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Sammanfattning
Svenskarnas användning av internet och sociala medier ökar hela tiden, och hur
användningen ser ut är i konstant förändring. MSB, Myndigheten för samhällssk ydd
och beredskap, har gett ut två böcker som behandlar kriskommunikation via webb
och sociala medier. Böcker utgör ett tryckt media som inte kan förändras i samma
takt som vår användning av sociala medier. Informationen i böckerna bör därför
finnas tillgänglig via ett media som är lätt att uppdatera vid behov, i detta fall valdes
mediet till webb. Med hjälp av ett CMS, Content Management System, kan
informationen publiceras både på webb och mobila enheter.
Det frågor som undersöks i arbetet är hur informationen ska formuleras för att passa
till webb och mobila enheter samt hur informationen ska struktureras för att det ska
bli lätt att navigera på sidan. De metoder som används är en litteraturstudie och två
workshops. Litteraturen studeras för att hitta information gällande formulering av
text för webben, struktur av webbsidor, struktur för mobila enheter, webbdesign och
typografi. De två workshops som genomförs utgörs av en card-sorting övning för att
få input till webbsidans struktur.
Resultatet utgörs av ett omformulerat textavsnitt där svåra, byråkratiska och
sammansatta ord i största möjliga mån tagits bort. Texten har kortats ner utan att
viktigt innehåll gått förlorat. Webbsidan har strukturerats med två rubriknivåe r,
baserat på resultatet från workshopparna. Även typografiska och grafiska
markeringar som styckesindelning har använts för att förtydliga textens struktur.
Texten anses anpassad för webb och mindre mobila enheter och strukturen anses
underlätta navigering på webbsidan. Dock har ingen utprovning av det färdiga
resultatet genomförts, vilket rekommenderas innan lansering av webbsidan.
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Inledning
Arbetet innefattar utveckling av information gällande kriskommunikation i sociala
medier. Informationen finns i dagsläget i tryckt format. Syftet med detta arbete är att
omvandla och anpassa informationen för webb och mobila enheter med hjälp av ett
så kallat CMS, Content Management System. I följande avsnitt presenteras
bakgrunden till arbetet, problemet och vilka avgränsningar som gjorts i studien.

Bakgrund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en statlig myndighet som
har till uppgift att stötta och utveckla förmågan i samhället och organisationer att
hantera kriser och olyckor (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, u.d.).
MSB genomför forskningsprojekt på många olika områden och ett av dessa områden
är kriskommunikation. I projektet Kriskommunikation 2.0, som pågick från 2012 till
2015, analyserade MSB hur användningen av digitala medier påverkar samhällets
kommunikation vid kriser (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2012).
MSB publicerade 2014 två stycken vägledningar för kriskommunikation med hjälp
av sociala medier; Skriva i sociala medier – i händelse av kris och Sociala medier
och webb vid kris: strategier och taktiker. Publikationerna riktar sig främst till
anställda i offentlig sektor och behandlar språk och formulering av budskapet
respektive strategier och planering av krishantering och kommunikatio n
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014). Kriskommunikation är ett
ämne som behandlar kommunikation före, under och efter en kris inträffat. Kriser
innefattar i MSBs definition exempelvis epidemier, terrorhot, naturkatastrofer och
risken för kollapsande IT-system (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
u.d.).
Enligt IIS, Internetstiftelsen i Sverige, ökar användningen av internet och sociala
medier i Sverige hela tiden, under 2015 använde 91 procent av Sveriges befolkning
internet. I genomsnitt surfar svenskarna på internet 21 timmar/vecka, varav 8 av
timmar sker via mobil. Av de svenska internetanvändarna är ca 77 procent aktiva i
sociala medier, en siffra som sedan 2010 ökat från 53 procent (Findahl & Davidsson,
2015a). Det sociala media som används mest frekvent är Facebook som används av
70 procent av internetanvändarna, varav 50 procent besöker sidan varje dag.
Instagram är ett av de sociala medier där användandet ökar som mest och idag
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används det av 40 procent av alla internetanvändare, varav 23 procent använder
Instagram dagligen. Användandet av Snapchat ökar även det, dock främst i
åldersgruppen 12-25 år, 21 procent av internetanvändarna använder Snapchat varav
13 procent använder det dagligen. Mikrobloggen Twitter och yrkesnätverke t
LinkedIn användas båda två av 22 procent av internetanvändarna dock i olika
ålderskategorier, och det dagliga användandet ligger på 6 procent för Twitter och 2
procent för LinkedIn. IIS framhäver även i sina rapporter användningen av e-post
och snabbmeddelanden som utgör majoriteten av den dagliga kommunikationen via
internet (Findahl & Davidsson, 2015b). Svenskarnas användning av medier präglas
till stor del av en individualitet baserat på varje persons egna intressen, de vanor som
bildas vid användning av olika medier förändras, och förnyas hela tiden. Detta beror
dels på att mediebolagen ständigt utvecklar och lanserar nya tjänster, och dels på att
tillgången till både nationella och internationella tjänster ökar (Myndigheten för
radio och TV, 2015).
Sedan 2013 har andelen företag som har ett konto eller en profil på sociala nätverk
såsom Facebook och LinkedIn ökat från 43 till 51 procent, medan närvaron i andra
sociala medier såsom mikrobloggar som Twitter (14 procent) eller sidor för delning
av multimedia som YouTube och Pinterest (16 procent) ligger kvar på samma nivåer
som tidigare år. Den huvudsakliga anledningen för företag att synas i sociala medier
handlar om marknadsföring och image (SCB, 2015).
CMS, Content Management System, är system som används för att hantera innehå ll
i form av text och bild för publicering på webben. Syftet med ett CMS är att det ska
vara enkelt att hantera, skapa, redigera och publicera innehåll på webb, det är även
bra för att skapa struktur. En av de stora fördelarna med CMS är att information finns
tillgänglig och kan redigeras av flera olika användare från vilket dator, eller mobil
enhet som helst (Sundström, 2015).

Problemformulering
Informationen från MSB gällande kriskommunikation på webb och i sociala medier
är i dagsläget publicerad i två böcker. Böcker utgör ett media som inte ger
möjligheten att uppdatera informationen snabbt vid förändringar. Eftersom
informationen som presenteras i böckerna behandlar ett ämne som ständigt är i
förändring, användning av sociala medier, kan informationen snabbt bli inaktuell.
För att informationen inte snabbt ska bli inaktuell formuleras den generellt, utan
mediespecifika tips och råd, vilket kan vara intressant för läsaren.
Informationsdesignproblemet består i att forma om informationen för att passa i ett
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annat media. Det nya mediet som informationen ska anpassas till är ett så kallat
CMS, vilket innebär att informationen kommer finnas tillgänglig på webben, men
även på webbplattformar anpassade för mobil och surfplattor.


Hur kan informationen omformuleras
webbplattformar för mobil och surfplattor?



Hur bör webbsidan struktureras för att göra innehållet lättillgängligt för
användaren?

för

att passa

webb

samt

Syfte
Syftet med arbetet är att öka möjligheten att uppdatera informationen snabbt,
exempelvis vid förändringar i hur sociala medier används eller då nya sociala medier
introduceras på marknaden. Detta görs genom att omforma informationen och göra
den tillgänglig via webb, med hjälp av ett CMS. Informationen ska struktureras på
ett sätt så att den är lätt överskådlig och ge möjlighet att lätt hitta korrekt informatio n
beroende på situation.

Avgränsningar
Fokus för arbetet kommer i första hand att ligga på att omforma de texter som MSB
publicerat i böcker på ämnet och anpassa dessa för publicering på webb. Även
strukturen för webbsidan kommer att ligga i fokus för att göra informatio ne n
lättillgänglig. På grund av projektets tidsram kommer endast ett kapitel i en av
böckerna helt skrivas om. Det kapitel som skrivs om heter Under krisen – aktivera,
samla, analysera, producera och kommunicera och finns i boken Sociala medier och
webb vid kris – strategier och taktiker. Övriga kapitel ges plats i strukturen på
webbsidan men kommer inte att omformuleras. Information och texter gälland e
mediespecifik vägledning kommer inte tas fram i detta arbete, dock kommer ett
förslag gällande vilken information som kan vara aktuell att inkludera för att
komplettera övrig information med tas fram.

Metod
I följande avsnitt beskrivs de metoder som använts för att få fram den informatio n
som ligger till grund för arbetet. Metoden beskriver dels den designprocess som
använts för att ta fram en lösning på problemet. Metod-kapitlet beskriver även den
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research som genomförts genom en litteraturstudie, en textanalys och en workshop.
Litteraturstudien har använts för att hitta information kring hur man skriver på
webben samt hur webbsidor kan struktureras. Textanalysen beskriver hur texten
analyserats för att skapa en övergripande bild av innehållet som ligger till grund för
omformuleringen av texten. Workshopen har använts för att få input till hur en
användarvänlig struktur på webbsidan kan skapas.

Designprocess
För omformning av text och utveckling av webbsida tillämpas en designprocess
innehållande sju steg. Designprocessen beskrivs av Ambrose & Harris (2010, pp. 1229) som definiera, research, idégenerera, prototyp, urval, implementera och
feedback. Definiera handlar om att identifiera sändare och mottagare, kontext,
förväntningar, syfte och mål med designlösningen. Research innebär att informatio n
som kan användas för att lösa designproblemet samlas in. Informationen samlas
antingen via förstahandskällor, såsom workshops och intervjuer, eller via
andrahandskällor såsom litteratur. Idégenerering är den fas då potentiella lösninga r
för designproblemet tas fram baserat på de två tidigare faserna i processen. Efter
idégenereringen finns ett flertal idéer att ta ställning till, genom att göra prototyper
kan idéernas genomförbarhet testas. Urval innebär att en idé väljs baserat på
prototyptester och hur väl de uppfyller de krav som ställdes upp i definitionsfas e n.
Implementera betyder att det designförslag som valts ut genomförs, och feedback
innebär att samla in lärdomar och feedback från användaren (Ambrose & Harris,
2010, pp. 12-29).
Processen i detta arbete kommer innefatta steg ett till sex i den process som beskrivits
ovan. Nedan beskrivs kortfattat vad varje steg innebär i praktiken i det här projektet.
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Definiera

Research

•Motta ga re
•Sä ndare
•Kontext

•Li ttera turstudie
•Texta nalys
•Ca rd-s orting

Prototyp
•Ol i ka förslag på s truktur

Idégenerera

Implementera
Urval

•Ska pa CMS
•Omforma text

Litteraturstudie
För att ta reda på hur en webbsida kan struktureras och hur texter bör utformas för
webben genomförs en litteraturstudie. Fokus för arbetet ligger inte på ren
webbdesign, dock undersöks hur webbsidor som är lätta att läsa kan formges, vilket
innefattar rekommendationer för typografi. Dels används tidigare kurslitteratur, och
andra böcker, och dels används vetenskapliga artiklar. För att få relevanta och
pålitliga artiklar söks endast publikationer som är peer reviewed, och publicerade
efter år 2000. De databaser som används tillhandahålls av högskolebiblioteket på
Mälardalens högskola och främst används följande databaser.



