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Abstract

“The art of (not) apologizing”

The study aims to contribute to a nuanced perspective of crisis communication as a

complex phenomenon by examining the dynamics of a double crisis from a multivocal

perspective. The research questions are centered around how the dynamics between the

most prominent voices in a double crisis appear and what implications a double crisis can

have on an authority's trust. The study is based on a hermeneutic, social constructionist

perspective and examines a post on an authority's Facebook page through a qualitative

text analysis. The thesis assumes an integrated theoretical framework of Rhetorical Arena

Theory and Framing Theory. Thus, the analysis consists of a macro- and a micro analysis.

The macro analysis illustrates themes and interaction patterns in crisis communication

and establishes the authority's crisis communication as paradoxical. The microanalytical

observations reveal different interpretive frameworks and that the double crisis consists

of a double standard. Overall, the analysis shows an incongruity between the interpretive

frameworks of the prominent voices and that the dynamics between these are

predominantly characterized by a conflict of interest. The analysis indicates that a failure

to take multivocal perspectives into account can limit an authority's crisis communication

and have implications on public trust.

Keywords: crisis communication, double crisis, institutional risk, government, rhetorical

arena, framing, Facebook, public sector, public trust, pandemic
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Sammanfattning

“Konsten  att (inte) göra en pudel”

Studien har som syfte att bidra till en nyanserad bild av kriskommunikation som en

komplex företeelse genom att undersöka dynamiken i en dubbelkris ur ett flerstämmigt

perspektiv. Forskningsfrågorna är centrerade kring hur dynamiken mellan de mest

framträdande rösterna i en dubbelkris ter sig och vad en dubbelkris kan ha för

implikationer på en myndighets förtroende. Studien utgår ifrån ett hermeneutiskt,

socialkonstruktionistiskt perspektiv och undersöker en myndighets Facebookinlägg

genom en kvalitativ textanalys. Uppsatsen antar ett integrerat teoretiskt ramverk av

Rhetorical Arena Theory och Framingteorin. Således utgörs analysen av en makro- och

en mikroanalys. Makroanalysen illustrerar teman och interaktionsmönster inom

kriskommunikationen och konstaterar myndighetens kriskommunikation som paradoxal.

De mikroanalytiska observationerna avslöjar olika tolkningsramar och att dubbelkrisen

utgörs av en dubbelmoral. Sammantaget visar analysen på en inkongruens mellan de

framträdande rösternas tolkningsramar och att dynamiken mellan dessa övervägande

präglas av en intressekonflikt. Analysen indikerar att ett misslyckande att ta flerstämmiga

perspektiv i beaktande kan limitera en myndighets kriskommunikation och innebära

implikationer på dess förtroende.

Keywords: kriskommunikation, dubbelkris, andraordningsrisk, myndigheter, retorisk

arena, framing, Facebook, offentlig verksamhet, förtroende, pandemi

Antal tecken inklusive mellanslag: 99 624
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Dagens samhälle kan beskrivas som ett kris- och risksamhälle (Frandsen & Johansen,

2017). Både risk och kris kan som fenomen identifieras långt tillbaka i tiden och delar

ursprung i det oförutsägbara och okontrollerbara (Power, 2004; Frandsen & Johansen,

2017). Risk som begrepp kan däremot argumenteras vara ett modernt koncept, med

kontroll integrerat i sin centrala kärna (Beck, 2002). Begreppet förutsätter beslutsfattande

handlingar och beräkning av det oberäkneliga, framtiden (Beck, 2002). Kriser har funnits

i alla typer av samhällen genom historien, men aldrig har det varit mer aktuellt att

förbereda sig för, identifiera och diskutera kriser som idag (Frandsen & Johansen, 2017).

Ämnet är högaktuellt, inte minst i och med pandemin som pågått sedan slutet av 2019,

som satt världen ur balans och placerat kriskommunikation högt på agendan.

