med de sociala medierna är att det 
är ett sätt att nå nya opinionsbildare och påverkare. Med 
lätthet kan man här idag kommunicera med stora grupper 



mönster. Men, det är främst tidigare vana internetanvän-
dare som utnyttjar mediet på ett uppfinningsrikt sätt i en 
krissituation. Övriga vänder sig hellre till de traditionella 
medierna.

Hittills har inte nätmedierna primärt tagit rollen som 
nyhetsförmedlare – men detta är på väg att förändras 
i och med Internet, dess mobilitet samt den rena 
mobiltelefonin. Nätverk och sociala medier har redan fått 
en ökad betydelse för den enskilda individen, som snabbt 
kan söka den information som vederbörande är ute efter.

Inget risksamhälle
Studien visar den för ungdomarna gemensamma 
grundinställningen att man inte ska gå runt och oroa sig, 
för det tjänar ingenting till. De hyser ingen ångest över 
att leva i ett så kallat risksamhälle. Däremot skapar de 
egna strategier kring hur de skulle bete sig i en presumtiv 
risksituation. 

Föräldrar och vänner bidrar till dessa strategier genom 
att förmedla goda råd och egenupplevda risksituationer. 
Medierna verkar också förstärka känslan av risk hos såväl 
föräldrarna och ungdomarna genom sin nyhetsvärdering 
och agenda för rapportering.

intresserade av. På Spotify skapar man sina egna listor 
istället för att lyssna på (dålig) radio. På internet har man 
valt ut vilka sidor man regelbundet går till och där väljer 
man ut vilka nyheter man vill ta del av – istället för att 
titta på hela nyhetssändningar på tv:n.

Detta kallas för pull culture, där människor hämtar och 
väljer det man är intresserad av. Motsatsen kallas för push 
culture – det starka kollektiva, med normer för vad som 
är rätt kultur. I denna mediekultur har de gamla kommu-
nikationsmodellerna vänts upp och ner. Helt plötsligt har 
information blivit som hämtmat – något som individer 
väljer och konsumerar när de känner sig hungriga.

Ungdomarna representerar härmed en oerhört 
individualistisk kultur där man väljer det man gillar och 
struntar i resten – vilket således även innebär att man på 
många sätt struntar i samhällsdebatten. Visst är Internet 
fantastiskt med hela sin mångfald av mötesplatser, 
underhållning och nyhetsförmedling, men det sker 
på bekostnad av att omvärldsbilden i värsta fall kan bli 
fragmenterad om man inte har en god förmåga att vara 
selektiv på rätt sätt – det jag i studien benämner som 
kritisk mediekompetens. 

Ungdomarna i studien konsumerar (sociala) medier 
utifrån ett individualistiskt perspektiv som präglas av pull 
culture. De väljer helt enkelt ut delar av det innehåll som 
intresserar dem utan att samtidigt ta hänsyn till helheten. 
Vad får det då för betydelse att ungdomarna enbart väl-
jer ut de nyheter de är intresserade av, ur egendefinierade 
nyhetskällor? En konsekvens blir att ungdomarnas om-
världsbild snuttifieras och baseras på fragment från olika 
mer eller mindre trovärdiga källor.

Den gemensamma kunskapsnivån om vad som sker i 
vår omvärld vittrar sönder i och med detta tillvägagångs-
sätt. Kunskapssamhället förändras när vi inte längre delar 
varandras bild av verkligheten. För vilka kunskaper gene-
rerar det snuttifierande beteendet? Tämligen ytliga kun-
skaper om en hel mängd saker, vilket kanske till viss del 
kan ge sken av att man är allmänbildad då man vet lite 
om mycket. Å andra sidan missar man analysen, fördjup-
ningen, förmågan till tolkning av skeendet och därmed 
möjligheten att dra paralleller till andra händelser. 

Media och individualisering
Det som primärt är helt fantastiskt med Internet och de 
sociala medierna är paradoxalt nog också den fatala bak-
sidan om man inte har en utvecklad kritisk mediekom-
petens. Och det är få av ungdomarna som skaffar sig det 
utan vägledning – vilket leder till att de blir utelämnade 
till att finna sina egna strategier. 