Discovery
ABI/INFORM Global

Sökorden som användes vid sökning i tidigare nämnda databaser var website
structure, writing for the web, web design for mobile devices, small screen web
design, web design and graphic design. Sökningen i tidskrifter som stöds av
högskolebibliotekets sökmotorer, och valet att söka på artiklar som är peer reviewed
gör att litteraturen har en hög trovärdighet (Rienecker & Jørgensen, 2008, pp. 248249). Litteraturen som används sammanfattas nedan i Tabell 1.
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Tabell 1 - Litteratur som studerats

Typ av källa

Bok

Författare
Guldbrand, Karin
och Englund
Hjalmarsson
Helena
Forsberg, Jenny

Bok

Melin, Lars

Bok

Garrett, Jesse
James

Vetenskaplig
artikel

Yu, Nan och
Kong, Jun

Bok

Lupton, Ellen

Bok

Hellmark,
Christer

Vetenskaplig
artikel

Lin, Yang-Cheng,
Yeh, ChungHsing och Wei,
Chun-Chun

Vetenskaplig
artikel

Lavie, Talia och
Tractinsky, Noam

Bok

Titel

År

Klarspråk på Nätet
webbredaktörens
skrivhandbok

2012

Tydliga texter
Texten med extra
allt
The elements of
user experience
User experience
with web browsing
on small screens:
Experimental
investigations of
mobile-page
interface design
and homepage
design for news
websites
Thinking with type:
a critical guide for
designers, writers,
editors & students
Typografisk
handbok
How will the use of
graphics affect
visual aesthetics? A
user-cantered
approach for web
page design
Assessing
dimensions of
perceived visual
aesthetics of web
sites

6

Publicerad i

2010
2011
2011

2016

Information
Sciences

2010

2006

2013

HumanComputer
Studies

2004

HumanComputer
Studies

Textanalys
Textanalysen baseras på en Strukturell analys som beskrivs av Lennart Hellspong
(2001, pp. 61-67). Den strukturella analysen ger möjligheten att titta på texten som
helhet, med fokus på språk, innehåll och kontext. Analysen kan användas för alla
typer av texter, det är dock viktigt att anpassa analysen efter den information som
eftersöks (Hellspong, 2001, p. 61). Analysen som genomförs kommer ligga till grund
för omformuleringen av det valda textavsnittet, därför är det viktigt att inkludera alla
textens egenskaper i analysen. Även en övergripande analys av båda böckernas
struktur, med avseende på kapitelrubriker och innehåll i varje kapitel genomför s,
vilket kommer ligga till grund för workshopen.
Den strukturella analysen delas in i huvudområdena kontext, den textuella
strukturen, den ideationella strukturen, den interpersonella strukturen och samband.
Varje huvudområde delas sedan in i mindre områden. Kontext delas in i
situationskontext, intertextuell kontext och kulturkontext. Den textuella strukturen
delas in i lexikon, grammatik, bindning och komposition. Den ideationella strukturen
består av tema, proposition och perspektiv. Den interpersonella strukturen innefatta r
språkhandlingar, attityder och ram och samband behandlar kortfattat sambanden
mellan kontext och textens struktur (Hellspong, 2001, pp. 61-67). Fokus i analysen
kommer vara textens situationskontext, lexikon, grammatik, komposition, teman och
perspektiv. Detta för att få en övergripande bild av varför texten är skriven, hur den
är formulerad och vad den innehåller. Textens situationskontext analyseras
övergripande för båda böckerna och inte enbart för det valda textavsnitt som ska
omformuleras. Den information som inhämtas genom att analysera textens
situationskontext är i samma som används i designprocessen för att definier a
problemet med hjälp av mottagare, sändare och kontext.

Workshop – card-sorting
Card-sorting är en metod som används för att hitta olika sätt att organisera och
kategorisera information, metoden är både enkel och billig att genomföra. Kortfattat
kan metoden beskrivas som att ett antal testpersoner tilldelas kort där informatio n
och exempel på innehåll finns skrivet. Testpersonerna får sedan antingen sortera och
kategorisera korten utifrån vad de anser vara en logisk uppdelning, detta kallas för
en open card-sort, eller så får de sortera in korten i förutbestämda kategorier, det
kallas för closed card-sort. Metoden används för att ge insikt i hur människor tänker
kring information och kategorier, hur andra beskriver informationen och vilket
information som passar i vilken kategori (Spencer, 2009, pp. 6-13).
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Workshopen genomförs vid två olika tillfällen med tre deltagare vid varje tillfälle.
Testpersonerna har varierande bakgrund och tillhör olika åldersgrupper, se
beskrivning av deltagarna nedan. Deltagarna tilldelas kort där innehållet i de olika
kapitlen i boken beskrivits kort, totalt får de 30 kort som de ska sortera. Deltagarna
får sedan sortera in innehållet i olika kategorier, som de själva tar fram, i en så kallad
open card-sort. Under workshopen antecknas hur deltagarna resonerar och
diskuterar, efter att de är klara med att sortera korten får de förklara hur de tänkt.
Resultatet från de två olika tillfällena jämförs för att hitta gemensamma drag och
olikheter.
Deltagare workshop 1




Kvinna, 40 år, studerar informationsdesign
Kvinna, 31 år, studerar till socionom
Man 61 år, arbetar på Volvo

Deltagare workshop 2




Man 55 år, arbetar på Astra Zeneca
Man 27 år, arbetar på Linköpings universitet
Kvinna 60 år, arbetar på Landstinget Södermanland

Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen beskriver begrepp och teorier kring utveckling av text
och språk för information som ska publiceras på webb och i mobila enheter. Även
webbdesign med fokus på struktur och typografi beskrivs tillsammans med
betänkligheter gällande skillnader mellan design för webb och design för mobila
enheter.

Skriva text för webbsidor
Olika medier ställer olika krav på textens utformning, det är därför viktigt att anpassa
texten till det media och det sammanhang texten ska läsas i (Forsberg, 2010, p. 52).
Det finns stora skillnader mellan att läsa på papper, i böcker eller tidningar, och att
läsa på webben. Trots att läsning på dator-skärm erbjuder många fördelar och
möjligheter att styra läsningen genom att förminska eller förstora texten, söka och
navigera på sidan så föredrar många ändå att läsa på papper (Melin, 2011, p. 29).
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Texten och informationen bör ligga i fokus och läsbarheten styrs till stor del av
struktur, disposition samt hur texten är formulerad. Hur människor tar sig an texter
beror generellt på fyra faktorer: ögat, hjärnan, kulturen och vanan. Kultur och vanor
är i ständig förändring, de yngre generationerna är mycket mer vana vid att läsa på
en skärm än äldre generationer som är uppvuxna med läsning på papper. Ögat och
hjärnan samverkar för att avkoda texten, ögat stannar vid fixeringspunkter och tolkar
ordbilden, det vill säga den form ett ord har (Guldbrand & Englund Hjalmarsso n,
2012, pp. 36-37).
Forsberg (2010, pp. 52-53) menar att det är viktigt att använda grafiska element och
markeringar för att fånga läsarens intresse när man skriver en text för webben,
exempelvis genom att använda informativa och sammanfattande rubriker. En annan
grafisk markering som kan användas för att fånga uppmärksamhet är att markera
viktiga ord med fetstil. Guldbrand & Englund Hjalmarsson (2012, p. 36) menar dock
att grafik och specialeffekter är bortslösade om innehållet i texten inte är intressant
och välformulerad, med en bra disposition. Den mängd information som finns i
samhället ökar konstant och för att kunna nå ut med sitt budskap finns det två saker
som är extra viktiga att tänka på: att skriva kortfattat och att skriva det viktigaste
först (Guldbrand & Englund Hjalmarsson, 2012, pp. 42-43). Det är även viktigt att
skriva kortfattat eftersom läsaren på webben ofta har mindre tålamod en den som
läser på papper. En riktlinje gällande texters längd på webben är att den inte bör vara
mer än hälften så lång som text skriven på papper. Det kan även vara bra att dela upp
texten i kortare stycken och använda sig av korta rader (Forsberg, 2010, p. 53). Det
är fördelaktigt om den skrivna texten ryms på en skärmsida, så att hela texten är
synlig för läsaren hela tiden, dock bör texten inte kortas ner så att dess innehåll går
förlorat. Fokus bör vara att korta ner innehållet, inte att använda språkliga
förkortningar och ofullständig meningsbyggnad för att minska textmängd e n
(Guldbrand & Englund Hjalmarsson, 2012, pp. 42-43).
Metoden att skriva det viktigaste först är ett bra sätt att säkerställa att läsaren tar del
av det viktiga budskapet (Guldbrand & Englund Hjalmarsson, 2012, p. 43; Forsberg,
2010, p. 53). Att skriva det viktigaste först, istället för att ha en traditionell inledning,
kallas för frontlastning, och innebär att det viktigaste innehållet sammanfattas av
rubriken och den första meningen i texten. Denna teknik gynnar alla som har svårt
att läsa, eller är generellt otåliga då det blir enkelt att hitta vad som är viktig t
(Guldbrand & Englund Hjalmarsson, 2012, p. 43). Ytterligare en punkt som är
viktigt att tänka på är att läsaren sällan besöker alla sidor på en webbsida, därför bör
alla sidor på en webbsida vara självförklarande och självständiga (Guldbrand &
Englund Hjalmarsson, 2012, p. 42; Forsberg, 2010, p. 52). Detta innebär att sidans
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sammanhang måste framgå tydligt, och att förklaringar av termer måste vara tydliga
på alla sidor (Forsberg, 2010, p. 52).

Strukturering av webbsidor
Att skapa en webbsida handlar till stor del om att planera dess struktur. Det gäller
både för hur texten ska disponeras på sidorna och för hur de olika sidorna ska förhålla
sig till varandra. Strukturen för en sida är inte kopplad till att en text börjar och slutar
på ett givet sätt utan texten ska följa webbplatsens struktur (Guldbrand & Englund
Hjalmarsson, 2012, pp. 23-24). Det finns många olika varianter för strukturer av
webbsidor, och det är viktigt att strukturen anpassas till webbsidans mål, användaren
och innehållet (Garrett, 2011, p. 89). Olika strukturer som är vanligt förekommand e,
enligt Garrett (2011, pp. 93-95) är hierarkisk struktur, matris-struktur, organisk
struktur och linjär struktur. Guldbrand & Englund Hjalmarsson (2012, pp. 24-28) tar
upp hierarkisk disposition, tematisk disposition, kronologisk disposition och
associativ disposition som olika sätt att strukturera webbsidor.
Hierarkisk struktur är den vanligast förekommande strukturen som används på
webbsidor (Garrett, 2011, p. 93). Kortfattat innebär det att webbsidan utgår från det
generella och grenar sig nedåt mot det mer specifika. Överst i strukturen finns en
generell och övergripande kategori, som sedan delas in i mer och mer specifika
kategorier längre ner i strukturen (Guldbrand & Englund Hjalmarsson, 2012, pp. 2425; Garrett, 2011, p. 93). Matris-struktur innebär att samma innehåll kategoriseras
på olika sätt, detta gör att användare med olika behov kan hitta samma informatio n
genom olika sökvägar (Garrett, 2011, pp. 93-94).
Organisk struktur kan beskrivas som ett ordnat kaos, ämnen kategoriseras från fall
till fall och kan med fördel användas då kopplingen mellan olika ämnen är otydlig
eller outforskad (Garrett, 2011, p. 94). Organisk struktur kan även kallas associativ
disposition, även om kopplingen mellan ämnen kan verka oklar är de kopplade
utifrån de möjliga länkar som finns (Guldbrand & Englund Hjalmarsson, 2012, p.
28). Böcker, tidningar, ljud och video följer oftast en linjär, eller kronologisk,
struktur där ämnet utvecklas från början till slut. Det kan vara svårt att ordna
webbsidor linjärt, det är en struktur som passar bäst för exempelvis instruktio ne r
(Guldbrand & Englund Hjalmarsson, 2012, p. 27; Garrett, 2011, p. 95). Tematisk
disposition innebär att olika ämnen, eller teman, grupperas var för sig. Denna typ av
sidor har inte generell information som gäller för alla ämnen eller teman, varje tema
är helt fristående från de andra. Viktigt att tänka på vid en tematisk struktur är att det
bör finnas en förstasida som sammanfattar och beskriver vilka teman som finns på
sidan (Guldbrand & Englund Hjalmarsson, 2012, p. 26).
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Struktur för mobila enheter
Eftersom mobiltelefoner har en så pass mycket mindre skärm att visa text på är det
viktigt att den information som anses mest relevant och viktigt finns inom räckhåll
och är lätt att navigera till från webbplatsens förstasida (Guldbrand & Englund
Hjalmarsson, 2012, p. 103). Personer som använder mobilen för att besöka
webbsidor är generellt mer ofokuserade än de som besöker webbsidan på en dator,
då mobil surfing är något som sker när man är på språng. Generellt föredrar de som
surfar på mobilen strukturer och design som är lätt att navigera och förstå. Det finns
olika sätt att strukturera webbsidor för mobilen och två sätt är genom single-page
design och multi-page design. Single-page design innebär att all information samlas
på en sida och läsaren behöver endast skrolla upp, ned eller åt sidan för att naviger a
i information. Mulit-page design innebär att läsaren får klicka sig fram mellan olika
sidor. Det finns även strukturer som innebär att läsaren måste göra flera aktioner,
exempelvis både klicka och skrolla, vilket kan upplevas negativt. Ytterligare en
tänkbar struktur är thumbnail design vilket innebär att information sammanfattas av
ikoner och korta rubriker, detta kan göra att läsaren har lätt att identifiera den
information som är intressant (Yu & Kong, 2016).

Språk och stil
Det finns mycket att tänka på när det gäller språket på webben, det bör inte vara för
formellt och byråkratiskt, men bör inte heller vara för informellt och oseriöst. Texten
och orden som används bör inte heller indikera att läsaren saknar kunskap eller har
lägre intelligens. Texten bör anpassas till läsarens kunskapsnivå utan att underskatta
läsaren. Det är även viktigt att alltid ge uttryck för ett trevligt bemötande (Guldbrand
& Englund Hjalmarsson, 2012, pp. 79-82). Forsberg (2010, p. 70) tar upp ett flerta l
punkter som är viktiga att tänka på vid formulering av brukstexter, bland annat är det
viktigt att vara konsekvent genom att benämna samma sak på samma sätt genom hela
texten. Det är även viktigt att använda ett korrekt språk och vara rakt på sak för att
skriva en effektiv text (Forsberg, 2010, p. 70).
För att hitta rätt stil för texten är det viktigt att fundera över vad organisationen står
för, vilka värderingar och traditioner som bör speglas i texten (Guldbrand & Englund
Hjalmarsson, 2012, pp. 84-85). Skillnaden mellan olika typer av texter regleras till
stor del av hur personlig, pratig, vardaglig och neutral en text är. Formella texter är
i regel opersonliga och koncentrerade, vilket betyder att de innehåller många
substantiv och passiva verb. Formella texter är även konservativa och neutrala, vilket
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innebär att de har ett innehåller ett stelt ordförråd, långa meningar och helt saknar
värderingar (Melin, 2011, pp. 101-106). Ofta kan det vara positivt att ha en något
personlig stil på texten, för att skapa en känsla av konversation och kommunikatio n.
Däremot bör alltför pratig stil, abstrakta och luddiga uttryck samt kanslisvensk a
undvikas i största möjliga mån (Guldbrand & Englund Hjalmarsson, 2012, pp. 8488). Enligt Melin (2011, pp. 104-105) kan en neutral informerande text beskrivas
som något mer opersonliga än personlig, de innefattar ett mellanläge mellan pratig
och koncentrerad text, har ett mer vardagligt språk och kan innehålla något
värderande uttryck. Guldbrand & Englund Hjalmarsson (2012, pp. 90-94) menar
dock att det kan vara positivt att använda stilmarkörer som kan erbjuda en
personligare känsla. Exempel på sådana stilmarkörer är att inkludera tilltal och
personifiera avsändaren. Tilltal gentemot läsare kan användas för att de ska känna
sig inkluderad, och att använda ett jag, vi eller företagets namn i texten ger ett mycket
personligt uttryck och visa vem som står bakom texten (Guldbrand & Englund
Hjalmarsson, 2012, pp. 90-94). Melin (2011, pp. 104-105) menar dock att neutrala
informerande texter sällan innehåller något jag som kan personifiera avsändare. Det
är även viktigt att överväga ordval, använda ett aktivt språk och variera
meningslängden (Guldbrand & Englund Hjalmarsson, 2012, pp. 90-94). Långa
meningar är något som är typiskt för formella och konservativa texter (Melin, 2011,
p. 103). Ordvalet påverkar även det stilen, byråkratiska, svåra och formella ord kan
göra att läsaren känner sig distanserad till texten och ger ett ålderdomligt uttryck. Ett
aktivt språk handlar även det mycket om ordval, och val av tempus som används, en
av de viktigaste aspekterna för ett aktivt språk är att undvika passiva verb (Guldbrand
& Englund Hjalmarsson, 2012, pp. 91-92).
Viktigt att notera är också att det finns lagar som styr användningen av det svenska
språket inom offentlig verksamhet. Kortfattat säger lagen att språket som används
ska vara enkelt, utan svåra ord och med tydlig grammatisk uppbyggnad. Lagen
omfattar även grafisk form, som även den ska vara enkel och tydlig (Forsberg, 2010,
pp. 102-103).

Webbdesign
Typografi och layout på webbsidor är ingen exakt vetenskap, det handlar mycket om
känsla, tycke och smak. För att det ska gå lätt att läsa på en webbsida handlar det
ofta om enkel formgivning, många grafiska element och avancerad layout kan leda
till att läsaren förlorar fokus och blir distraherad (Guldbrand & Englund
Hjalmarsson, 2012, p. 119). Melin (2011, pp. 35-36) menar att grafiskt formgive n
text inte kräver extra arbete att tolka, utan att välplanerad och väl formgiven text som
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är uppdelad i många stycken och paratexter med olika form kan läsas lika snabbt
som enbart brödtext. Undersökningar har dock visat att en funktionell formgivning,
med styckesindelning och paratexter, ger texten större chans att bli ihågkommen och
lättare att förstå. När det gäller bilder som grafiska element kräver dessa mer arbete
att läsa, även om läsare ofta föredrar texter som kompletteras med bilder över ren
text. Överlag bidrar bilder, uppdelning i paratexter, användning av rubriker och
andra visuella signaler samt strukturering av texten till en effektiv och positiv
läsupplevelse (Melin, 2011, pp. 35-36).
Webbdesign kan delas in i två olika kategorier, klassisk estetisk och expressiv
estetik. Klassisk estetisk fokuserar på tydlig och ordnad design medan expressiv
estetisk fokuserar på designerns förmåga att uttrycka sig genom att exempelvis bryta
mot normer. Den klassiska estetiken kopplas oftast samman med en upple vd
användarvänlighet (Lavie & Tractinsky, 2004). Lin, et al. (2013) visar genom
experiment och undersökningar att användningen av grafiska element vid design av
webbsidor är positivt för användarens känslor gentemot webbsidan. Relatione n
mellan grafik och text bör vara mellan 3:1 och 1:1, där webbsidor med relationen 1:1
mellan text och grafik har det mest realistiska utseendet och webbsidor med
relationen 3:1 mellan grafik och text får ett häftigare utseende (Lin, et al., 2013).