Individualisering är också ett uttryck för att man vill 
bort från kontrollsamhället; myndigheterna ska inte lägga 
sig i ens medieval och -strategier.

Vad sker då den dag man upptäcker att man behöver 
myndigheterna? Med kopplingen till risk och kris blir detta 
förstås väldigt ödesdigert den dag då samhället står inför en 

allvarlig krishändelse och medborgaren inte har kunskap 
och/eller kompetens att söka trovärdig information i rätt 
kanaler. De egna reglerna och tillvägagångssätten skiljer 
sig troligen totalt från de av vuxenvärlden bestämda. 
Individen kan då inte längre stoltsera med att ha gått sin 
egen väg – vederbörande har helt enkelt gått rätt in i en 
samhällskontext som är både frånvarande och perifer.

Internets snabba utveckling har lett till en helt nya 
arena för kriskommunikation. Dagens publik har 
många möjligheter att inte bara passivt motta risk-/

krisinformation utan att istället bli medkommunikatörer.
Bland annat synliggörs risker på Internet som inte 

de traditionella massmedierna fångar upp. Dock bjuder 
Internet på en del problematik parallellt med alla 
kommunikationsmässiga fördelar. Falsk, skev och icke 
verifierad kommunikation liksom konspirationsteorier 
frodas i olika forum – någon kvalitetskontroll finns inte. 
Informationen kan vara föråldrad på webbsidor som inte 
är uppdaterade. 

På det viset arkiveras riskinformationen och lever vidare, 
till skillnad från de traditionella medierna. Agendan på 
ett diskussionsforum om risk/kris har stor betydelse för 
mottagarnas uppfattning av risksituationen.

Nya kommunikationsmönster
Hur ska då en organisation ska närma sig de sociala 
medierna? SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har 
till exempel kommit med riktlinjer som legitimerar bruket 
av sociala medier vid en myndighet. Rent konkret kan det 
innebära att låta anställda facebooka, twittra, blogga och 
så vidare. 

Organisationsmedlemmarna klarar av att improvisera 
och har tränat på krissituationer. De utgör också ett nätverk 
av kommunikatörer – istället för en enda talesperson. 
Medlemmarna har en egen identitet och fattar beslut, 
istället för att som i en centraliserad organisation enbart 
förlita sig på ledningen. 

Vad gäller den operativa delen vid en allvarlig 
krishändelse så är det en stor utmaning framöver att 
förmedla informationen till de grupper som inte brukar 
de gängse kanalerna. Omvärldsanalysen, inte minst kring 
vad som kommuniceras om företaget eller myndigheten i 
de sociala medierna, blir också central för att kunna möta 
krishändelsen på bästa sätt. 

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är hur spontana 
grupper organiserar sig under och efter en kris med 
hjälp av de sociala medierna. Ur myndighetsperspektiv 
är detta oerhört viktigt för att kunna rikta och sätta 
in stödfunktioner i form av till exempel POSOM-
grupper. Genom att redan i förväg finnas på de sociala 
mediearenorna är steget inte lika långt när det väl gäller 
att skapa kontakt.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att varje kris 
tenderar att leda fram till förändrade kommunikations-

Om det sker en större gasläcka eller ett 
stort giftutsläpp i närheten av din bostad 
– bör du då agera på något särskilt sätt?

– Ska man säkert, ingen aning om vad det är.
– Man ska väl slå på radion…
– Är det det första du gör? ”Shit en gasläcka, vi 
    slår på radion!”
– Jo, men stänga fönstren…
– Stänga fönstren och stanna inomhus och sätta 
    på radion
– Va?! Ska man göra det?
– Ja, det ska man
– Fan, det är ju tur att jag får reda på detta!
– Det är ju inte det första jag skulle tänka på, att 
    stänga fönstren
– Och täppa igen ventilationen eller så
– Börja andas långsamt

                    Dialog mellan tre ungdomar, 18 år.