Typografi
Det finns mängder av olika typsnitt att välja mellan och det finns enligt Melin (2011,
pp. 30-31) något belägg för att en viss typ av typsnitt skulle vara mer lättläst än andra.
Två av de vanligaste typerna av typsnitt är antikva, eller seriff, och sanseriff.
Antikvan har som främsta kännetecken små fötter och flaggor, så kallade seriffe r,
medan sanserifferna endast är raka bokstäver som saknar flaggor och fötter
(Hellmark, 2006, pp. 26-27). Antikva är det typsnitt som människor är mest vana att
läsa rent traditionellt och det är en av anledningarna till att det oftast används för
löpande text (Melin, 2011, pp. 30-31; Hellmark, 2006, pp. 26-27). Tidigare har rådet
ofta varit att använda typsnitt med seriffer för publicering på papper, och typsnitt
utan seriffer för publicering på webb, dock finns det inga vetenskapliga belägg för
att detta stämmer. Valet av typsnitt bör istället baseras på textens identitet och den
grafisk form som valts för texten (Melin, 2011, pp. 30-31).
Utöver de två vanligaste typsnitten finns fler typer, det finns mekaner, script, realer,
didoner och extremer. Mekaner består av grova streck med grova seriffer, script
efterliknar handskrift och realer har väldigt kraftiga och utmärkande seriffer. I
didoner är skillnaden mellan grova och tunna streck utmärkande och extremer är just
extrema typsnitt med fantasifulla former. För löpande text står valet oftast mella n
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antikva eller sanseriffer, medan rubriker och logotyper med fördel kan ha andra typer
av typsnitt (Melin, 2011, pp. 45-47). Två av de första typsnitten som utvecklades för
skärmläsning var Verdana, en sanseriff, och Georgia, en seriff (Lupton, 2010, pp.
72-73).
Utöver val av typsnitt påverkar även radavstånd, kägel, läsbarheten i en text (Melin,
2011, p. 45). Även avståndet mellan bokstäverna i ett ord kan korrigeras för att skapa
ett bättre flöde, det kallas för kerning. De flesta moderna typsnitt har oftast väl
inbyggd kerning vilket innebär att de sällan behöver korrigeras (Lupton, 2010, pp.
102-103). Forsberg (2010, 52-53) menar att en text kan göras mer lättläst genom att
exempelvis använda rubriker eller märka ut viktiga ord eller avsnitt. Lupton (2010,
p. 132) håller med och ger exempel på hur typsnitt med olika egenskaper kan
användas för att strukturera innehållet i en text, visualisera textens hierarki och
signalera brytningar i texten. För att skapa en avvikande rubrik, markera viktiga ord
eller markera en brytning kan textens grad eller färg ändras. Texten kan även
formateras med fetstil, kursivt eller understruket, kapitäler eller ett annat typsnitt kan
användas och radbrytningar eller indrag kan tillämpas. Viktigt att tänka på för
visuella avbrott i en text är att inte använda fler än tre av de ovanstående exemple n
för varje typ av brytning (Lupton, 2010, p. 132).

Genomförande
I detta avsnitt beskrivs genomförandet av arbetet utifrån den process som beskrivits
i metod-avsnittet ovan. Genomförandet delas in i fem olika faser; definiering,
research, idégenerering, prototyp, urval och implementering. Faserna idégenerering,
prototyp, urval och implementering överlappar varandra och arbetet i dessa faser
sker till stor del parallellt. På grund av detta sammansätts de i ett avsnitt kallat
framtagning av artefakt, som delas in i struktur, webbdesign och omarbetning av
text.

Definition av problem
Problemet definieras i problemformuleringen ovan, för att skapa en bättre bild av
vilka parametrar som påverkar problemet undersöks textens mottagare, sändare och
kontext.
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Mottagare
Mottagare för de båda böckerna är främst olika myndigheter, kommuner och
landsting i Sverige. Mer specifikt riktar sig böckerna till de som har hand om
kommunikation, främst externt, vid myndigheter och organisationer. Fortfarande är
traditionella sätt som radio och webb medier som föredras när det gäller att
kommunicera krisinformation mellan myndigheter och medborgare. Med böckerna
är tanken att myndigheter ska se möjligheterna att kommunicera med sociala medier.

Sändare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar med att förebygga
och hantera kriser som inträffar. När kriser väl inträffar sker arbetet i samverkan med
olika organisationer samt kommuner och landsting. Som ett steg i det samarbetet har
MSB författat två böcker som, kortfattat, informerar om hur strategier kan läggas
upp och hur sociala medier kan användas som medium under kriser. Tanken är att
böckerna ska ligga till grund för myndigheters och organisationers arbete med
kriskommunikation både förebyggande, under kriser samt i efterhand. Böckerna kan
även ge stöd och råd gällande aktiviteter och agerande i sociala medier baserat på
studier av verkliga händelser.

Kontext
Böckerna finns som stöd för olika faser när det gäller kriser. Dels ges exempel på
tidigare kriser och hur sociala medier användes som kommunikationsverktyg, dels
ges generella skrivråd för hur texten ska skrivas för bästa resultat då sociala medier
skiljer sig från till exempel webbplatser och tryckt material. Det ges information i
böckerna om krisens tre faser; före krisen, under krisen, efter krisen. Kontexten kan
därför delas in i tre olika lägen, böckerna läses antingen innan krisen uppstår, under
pågående kris eller efter att krisen lösts. Kontexten och kraven på informationen kan
därför vara olika beroende på i vilken av krisens faser de befinner sig.

Research
Detta avsnitt beskriver analysen av det befintliga materialet, de två böcker gälland e
kriskommunikation i sociala medier som publicerats av MSB. Avsnittet innefatta r
dels en strukturell analys av ett text-avsnitt och dels en övergripande analys av
böckernas innehåll och rubriker. Den övergripande analysen ligger till grund för de
kort som används i två workshops, där två olika grupper skapar strukturer som kan
användas till webbsidan.
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Textanalys
Texten – under krisen – aktivera, samla, analysera, producera och kommunicera är
författad av MSB och publicerad 2014. Texten återfinns i en bok som heter Sociala
medier och webb vid kris: strategier och taktiker. Det textavsnitt som analyserats
finns i Bilaga 1. Det är en av två böcker som MSB har producerat främst för
myndigheter, kommuner och landsting. Textens kommunikationssituation är under
en pågående kris. Texten finns för ovanstående verksamheter och är till hjälp när
dessa, via sociala medier, ska kommunicera krisinformation till invånare eller
kunder. Textens sändare är MSB. Myndigheten som har till uppgift att utveckla
samhällets förmåga att hantera kriser. Både genom förebyggande arbete men även
under en pågående kris. Mottagare är som tidigare nämnts främst myndighete r,
kommuner och landsting. Målgruppen är för texten är densamma som
mottagargruppen. Det är inte tänkt att till exempel kommuninvånare ska läsa texten
utan snarare få ta del av den genom att mottagaren kommunicerar på ett bättre sätt
under kriser. Textens kommunikationssätt är tryckt material som även finns
tillgänglig som pdf. Texten är informellt informativ. Den innehåller alltså mängder
med tips och råd och exempel på hur skribenten ska gå till väga men den är inte svår
att förstå. Korta stycken med vardagligt språk gör att den inte kopplas till någon
särskild grupp. Textens medium är som tidigare nämndes främst tryckt material i
form av två böcker. Dessa finns även som pdf på MSBs webbplats vilket gör att vem
som helst kan få tag på dem och alltså inte bara en viss grupp.
Textens lexikon är inte alltför stort. Det finns en hel del upprepningar i texten vilket
kan vara bra då man blir påmind och därmed fastnar informationen bättre. Däremot
blir textmängden väldigt stor. Texten innehåller inte många speciellt svåra ord eller
facktermer, dock innehåller den vissa ord som kan kännas onödigt byråkratiska,
exempelvis beakta. Det finns gott om sammansatta ord vilket skapar svårigheter i
läsandet, exempel på sammansatta ord är kriskommunikationsorganisationen,
kriskommunikationsinsatserna, situationsanpassning och webborienterad. Texten
innehåller fler långa än korta meningar. Det finns inte många bisatser i
meningsbyggnaden utan mestadels är det aktivt. Vänstertunga meninga r
förekommer ofta och detta i kombination med relativt långa meningar skapar
svårigheter att följa med och få ett flyt i läsningen. Texten är allmänt skriven med
relativt många substantiv. Trots att texten känns allmän är den ändå konkret då det
finns ord och namn för allting som nämns.
Textens huvuddel, eller huvudtema, är kommunikation i sociala medier under en
krissituation samt hur man kan dra nytta av sociala medier och dess funktione r.
Texten disponeras baserat på olika teman utifrån kriskommunikation i sociala medier
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och delas in i olika komponenter av kommunikation via webb och sociala medier.
Texten kan vid första anblick upplevas som disponerad efter tid, eller hierarki, då de
olika styckena är numrerade från ett till sju. Vid närmare läsning visar det sig att
numreringen inte har någon relevans för innehållet. De sju styckena kan kortfattat
beskrivas innehålla omvärldsanalys, hur man agerar i skarpt läge, möjligheter att
sprida information på webben, möjligheten att arkivera information på webben,
möjligheten att skapa knutpunkter på webben, behovsanpassning av informatio n
samt stil och ton. Huvudtemat, eller makrotemat, signaleras främst av ett inledand e
stycke som kortfattat beskriver det som är viktigast att tänka på under en pågående
kris. Texten innehåller sju olika mikroteman vilka sammanfaller med den tematiska
dispositionen, som beskrivs ovan. De utgör alla en viktig del och utan varje
mikrotema blir texten inkomplett då de alla innehåller information som är viktigt för
att uppfylla makrotemat.
Författaren syns inte i texten. Det finns inget ställe där ”jag” eller ”vi” syns och
därför är författaren frånvarande. Författaren, till det textavsnitt som analysers, är
docent inom media och kommunikationsvetenskap och alltså sakkunnig inom
området för kommunikation. Men inte inom området kris. I texten ges det många
exempel på hur den information som ges kan användas praktiskt. Det gör att det
skapas ett läsarperspektiv som gör att det är lätt at följa med i texten och förstå hur
kunskaperna kan appliceras i verkligheten. Texten visar inte på något sätt att
författaren går in i den. Han binder texten i stor utsträckning på exempel från
verkligenheten där kriser har inträffat och förklarar hur man med sociala medier kan
kommunicera. Alltså ett utifrånperspektiv. Texten är främst skriven utifrån ett
fjärrperspektiv, alltså att den generellt informerar om kriskommunikation i sociala
medier och hur den som författar texten ska tänka när det gäller just dessa medier.
Texten visar även med vissa exempel hur informationen kan användas praktiskt och
utgör då ett närperspektiv. Textens verklighetsperspektiv är helt klart reellt. Eftersom
texten baseras på kunskap och information från den sakkunniga skribenten och gör
nedslag i exempel som har hänt på riktigt så finns inga fiktiva inslag alls.
Tidsperspektivet i texten är uteslutande nutid och växlar endast till andra tempus
under exemplen. Till exempel skriver författaren om tsunamikatastrofen 2004 och
där blir det omöjligt att skriva i presens då det är en faktiskt händelse som skedde för
fler år sedan.

Analys av böckerna som helhet
Som ett steg i utvecklingen av informationen analyseras det befintliga materiale t,
böckerna som publicerats av MSB. I ett första steg undersöks vilka rubriker som
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finns i böckerna. Rubrikerna får sedan representera de olika delarna i böckerna i
workshopen, där deltagarna får strukturera och kategorisera innehållet i varje rubrik.
Boken Sociala medier och webb vid kris – strategier och taktiker är indelad i fem
huvudområden, som i sin tur är indelade i underrubriker. Boken är strukturerad enligt
följande.






Inledning
o Webb och sociala medier vid kriser – Beskriver vilken roll sociala
medier har vid kriskommunikation och hur det har utvecklats de
senaste åren.
o Organisationens kriswebb och sociala medier – Beskriver hur
organisationers närvaro i digitala medier ökar och utvecklas från
ensidig kommunikation via webbsidor till tvåvägskommunikation via
sociala medier.
o Förändrade krav i krishantering och kriskommunikation – Beskriver
hur de nya medierna skapat en mer komplex krishantering och
kriskommunikation för organisationer och myndigheter.
I skarpt läge!
o Vattenkris i Skellefteå – Exempel på kommunikationen som skedde i
samband med att fler invånare i Skellefteå blivit smittade med en
magparasit via dricksvattnet.
o Förtroendekris hos tillväxtverket – Exempel på kommunikatio ne n
som skedde i samband med en förtroendekris gällande
skattefinansierade fester och bristande redovisningen hos
Tillväxtverket.
o Kembrand i Oceanhamnen i Halmstad – Exempel på
kommunikationen som skedde i samband med en brand som utbröt i
en fabrik innehållande bland annat 6000 ton kogödsel, i
Oceanhamnen i Halmstad.
o Social kris och konflikt i Forserum – Exempel på kommunikatio ne n
som skedde i samband med kris och konflikter mellan olika
folkgrupper i Forserum.
Reflektioner och råd
o Innan krisen – skapa plattform/ramverk – Avsnittet beskriver hur
organisationer kan agera för att bygga upp en plattform för
krishantering och kriskommunikation innan krisen inträffar.
o Under krisen – aktivera, samla, analysera, producera och
kommunicera – Beskriver hur arbetet när en kris väl inträffar bör
struktureras och tar upp viktiga punkter som behöver finnas med
under arbetet med att samla, analysera, producera och sprida
information.
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o Efter krisen – lär och utveckla – Beskriver hur man bör lära sig och
utvecklas av arbetet som skedde under krisen för att kunna hantera
kriser än bättre i framtiden och för att eventuellt skapa nya rutiner och
ramverk.
Slutord
Referenser

Den andra boken Skriva i sociala medier - i händelse av kris är indelad i fem
huvudområden som sedan är indelade i underrubriker enligt följande.





Inledning – Avsnitt som förklarar bokens innehåll övergripande
Kriskommunikation i sociala medier
o Krisen som kommunikativ situation – Övergripande avsnitt om hur
man kommunicerar under en kris och varför. Hur man ska tänka när
det gäller olika syften och olika målgrupper för texten samt hur
kommunikationen förändras under krisens utveckling.
o Tillit och trovärdighet – Tips och råd hur man skriver så det skapar
tillit hos mottagaren.
o ”Förfluget or kan aldrig tas i vingen” – Den myndighet du
representerar bestämmer till stor del, oavsett media, tonen för hur det
ska kommuniceras. Behandlar även hur olika stilar kan användas i
olika situationer och förmedla olika budskap.
o De ibland stökiga nätverken – Avsnitt som handlar om hur det lätt
blir stökigt i sociala medier med många som kommenterar och
otrevlig ton. Avsnittet beskriver hur man som skribent för en
myndighet ska förhålla sig till det, vilka diskussioner man bör delta i
och vilka man bör lämna.
Skrivprocessen i en kris
o Budskapet – Hur man som skribent ska tänka och förhålla sig till
budskapet som kommuniceras ut, hur man väljer det budskap som är
viktigast.
o Att utveckla innehållet – handlar om hur texten ska formas i
förhållande till budskapet och vad läsarna behöver veta.
o Två sätt att ordna innehållet – Två olika varianter på hur texten kan
struktureras för att på bästa sätt förmedla budskapet. De olika sätten
att strukturera är: det viktigaste först och steg för steg.
o Stil – ord och ton – Handlar om hur man kan tänka när det gäller val
av ord och ton i en text. Vilka ord ska användas/inte användas och
varför. Vilken ton som ska användas beror både på vilket socialt
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media som nyttjas samt vilken myndighet eller företag som
kommunicerar.
o En skribent – flera skribenter – Avsnitt som informerar om
skillnaderna mellan att använda en eller flera skribenter och vilket
som passar bäst i olika sammanhang.
Några fler skrivråd
o Skapa sammanhang och överskådlighet – Hur meningar, stycken och
texter formas för att på bästa sätt tilltala läsaren med fokus på
överskådlighet och tydlighet.
o Underlätta förståelsen – Fokuserar på ordföljden i meningar. Hur man
bygger meningar så att läsaren enkelt förstår det viktigaste i texten.
o Öka begripligheten (än mer) – Fokuserar på grammatik. Till exempel
att verb ibland kan behövas för att öka förståelsen och att
sammansatta ord inte är bra.
o Följa skrivregler – Beskriver att det är viktigt att följa de skrivregler
som faktiskt finns. Oavsett om det handlar om att skriva på sociala
medier eller på webben eller i en tidning. Att undvika syftningsfel etc.
Fler tips om att skriva i sociala medier
o Om att publicera – Avsnittet handlar om hur ofta man ska publicera
information under en kris, och att skapa struktur för hur publicering
ska ske.
o Om att använda bilder – Avsnittet handlar om hur bilder kan användas
för att konkretisera och förtydliga budskapet.
o Om att samla och dela information – Beskriver olika möjligheter för
att samla information med hjälp av exempelvis hashtags och
möjligheten att läsare delar vidare informationen. Beskriver även hur
man kan koppla samman olika sociala medier.
o Om att konstruera en FAQ – Beskriver arbetet med att utforma och
länka till en sida med FAQ (Frequently Asked Questions).
o Tips på böcker och nyttiga hjälpmedel – Ger tips på andra böcker som
behandlar förmågan att skriva texter och formulera informatio n.
Innehåller även en checklista för utformning av text i sociala medier.

Card-sorting workshop
För att få hjälp med struktureringen av webbplatsen så gjordes en workshop fördelat
på två tillfällen. Två grupper om tre personer fick kort, eller lappar, där innehållet i
böckernas alla kapitel samt böckernas underrubriker var nedskrivna. Grupperna hade
innehållet fördelat på 30 kort, alla korten finns i Bilaga 2. Uppgiften var att genom
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att studera korten ordna innehållet i böckerna efter vad de tyckte var en logisk
struktur. För att strukturera ombads grupperna att skriva rubriker samt underrubrike r
och även komma med förslag om de tyckte att det fanns avsnitt som handlade om
samma sak och därmed gick att skriva samman till ett avsnitt. Under båda tillfälle na
konstaterades snart att det fanns fyra olika tydliga avdelningar. Ett där skrivråden
och det som hör till det textuella kunde kopplas, ett med fallstudier av faktiska
händelser, ett som behandlar kriskommunikation i sociala medier och ett med krisens
tre faser.
Under workshop 1 fokuserade gruppen i relativt stor utsträckning på större antal
huvudrubriker och inte så många underrubriker. Den rubrik som fick många
underrubriker var menyn de valde att kalla ”om att publicera”. Där lades dessutom
flera kort ihop och skapade ytterligare en underkategori. Detta gjordes under
avsnittet som heter Skrivregler. Där lades avsnitten tillit, begriplighet, antal
skribenter och stil. Avsnitten innan/under/efter krisen valde gruppen att skriva som
tre separata menyer och där inte ha några underrubriker. Generellt valde gruppen att
jobba med menyer och inte underrubriker. Alla rubriker som togs fram i workshop 1
visas i Figur 1.

Figur 1 - Rubriker som togs fram vid workshop 1
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Under workshop 2 valdes en annan typ av struktur där det inte fokuserades på att ta
fram huvudrubriker i samma utsträckning som under workshop 1. Istället
strukturerades det upp många underrubriker. Avsnitten innan/under/efter fick en
huvudrubrik och de olika faserna blev underrubriker. Rubriker som togs fram i
workshop 2 visas i Figur 2.