Den rörlighet som individen idag vant sig vid genom 
att alltid kunna ha modern teknik i fickan är en annan 
aspekt där trygghetstänkandet blir aktuellt. ”Man har 
ju alltid mobilen”, säger ungdomarna i studien och det 
har de ju rätt i. Men vart vänder man sig då samhället 
blir strömlöst, mobilen inte går att ladda och Internet 
inte längre fungerar? Är man då helt beroende av de 
kommunikationsvägar som kräver uppkoppling blir det 
svårt. 

Även om tron på samhällets resurser är stark kan 
situationen bli ohållbar om man inte känner till de av 
myndigheterna utformade varnings- och informations-
systemen. VMA (varningsmeddelande till allmänheten) 
är ett ypperligt exempel på detta. Ungdomarna känner 
vare sig till VMA i någon större utsträckning, eller att den 
batteridrivna radion i ett krisläge ska vara den primära 
källan för informationsinhämtning. Hur många av dem 
har överhuvudtaget en sådan apparat där hemma? Är det 
månne dags för myndigheterna att tänka om?

Att navigera i risk och kris
Jag anser att det måste vara vuxenvärldens sak att guida 
ungdomarna i ämnet risk och kris. Vi kan inte, med tanke 



på det vi vet om dem som målgrupp, förvänta oss att de 
på egen hand ska söka upp den här typen av information. 
Den myndighet som har förstått det har kommit långt i 
sin analys av situationen. 

Allmänhetens beredskap
I dagsläget upplever jag att det från samhällets sida finns 
ett glapp i hur man utbildar barn och ungdom i risk och 
kris. Redan förskolebarnen lär sig via Bamses brandskola 
hur man ska göra om det brinner och varför det är så lätt 
att slå 112. Under grundskolan har man återkommande 
brandövningar och kanske får man även öva hjärt- och 
lungräddning någon gång innan man tar studenten. 

Men hur gör man vid ett längre strömavbrott och 
vilken utrustning bör man alltid ha hemma om detta 
inträffar? Varför är det viktigt att vaccinera sig för att 
undvika en pandemi och hur ska jag veta att jag inte 
börjar gå baklänges eller blir impotent om jag tar sprutan 
mot svininfluensa? Om en större gasläcka sker intill min 
bostad – hur ska jag agera då? 

Om detta lär man sig inte med säkerhet av vare sig sina 
föräldrar eller skolvärlden. Föräldrarna kanske inte heller 
har upplevt någon större krishändelse under sin livstid och 
funderar därför inte över att det vore önskvärt att utbilda 
sina barn på området.

För varje sådan situation som inte utvecklas till en 
riktigt allvarlig krishändelse förstärks allmänhetens bild 
av att myndigheterna och i sin tur medierna överdriver 
faran. Nästa gång det händer något bär man med sig den 
tidigare erfarenheten och väljer kanske att inte agera. 
Individen stannar helt enkelt kvar i tron på det trygga 
samhället.

Antagligen är det detta myndigheterna har i åtanke 
då de nu vill höja allmänhetens beredskap genom nya 
webbplatser som ska informera allmänheten om deras 
egen säkerhet. Problemet kvarstår dock att ungdomarna 
är helt ointresserade av detta och inte aktivt kommer leta 
upp den här typen av information. 

Ungdomarna menar att de visst vill ha ”riktigt 
viktig information” via de sociala medierna, men 
bara om en allvarlig krishändelse uppstår och de 

behöver information kring tillvägagångssätt. 
Här betonas återigen vikten av att man själv får välja 

vad man ska få nyheter om. Samtliga säger att ett mass-
sms vid en krishändelse skulle vara den snabbaste vägen 
att nå dem med information, eftersom mobilen alltid 
finns med och är på dygnet runt. Spotify anges också som 
en väg för krisinformation, då man ofta är uppkopplad 
mot den musiktjänsten. 

Ungdomarna uppger att de inte självmant skulle gå in 
på YouTube för att titta på informationsfilmer som handlar 
om säkerhet av olika slag. Om man ska visa någon form 
av informationsfilm om risk och kris så måste den vara 
utformad för att tilltala målgruppen ungdomar avseende 

form, grafik, innehåll och trovärdighet. Form och grafik 
går alltid före innehåll.