Figur 2 - Rubriker som togs fram vid workshop 2

Generellt tänkte grupperna lika. Fokus lades egentligen på fyra olika kategorier :
Skrivprocessen/skrivråd,
fallstudier,
krisens
tre
faser
och
sociala
medier/kriskommunikation. Grupp ett ville ha en egen meny för information om vad
sidan gör ofta kallat ”om oss”. Grupp två valde att ha den informationen på
startsidan. Det fullständiga resultatet av workshopparna finns i Bilaga 3.

Framtagning av artefakt
Framtagning av artefakt innefattar strukturering av webbsidan, omarbetning av text
samt webbdesign för dator och mobila enheter. Framtagningen av artefakten baseras
dels på den teoretiska referensramen, men även på de undersökningar som gjordes i
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avsnittet research ovan, vilket bland annat innehöll en text-analys och card-sorting
workshops.

Struktur
Utifrån de båda workshopparna togs ett par förslag för strukturen på webbsidan fra m.
Strukturen som valts att användas är den hierarkiska strukturen, med vissa tematiska
inslag i indelning av rubriker. Resultatet av workshopen där deltagarna strukturerade
menyerna visade på att en hierarkisk struktur var att föredra, hierarkin delades dock
in baserat på olika teman. För att skapa en tydlig och lättnavigerad struktur valdes
därför att fokusera på en sida där kriskommunikation i sociala medier och på webben
står som huvudrubrik vilket sedan arbetas ned i underrubriker, vilka ytterligar e
specificeras. Vid en jämförelse av resultatet från workshopparna, visar det sig att de
i stort sett valt liknande strukturer, dock med olika grad av specialisering och till viss
del olika innehåll i olika rubriker. Workshop 1 gav ett förslag som innehöll tre olika
rubriknivåer utöver startsidan, medan workshop 2 endast använde sig av två olika
rubriknivåer. Vid strukturering av webbsidor som ska läsas på mobila enheter, kan
det vara önskvärt att minska antalet klick som krävs för att hitta informatione n.
Därför väljs en struktur med två olika rubriknivåer, för att tydliggöra vad webbsidan
behandlar och vilken information som finns på sidan läggs även texten om hemsida n
på startsidan likt upplägget i workshop 2. Workshop 1 valde att ha egna rubriker för
områdena innan, under och efter krisen, till skillnad från workshop 2 som samlade
dessa under rubriker krisens faser. Då informationen i kapitlen kan anses vara viktig
används förslaget att ha de som egna rubriker. Strukturen som fås då de två olika
förslagen sätts samman visas nedan i Figur 3.
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Startsida/om sidan

Kriskommunikation

Att skriva en text

Fallstudier

Innan krisen

Under krisen

Efter krisen

Sociala medier

Om att publicera

Språk och ton

Kembrand

Förändrade krav i
krishantering

Checklista

Begriplighet

Forserum

Samla och dela
information

Konstruera en FAQ

Budskapet

Vattenkris

Organisationens
kriswebb och sociala
medier

Krisen som
kommunikativ
situation

Extern information

Förtroendekris

Hantera webb och
sociala medier vid
kriser

Ordna innehållet

Figur 3 - Struktur av webbsida

Omarbetning av text
Baserat på teorier kring att skriva text för webbsidor och textanalysen omarbetas
avsnittet Under krisen – aktivera, samla, analysera, producera och kommunicera
och finns i boken Sociala medier och webb vid kris – strategier och taktiker. Viktiga
punkter som framkom i undersökningen av litteratur var att texten bör skrivas
informellt, men inte oseriöst, texten bör vara trevlig, språket ska vara korrekt men
inte byråkratiskt, stilen bör vara personlig men inte för personlig. Det är viktigt att
vara konsekvent med vilka ord som används, texten bör inte innehålla svåra ord och
meningslängden bör varieras. Texten bör heller inte vara för lång, kärnan i texten är
det viktigaste och denna ska framhållas, onödig text bör därför skalas bort. Detta
behöver även göras för att anpassa texten för läsning på mindre skärmar
I teorin gällande textens utformning nämns att språket ska vara enkelt utan onödigt
svåra ord utan att bli oseriöst. Detta har tagits hänsyn till i omarbetningen då
meningar har byggts om samt kortats ner och ord har ändrats så det ska passa webben
men framförallt mobiltelefonens lilla skärm. Dessutom har texterna skrivits så att det
viktigaste för läsaren finns längst upp i texten då detta enligt studier har visats sig
viktigt. Eftersom att texten ska passa en mobilskärm är detta än mer viktigt då läsaren
ska undvika att scrolla i texten så mycket som möjligt, och som tidigare nämnts har
även strukturen anpassats för att användaren ska behöva klicka så lite som möjligt
för att hitta rätt information.
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Vid analys av text-avsnittet upptäcktes ett par punkter, både gällande struktur och
språk, som påverkade textens läsbarhet. Texten innehöll många långa meninga r,
många sammansatta ord och vissa ord som kan uppfattas som byråkratiska. Nedan
följer ett exempel ur texten som används för att visa hur texten omarbetats.
”3. Beakta webbens gränslösa snabbhet för att enkelriktat sprida
krisinformation.
Via myndighetswebben finns idag oftast rutiner för att snabbt erbjuda
krisinformation till den som är intresserad. Idag kan de sociala medierna också
hjälpa myndigheten att snabbt sprida risk- och krisinformation. Mycket av dagens i
någon mån utopiska diskussioner och visioner kring webb och sociala medier rör
möjligheterna till dialog och interaktion mellan myndigheter och medborgare. Men
kanske är ändå den största fördelen i många krislägen just möjligheterna till snabb
enkelriktad spridning av myndighets bild av det inträffade.”
Fokus var att korta ner texten utan att påverka innehållet, ta bort svåra, byråkratiska och
sammansatta ord och skapa en varierad meningslängd. Utöver dessa förändringar gjordes
texten mer informell och rakt på sak. De ord som ansågs svåra var exempelvis
myndighetswebben, utopiska, visioner, risk- och krisinformation, dialog, interaktion,
beakta och enkelriktad spridning. Mycket av texten kortades ner för att enbart förmedla det
viktiga i texten. Nedan följer den omarbetade texten.
”Webben som verktyg för att sprida snabb information

På myndigheters webbplatser finns i dag oftast rutiner för att snabbt erbjuda
krisinformation. Samma funktion finns i dag även via sociala medier. Att
snabbt kunna förmedla information vid en kris är mycket viktigt. ”

Design
För att fram en design för webbsidan används CMS-verktyget WordPress.
WordPress innehåller mängder av förinställda mallar och stilar som har olika
egenskaper, typsnitt och rubriknivåer förinställda. Arbetet i detta läge har fokuserats
på att hitta en mall för webbsidan som sätter texten i fokus, och kan läsas både på
webbsidor och mobiltelefoner. För att testa detta undersöks olika mallar för att hitta
en som passar både text och struktur, både på webb och mobila enheter.
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Den första mallen som undersöks är ”BlogSixteen”. I temats används sanseriffer i
typsnittet. Fördelar med temat är att det blir tilltalande då det är avsett att använda
bilder på startsidan, bilden som visas i exemplet, nedan i Figur 4, är den som ligge r
förvald i temat. Bilden och layouten ger ett relativt professionellt intryck.
Nackdelarna med temat är fler. Layouten för menyraden går inte att styra över och
då det används många menyer blir resultatet att den lägger sig på två rader. För
mobilversionen hamnar rubrikerna på flera rader istället för att samla dem under en
så kallad ”hamburgermeny”. Spridningen på rubrikerna innebär att för att ens nå
huvudrubriken för den aktuella sidan krävs en hel del scrollande.

Figur 4 - Mall "BlogSixteen" till vänster på webb och till höger på mobil enhet

Bilden är inte anpassad för mobilversionen utan kapas vilket leder till att den i
mobilversionen enbart ser ut som en enfärgad bakgrund. Ytterligare ett problem med
att ha ett tema med bild är att valet av bild blir oerhört viktigt för sidans uttryck och
känsla, något som kräver större undersökningar.
Den andra mallen som undersöks är ”Bosco”. I temat används typografi med seriffe r,
och huvudrubriken samt aktiva sidor markeras i rött. Det finns även en grafisk detalj
i samma röda färg, se exempel på temat nedan i Figur 5. En fördel med temat finns
främst i mobilversionen, sidan är väl anpassad för just mobiltelefoner då samtliga
menyer finns samlade under en huvudmeny. Under menyknappen finns en lista med
samtliga menyer samt undermenyer. Nackdel med temat är att, för webben, hamnar
menyerna i en asymmetrisk position, och väldigt utspridd struktur, vilket kan göra
att det upplevs som svårnavigerat.
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Figur 5 - Mall "Bosco" till vänster på webb och till höger på mobil enhet

Den tredje mallen som undersöks är ”Zues”. Mallen är designad utan bild på
startsidan. Både seriffer och sanseriffer används. Rubriktexterna skrivs med
sanseriffer och brödtext skrivs med seriffer. Blandningen av olika sorters typsnitt
gör att rubriker blir än mer tydliga och särskiljer sig från övrig text. I mobilversio ne n
blir det överskådligt med en rullmeny som gör det lätt att navigera mellan menyerna.
Temat är enkelt, med enkla skiljelinjer som enda grafiska element, allt text och alla
rubriker svarta mot vit bakgrund.

Figur 6 - Mall "Zues" till vänster på webb och till höger på mobil enhet
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Den fjärde mallen som undersöks är ”Graphy”. Vilket är ett liknande tema som
”Zues” som beskrevs ovan. Däremot fungerar det sämre med till exempel
huvudrubriken som delar sig i en oplanerad sidbrytning när mobilversionen används.
Seriffer används i typsnittet i både rubriker och löpande text. Temat är i stort sett
enbart svart mot vit bakgrund, och innehåller enkla grafiska skiljelinjer. Den aktiva
rubriken markeras i rött. Bortsett från problemet med huvudrubriken fungerar temat
på det hela bra med undantag för mobilversionen.

Figur 7 - Mall "Graphy" till vänster på webb och till höger på mobil enhet

Som tidigare har skrivits så kan viktiga delar i texten märkas ut med till exempel fet
stil eller kursiverad stil. Detta har använts för att understryka mer viktiga delar.
Originaltexten är uppdelad i numrerade avsnitt som i sig skapar en styckesindelning,
numreringen fyller dock ingen funktion, vilket innebär att den tagits bort,
styckesindelningen bibehålls dock. Just styckesindelning har tidigare i teorin
förklarats vara effektivt för att göra det lättare för läsaren att minnas texten. Dessa
punkter har tagits med i designen och omarbetningen, då läsbarheten är viktig och
texten ska stå i centrum.
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Resultat
Det valda temat ”Zues” används som bas för utformningen av texten och webbsidan.
Figur 8 visar ett exempel på hur hemsidan ser ut, där information gällande sidans
innehåll kan samlas. Exemplet visar även de valda huvudrubrikerna i strukturen, som
valdes baserat på teorier och resultatet av de två card-sorting workshops som
genomförts, rubrikerna listas även nedan. Alla rubriker förutom rubrikerna innan,
under och efter krisen har egna underrubriker som utgör egna sidor i hierarkin.









Hem
Kriskommunikation
Att skriva en text
Fallstudier
Innan krisen
Under krisen
Efter krisen
Sociala medier

Figur 8 - Hemsidan på webbsidan, som visar alla huvudrubriker
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Texten som omarbetats ligger under huvudrubriken Under krisen, Figur 9 visar
inledningen av den omarbetade texten, hur menyerna ser ut och hur rubriken ser ut.

Figur 9 - Rubrik och inledning av omarbetad text

Texten innehåller styckesindelning efter samma struktur som originaltexten, och
grafiska markeringar som ska indikera olika stycken och viktiga ord. Till att börja
med visas inledningen i texten med kursiverad text, och nyckel ord i inledninge n
markeras med fetstil. Rubriker till varje stycke markeras med fetstil och följs av en
radbrytning. I resten av texten markeras viktiga ord och punkter med hjälp av fetstil,
exempel i den löpande texten markeras med kursivering och särskilda betoninga r
med understrykning. Nedan följer den omarbetade texten i sin helhet.
”När en kris inträffar sker arbete med webben och sociala medierna främst
med att samla information, producera information och sprida information.
Under det akuta arbetet, som ofta sker under stress, är det viktigt att tänka
på punkterna som följer:
Utöka omvärldsanalys
Under krisen är det viktigt att fokusera på, alternativt utöka, den
omvärldsanalys man har planerat för i sociala medier och via webb.
Besöksstatistiken på den egna webbplatsen kan ge en uppfattning om
intresset för krisen. Det är viktigt att resultatet av omvärldsanalysen når fram
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till rätt mottagare: De som hanterar krisen övergripande och de som arbetar
med kommunikationen runt krisen. Det kan vara bra om personer med olika
kompetenser och erfarenheter analyserar informationen för bästa resultat.
Våga improvisera utifrån ramverket beroende på situation
Kriser tar ofta oväntade vändningar. Dessa kan vara svåra att förbereda sig
för. Att ha beredskap för webb och sociala medier för en eventuell kris är inte
samma sak som att följa riktlinjerna i det förberedda ramverket till punkt och
pricka. Ramverket ska i det kritiska läget ses som ett förberedande arbete.
Det ska skapa en bra grund och en mental beredskap. Den faktiska
kriskommunikationen kräver alltid improvisation utifrån ramverket. Det blir
speciellt tydligt när informationen på webben och i sociala medier ska formas
utifrån den aktuella krisen som kan skilja sig från ramverket. Eftersom
webben och sociala medier ständigt utvecklas krävs det att dessa ständigt
anpassas efter situationen som råder.
Webben som verktyg för att sprida snabb information
På myndigheters webbplatser finns i dag oftast rutiner för att snabbt erbjuda
krisinformation. Samma funktion finns i dag även via sociala medier. Att
snabbt kunna förmedla information vid en kris är mycket viktigt.
Webbens funktioner
Under en kris är det viktigt att kommunicera utifrån myndighetens tidigare
uttalanden för att kommunikationen ska bli så bra som möjligt. Detta
eftersom att varje budskap som myndigheten kommunicerar ut kommer
tolkas separat men med påverkan av vad som tidigare har
kommunicerats. Kommunikation via webben gör krishanteringen
transparent för både omgivningen och de som arbetar med att kommunicera
kriser. När krisinformation ska kommuniceras är det viktigt att tänka på
tidigare delad information alltid finns tillgänglig via webben.
Webben som samlingsplats
Krisen kommer att få nya platser där medborgare samlas för att
kommunicera. Det kan handla om att söka efter information och att dela med
sig av information. Det går däremot inte att säga var eller vilka dessa
samlingsplatser kommer att vara innan krisen är ett faktum då dessa sannolikt
kommer ändras. Genom ett vardagligt användande av webb och sociala
medier kan myndigheten styra medborgarna till att söka information på bästa
plats. Om krisen är av större storlek eller om det rör myndighetens förtroende
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med spekulationer som följd, uppstår lätt andra platser dit medborgaren
vänder sig för information och för att kommunicera om det inträffade. Under
tsunamikatastrofen 2004 blev en finsk surfingklubbs hemsida nav för
informationsspridning bland medborgare och medier i Finland. För att
kriskommunikatörer ska kunna förhålla sig till dessa typer av nav så ökar
behovet av kontinuerlig omvärldsanalys och improvisation.
Ställ medborgarens behov i centrum
Under krisen är det lätt att fokusera på fel saker. Fokusera på den enskilde
medborgaren som söker information. Fokus ska inte ligga på dig som skriver
eller den egna organisationen eller mediers kritik. Medborgaren ska stå i
centrum. Efter det personliga mötet är det webben och sociala medier som är
den mest personliga kontaktvägen mellan organisation och medborgare. Det
är viktigt att kriskommunikatören förstår att medborgarens rätt till
information ska styra kriskommunikationen både budskapsmässigt och
strategiskt. Inte den egna organisationen.
Hitta rätt tonläge och stil
I arbetet med webb och sociala medier under en kris kan du att ställas inför
olika vägval. Gå hela tiden tillbaka till frågan Vad är det som är viktigt?
Vad vill organisationen uppnå? En annan sak du ofta ska gå tillbaka till är
Vilken är den primära målgruppen? Det är också viktigt att den
information som finns tillgänglig styr valet av ton och stil. Tänk på att det är
lätt att dras med i språket som råder i sociala medier där det är många olika
personer som skriver. Var noga med bildval och vilket språk du använder.
Tänk alltid på att du skriver för en organisation och inte som privatperson.”

Analys och diskussion
Problemformuleringen gällande detta arbete behandlar omvandlingen av
information i ett tryckt media till ett webbaserat media. För att undersöka problemet
användes två texter, i bokformat, från MSB gällande kriskommunikation i sociala
medier och på webben. De frågeställningar som ställdes upp för projektet var:


Hur kan informationen omformuleras
webbplattformar för mobil och surfplattor?
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för

att passa

webb

samt



Hur bör webbsidan struktureras för att göra innehållet lättillgängligt för
användaren?

Genom att omformulera texten och strukturera och till viss del ta fram en design för
webbsidan, som även fungerar för mobila enheter, besvaras frågeställningarna.
Hur kan informationen omformuleras för att passa webb samt webbplattformar
för mobil och surfplattor?
Viktigt att tänka på vid formulering av text för webb och mobila enheter är enligt
teorierna att endast behålla den viktiga informationen, korta ner texten, skriva det
viktiga först, använda ett språk som är informellt men inte oseriöst samt variera
meningslängden. Genom att ta bort svåra ord, korta ner vissa meningar och undvika
formella och byråkratiska formuleringar så har texten kortats ner avsevärt, vilket
underlättar läsning på skärm och framförallt mobila enheter. Läsningen bör även
underlättas av att svåra, långa, sammansatta och formella eller byråkratiska uttryck
ersatts med mer informella och vardagliga ord. En viktig punkt att tänka på var att
trots det informella språket inte uppfattas som oseriös, vilket innebär att allt för
vardagliga uttryck, slang och talspråk undveks.
Trots att texterna har kortats ner har ingen viktig information gått förlorad, och
innehållet är detsamma, dock formulerat på ett annat sätt. Eftersom de som läser
information på webbsidor och mobila enheter ofta har en lägre
koncentrationsförmåga än de som läser i en bok är längden på texten samt strukturen,
som diskuteras nedan, viktig. Ska texten dessutom läsas under pågående kris är det
mycket viktigt att mottagaren snabbt kan identifiera viktiga punkter i texten.
Hur bör webbsidan struktureras för att göra innehållet lättillgänglig för
användaren?
Det finns mängder av olika sätt att strukturera webbsidor och valet beror till stor del
på innehållet. Genom att organisera två workshops där användare fick sortera in
innehållet från böckerna i kategorier och rubriker för en webbsida framkom att en
hierarkisk struktur där ämnen smalnas av utifrån huvudämnet var att föredra. Trots
att ingen utprovning genomförts på den slutgiltiga strukturen har de punkter som
upplevdes som viktiga under både workshop ett och två använts i den slutgiltiga
strukturen. Vilket tyder på att strukturen bör underlätta navigation på webbsidan.
Mycket fokus har även legat på att samla liknande information under en rubrik för
att undvika att förvirring gällande strukturen.
Teori-avsnittet beskrev även olika sätt att grafiskt markera stycken och viktig text
för att ytterligare förtydliga strukturen. Olika markörer för att framhäva ord, stycken
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eller rubriker används, exempelvis fetstil, kursiverad, understruken text och
radbrytningar. De grafiska markeringar bör underlätta läsningen då läsaren snabbt
kan identifiera vad varje stycke handlar om och vad som är viktigt inom de olika
styckena.