Proaktiva relationsstrategier
För en myndighets räkning betyder detta att man bör 
arbeta enligt en relationell kommunikationsstrategi 
där proaktivitet och långsiktighet utmärker processen. 
Jag anser att man måste bygga upp relationer med 
ungdomarna, bland annat genom att söka upp dem och 
deras nätverk.

Det är viktigt att här poängtera att det även handlar om 
en integrerad kommunikationsstrategi, där man gör flera 
parallella insatser som hänger ihop. Att endast välja en av 
vägarna skulle antagligen inte ge den önskade effekten.

Att enbart finnas i de sociala medierna kommer antag-
ligen inte öka intresset för vare sig myndigheten eller risk 
och kris. För att ungdomarna över huvudtaget ska välja att 
uppmärksamma avsändaren måste denna göra sig synlig 
och ur ungdomarnas perspektiv ”förtjäna” uppmärksam-
het. 

Referensramarna är så oerhört vidgade vad gäller den 
medievärld som ungdomarna självmant söker sig till 
jämfört med den myndighetsvärlden presenterar. En bra 
webbplats hos myndigheten, det vill säga en som förenar 
form och innehåll utifrån ungdomarnas preferenser, är till 
exempel ett måste.

Eftersom det primära är att etablera en relation med 
ungdomarna så fungerar sociala medier som en av flera 
kanaler, men inte ensamt. När man väl har en uppbyggd 
relation kan de sociala medierna vara en väldigt bra väg att 
underhålla kontakten på olika sätt. 

Adda krisfunktionen
Ungdomarna blir äldre och tar med sig sina medievanor 
in i framtiden. Om man då redan har vant sig vid att det 
finns en risk- och krisfunktion som man bör ha ”addad” 
på Facebook eller i mobiltelefonen för att bli varse när nå-
got inträffar är mycket vunnet. Som sagt handlar det om 
ett brett och långsiktigt projekt som bör starta tidigare än 
vid myndighetsåldern.

Det blir dock ett paradoxalt förhållande när ungdomarna 
inte vill att myndigheten ska visa sig i de sociala medierna 
mer än när det är riktigt allvarligt kris, samtidigt som 
myndigheterna bör arbeta utifrån den relationella 
strategin. De måste ju på något sätt skapa kontakten, utan 
att det för mottagaren upplevs som en informationsmässig 
mättnad. Det är en komplex fråga som inte finner något 
enkelt svar. 

Kanske är dock detta ett område som kommer växa 
fram allt eftersom myndigheterna lär sig mer om de 
kommunikationsmönster som följer med de nya medierna. 
Det är dock viktigt att man inte tror att man kan lösa 
ett komplext problem på ett enkelt sätt, bara genom att 
addera ny teknik. 

Tekniken löser inte problemet med ungdomarnas 

primära ointresse för myndighetsinformation och 
avsaknad av oro för risk och kris.  Istället handlar det om 
att hitta nya vägar via kommunikativa strategier.

Ett nytt medielandskap
Landskapet för kriskommunikationen har förändrats. De 
sociala medierna ritar om kartan för hur en myndighet 
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framgångsrikt ska kommunicera med allmänheten om 
risk och kris. Riktlinjerna från SKL - Sveriges Kommuner 
och Landsting, för hur en myndighet bäst bör använda 
sig av sociala medier i sin verksamhet, är välkomna. Inte 
minst spelar det juridiska in; vem ska i yttrandefrihetens 
namn få ansvar att kommunicera på vilket sätt – privat 
eller i tjänsten? Hur ska kommunikationen upptas, bevaras 
och arkiveras hos myndigheten? Och hur ser det ut med 
sekretessen? Det faktum att riktlinjerna nu finns är en 
bekräftelse på att myndigheterna insett att sociala medier 
är en naturlig arena för verksamheten.

Medkommunikatör
Den medborgare som vill ha goda resurser inför framti-
den måste framgångsrikt kunna navigera i en föränderlig 
värld fylld av information, samt smidigt förflytta sig mel-
lan olika medieplattformar och nätverk, så även myndig-
hetssidor. 

Det blir således en ömsesidig process för myndighet 
och mottagare att finna varandra på dessa arenor. Kommer 
detta öka demokratiseringsprocessen? Troligen. 

För ungdomarnas del är denna navigeringskompetens 
redan självklar då de vuxit upp med Internet. Med denna 
förmåga följer dock även en annan effekt, nämligen att 
man resolut väljer ut och väljer bort det som uppfattas 
som ointressant till förmån för det som övertygar. Och hit 
hör inte myndighetsinformation, för den uppfattas som 
tråkig och absolut inte målgruppsinriktad. 

Kriskommunikation ställer man sig frågande inför 
eftersom man aldrig upplevt någon riktig kris. Det hän-



der ju inte i Sverige och skulle det mot förmodan hända 
så finns ju Samhället där för att ta hand om sådant –  
eller hur?! Att man som ungdom skulle befinna sig i ett 
risksamhälle känns väldigt främmande för artonåringen 
som har en oerhörd tilltro till att systemet helt enkelt ska 
fungera. 

De har väl delvis rätt utifrån sin horisont; i Sverige har 
vi inte haft några större kriser på väldigt lång tid om man 
gör en jämförelse rent globalt. Vi bor i många avseenden 
i ett tryggt land. Därför har man inget intresse av krisin-
formation, vilket inte ska likställas med att man har brist 
på förtroende för den aktuella myndigheten. Man tilltalas 
inte av krisinformation förrän man själv behöver det. 

Är det då önskvärt att medborgaren, framförallt de i 
studien fokuserade ungdomarna, i detta trygga samhälle 
ska ha bättre krisberedskap? Myndigheterna tycker det. 
De anser det nödvändigt att medborgaren höjer sitt 
egenansvar och sin krisförberedelse. 

Detta blir således en paradox för den medborgare som 
anser sig leva i ett tryggt land utan kriser. Därmed har 
myndigheterna en svår väg rent kommunikativt för att 
övertyga om att mer utbildning och beredskap på området 
är oumbärligt.

Dagens publik har många möjligheter att inte bara 
passivt motta risk-/krisinformation utan att istället bli 
medkommunikatörer. En stor utmaning för myndigheterna 
kommer vara att förhålla sig till just hur medborgarna 

förmedlar sin bild av kriser genom till exempel mobiltagna 
bilder och filmer vid olycksplatser, eller spekulationer i 
sociala forum som snabbt kan sänka trovärdigheten för 
myndigheten (och därmed varumärket). 

Vad innebär det i förlängningen om inte medborgarna 
förstår samhällssystemet och rutinerna vid krishändelser? 
Vilka hinder utgör detta för myndigheternas arbete och 
vilka risker utsätter sig medborgaren omedvetet för? Det 
tål att fundera på.

Framtiden
Kan då sociala medier vara en framkomlig väg för den här 
typen av kommunikation gentemot ungdomar? Det tror 
jag absolut eftersom man ska använda alla goda kanaler 
för att kommunicera med respektive målgrupp, men på 
ett mottagaranpassat sätt och som en del i en bredare 
strategi. Sociala medier blir ett verktyg bland många andra 
lämpliga för att nå den uttalade målgruppen. 

Man ska dock komma ihåg att utmaningen även ligger 
i att tränga igenom det enorma brus av information som 
utmärker hela mediesamhället. 

Det är svårt att säga mer om framtiden än att den är 
komplex och föränderlig samt att vi måste vara beredda 
inför den. Att i det här sammanhanget försöka ge en 
bild av framtiden beträffande de sociala medierna känns 
både naivt och vanskligt. Den bilden kommer ändå vara 
inaktuell ganska snart. 

Artikeln är en förkortad version av magisteruppsats 
i Medie- och kommunikationsvetenskap: 

Kriskommunikation i sociala medier.  
Myndigheten versus Ungdomarna.  

För att läsa texten i sin helhet, inkluderande fullständiga källor,  
kontakta  Susanna Henningsson.
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ag tror inte att man funkar som person om man 
tänker på alla risker som kan hända. I alla fall hade 
inte jag kunnat det. Utan det är bara att testa.   J
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