Slutsats och rekommendationer
Då inga utprovningar av text, struktur eller design av webbsidan genomförts kan inga
faktiska slutsatser dras. Syftet med arbetet var att omforma informationen för att göra
den tillgänglig via webb och mobila enheter, detta för att öka möjligheten att snabbt
uppdatera informationen. Detta bedöms ha uppnåtts genom omformuleringen av
texten och struktureringen av webbsidan. För att uppfylla syftet ska informatio ne n
struktureras så att den är lätt att överblicka och navigera i, så att mottagaren lätt hittar
sökt information. Även detta kan anses uppnått då texten omformulerats och kortats
ner avsevärt utan att innehållet förändrats.
Slutsatsen är alltså att både text och struktur uppfyller syftet, dock har den slutgiltiga
utformningen inte utprovats. Rekommendationer är därför att innan lansering av
webbsida undersöka den omarbetade texten och webbsidans struktur med hjälp av
användarstudier för att säkerställa dess läsbarhet
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Bilaga 1 - Text för analys och omarbetning
Under krisen – aktivera, samla, analysera, producera och
kommunicera
När väl krisen har blivit ett faktum kretsar det operativa arbetet med webben
och de sociala medierna huvudsakligen kring att samla och analysera information,
producera information och sprida information. I detta akuta arbete som ofta sker
under stress är det viktigt att kriskommunikationsfunktionen hela tiden reflekterar
över bland annat nedanstående punkter.

1. Utöka omvärldsanalysen.
Väl i krisläget gäller det att iscensätta alternativt utöka vardagens omvärldsanalys
som man planerat för via webb och de sociala medierna. Glöm inte att beakta att så
enkla uppgifter som till exempel besöksstatistiken på den egna webben kan vara av
stort värde för att upptäcka och ge en bild av omvärldens intresse för krisen.
Viktigt är att se till så att resultaten av omvärldsanalysen verkligen når fram både
till dem som hanterar krisen i stort, samt de som ansvarar för de sammantagna
kriskommunikationsinsatserna. Ett råd är även att den insamlade informationen bör
analyseras av flera personer med olika kompetenser och erfarenheter
– för att öka värdet av analysen.

2. Våga improvisera och situationsorientera utifrån beredskapsarbetets
ramverk.
Ofta tar den ”riktiga” krisen vändningar som har varit svåra att förbereda sig och
öva inför. Att effektivt sjösätta beredskapen för webb och sociala medier (och för
att kriskommunicera i stort) när väl den oförutsägbara krisen realiserats är därför
inte det samma som att slaviskt följa riktlinjerna och planerna i det förberedda
ramverket till punkt och pricka. Ramverket från beredskapsarbetet ska i detta
kritiska läge mer ses som ett förberedande arbete som skapat ett lämpligt klimat
och en mental beredskap. Den faktiska kriskommunikationen kräver alltid ett visst
mått av improvisation utifrån beredskapsarbetets ramverk. Extra tydligt blir det när
”rätt” taktiska vägval och budskap avseende webb och sociala medier ska formas
utifrån krisens unika särdrag och utvecklingstendenser. Webb och sociala medier är
tämligen dynamiska till sin karaktär och ger utrymme för, och kräver, en hög grad
av situationsanpassning.

3. Beakta webbens gränslösa snabbhet för att enkelriktat sprida
krisinformation.
Via myndighetswebben finns idag oftast rutiner för att snabbt erbjuda
krisinformation till den som är intresserad. Idag kan de sociala medierna också
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hjälpa myndigheten att snabbt sprida risk- och krisinformation. Mycket av dagens i
någon mån utopiska diskussioner och visioner kring webb och sociala medier rör
möjligheterna till dialog och interaktion mellan myndigheter och medborgare. Men
kanske är ändå den största fördelen i många krislägen just möjligheterna till snabb
enkelriktad spridning av myndighets bild av det inträffade.

4. Beakta webbens arkiverande funktioner.
I en faktisk kris, är det alltid viktigt att ha kontroll på vad myndigheten tidigare
sagt – eller inte sagt – för att på ett lämpligt sätt fortsätta sin kommunikation med
medier och medborgare om det inträffade. Varje budskap som myndigheten
kommer att sprida kommer att tolkas och förstås i sitt speciella sammanhang och i
ljuset av tidigare kommunicerade budskap. Att arbeta med en webbdriven och
webborienterad kriskommunikation där myndighetens budskap ”loggas” tack vare
webben gör krishanteringen och kriskommunikationen transparent för både
omgivningen och dem som ingår i den egna kriskommunikationsorganisationen.
När krisinformation ska produceras och spridas är det alltså extra viktigt att ta
hänsyn till webbens arkiverande funktion och den lättillgängliga budskapshistorik
som finns tack vare det.

5. Beakta webbens förmåga att forma nya handlingsnät
och samlingsplatser.
Krisens nya knytpunkter är där medborgaren söker sin information och kanske
själv bidrar med sin egen krisbild och/eller frågeställningar i ett krisläge. Exakt var
och vilka dessa tala knytpunkter på nätet kommer att bli går idag inte fullt ut
förutse innan krisen. De kommer även sannolikt att förändras under krisen. Men
genom ett snabbt agerande från myndigheten – samt genom en sedan tidigare
etablerad användning av webb och sociala medier i vardagen – så kan möjligen
myndigheten styra medborgarnas sökvägar för information till de egna domänerna.
Men är krisen av mer omfattande natur – där förtroendet minskar och spekulationer
cirkulerar – eller där samhällets beredskapsstrukturer inte räcker till och faller
samman – så uppstår lätt nya platser på nätet dit medborgaren vänder sig för att
kommunicera om det inträffade. Redan vid Tsunamikatastrofen i Asien 2004 blev
exempelvis en finsk surfingklubbs webbsida en av knutpunkterna för informationsoch kommunikationsspridningen bland medborgare och medier i Finland, istället
för de centrala myndighetssajterna. Om kriskommunikatören ska kunna använda
och/eller åtminstone ta hänsyn till dessa nya så kallade handlingsnät och dess
situationsbundna knytpunkter så ökar behovet av kontinuerlig omvärldsanalys och
situationsorientering/improvisation.

6. Ställ medborgarens behov i centrum.
När väl krisen inträffat är det lätt att stirra sig blind på internt ansvar,
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rollfördelningar och mediernas eventuella kritik, när eventuella motbudskap ska
produceras och spridas. I ett sådant läge är det extra viktigt att minnas vad som är
kärnan i myndighetens kriskommunikation; nämligen den enskilde medborgarens
rätt till information. Näst efter det personliga mötet erbjuder idag webben och de
sociala medierna den mest personliga kontaktytan mellan myndigheten och
medborgarna. För kriskommunikatören som arbetar med webb och sociala medier i
krisläget är det därför extra viktigt att återvända till just denna kärna och inte låta
sig förblindas och stressas till ett annat fokus. Medborgarnas rättighet till
information ska styra både de strategiska och de budskapsmässiga taktiska
vägvalen och besluten i krisläget, istället för intern turbulens och/eller mediernas
vinklingar.

7. Hitta rätt tonläge och stil.
I uppgiften att producera texter och bilder till webben och/eller att svara på
medborgares frågor via sociala medier kommer man under den akuta krisen att
ställas inför en rad svåra vägval. I detta arbete gäller det att kontinuerligt fråga sig
vad som är syftet med kommunikationen; vad är det egentligen myndigheten vill
uppnå? En annan viktig fråga är att anpassa kommunikationen efter den primära
målgruppen. Valet av tonläge och stil måste också avgöras av vilka uppgifter man
har i vardagen och i krissammanhanget. I social medier är det exempelvis lätt att
dras med i den specifika kommunikationens jargong när många olika ”röster” är
aktiva. I ett sådant läge gäller det att kunna bedöma läget och anpassa språkval och
bildval på ett lämpligt sätt utifrån situation och i synnerhet utifrån den
funktion/organisation som man företräder.
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Bilaga 2 - Kort för card-sorting workshop
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Bilaga 3 - Resultat av card-sorting workshop
Card-sorting workshop 1
Startsida/Hemsida






Om att publicera
o Skrivregler (Följa skrivregler)
 Tillit
 Tillit och trovärdighet
 Begriplighet och överskådlighet
 Skapa sammanhang och överskådlighet
 Underlätta förståelsen
 Öka begripligheten
 Antal skribenter
 En skribent – flera skribenter
 Stil
 Stil – ord och ton
o Ordna innehållet
 Två sätt att ordna innehållet
o Budskapet
 Att ordna innehållet
 Budskapet
 Förfluget ord kan aldrig tas i vingen
o Strukturera en FAQ
 Om att konstruera en FAQ
o Bilder
 Om att använda bilder
o Böcker och Hjälpmedel
 Tips på böcker och nyttiga hjälpmedel
o Checklista
 Tips på böcker och nyttiga hjälpmedel
Sociala medier
o Webb och sociala medier vid kriser
o Organisationens kriswebb och sociala medier
o Förändrade krav i krishantering och kriskommunikation
o Dela information
o Samla information
o Hantera sociala medier
 De ibland stökiga nätverken
Innan krisen
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Under krisen
Efter krisen
Om
Exempel
o Krisen som kommunikativ situation
o Forserum
o Kembrand
o Vattenkris
o Förtroendekris

Card-sorting workshop 2
Startsida/Om sidan










Kriskommunikation
o Om att konstruera en FAQ
o Om att publicera
o Krisen som kommunikativ situation
Fallstudier
o Forserum
o Kembrand
o Vattenkris
o Förtroendekris
Krisens tre faser
o Innan krisen
o Under krisen
o Efter krisen
Sociala medier
o Organisationens kriswebb och sociala medier
o Om att samla och dela information
o Förändrade krav i krishantering och kriskommunikation
o Webb och sociala medier vid kriser
Att skriva en text
o Språk och ton
 Följa skrivregler
 De ibland stökiga nätverken
 Förfluget ord kan aldrig tas i vingen
 Stil – ord och ton
o Begriplighet
 Underlätta förståelsen
 En skribent – flera skribenter
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 Skapa sammanhang och överskådlighet
 Öka begripligheten
o Budskapet
 Om att använda bilder
 Tillit och trovärdighet
 Två sätt att ordna innehållet
 Att utveckla innehållet
o Extern information
 Tips på böcker och nyttiga hjälpmedel
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