Definitionen av en kris varierar enligt litteraturen. Power (2004) konstaterar att kriser ofta

diagnostiseras i termer av misslyckad riskhantering. En kris som isolerad företeelse

definieras enligt Coombs (2007) istället som en oförutsägbar händelse som hotar

intressenters viktiga förväntningar, som allvarligt kan påverka en organisations prestation

och generera negativa utfall. Charles F Hermann (Hermann, 1963 refererad i Frandsen &

Johansen, 2017) definierar kriser på ett liknande sätt, med tillägget att en kris innebär att

det finns begränsat med tid för organisationen att handla.

Parallellt med etableringen av kris- och risksamhället har digitaliseringen

utvecklats och påverkat forskningen inom kriskommunikation. Digitaliseringen har

suddat gränserna mellan organisationers närvaro online och offline. Detta har medfört

risker i förhållande till krissituationer genom att externa intressenter skapar och utbyter

information om en organisation i kris (Cheng, 2016). I samband med det har en viss

maktförskjutning i vem som definierar en kris uppstått, där media och organisationer

tidigare hade den självklara rollen. Individer som publicerar inlägg med krisrelaterad

information är de som idag indirekt sätter ramarna för hur en kris uppfattas online

(Coombs, 2007).

Covid-19 pandemin är en global kris som illustrerar skillnaderna och

kopplingarna i förhållandet mellan kris och risk. Sett utifrån ett samhällsperspektiv är

offentliga organisationer, specifikt vårdinstitutioner, under hårt tryck till följd av krisen.

Utifrån ett individperspektiv har däremot relativt få människor blivit hårt drabbade, kvar

finns risken. Kriskommunikationsteorier definierar en dubbelkris som födseln av ny kris
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ur en dåligt hanterad ursprunglig kris (Power, 2004). Liknande, i riskanalysteorier

används termerna societal- och institutional risk (Rothstein, Huber & Gaskell 2006).

Med det viktiga ansvaret för samhällsskydd och beredskap var den svenska

myndigheten MSB mitt i processen att hantera den pågående pandemin, när de själva

fann sig i en kris där de som myndighet stod som föremål för hård kritik från samhället.

Då MSB:s generaldirektör trotsade de egna rekommendationerna att inte genomföra

icke-nödvändiga resor uppstod ett bra exempel på en dynamik i en dubbelkris. Detta är

även ett bra exempel på ett risksamhälle, där en myndighet med verksamhetssyfte att

säkerställa allmänhetens välbefinnande, blir det centrala objektet i en krissituation.

Fenomenet ovan beskrivs bäst utifrån begreppet institutional risk inom

riskanalysteori och dubbelkris inom kriskommunikationen (Power, 2004; Rothstein et al.,

2006). Dubbelkriser och institutional risks utgör liknande hot mot organisationer i form

av skepsis gentemot legitimitet och reglering (Rothstein et al., 2006). Myndigheter

riskerar alltmer att bli offer för allmänhetens riskkänslighet och kritik, vilket det

empiriska exemplet är ett typfall av. Om kriser inte hanteras på rätt sätt kan de kulminera

i djupa svårigheter gällande rykte och förtroende hos intressenter (Coombs, 2007). Ett

minskat förtroende kan generera allvarliga konsekvenser eftersom det kan påverka hur

intressenter väljer att interagera med organisationen i framtiden. Vidare kan ett förlorat

förtroende ha en direkt inverkan på en organisations eller myndighets möjlighet att

långsiktigt och framgångsrikt utöva sin verksamhet (Coombs, 2007).

1.2 Problemformulering
Den globala pandemin som drabbade världen år 2020 satte myndigheter i ansvarsposition

för olika aspekter av krishantering. Som en direkt konsekvens ökade sannolikheten för

dessa aktörer att bli objekt för en dubbelkris. En dubbelkris kan diskuteras ha direkt

koppling till påverkan på allmänhetens förtroende och således offentliga myndigheters

förmåga att hantera Covid-krisen.

Med utgångspunkt i detta har vi identifierat en unik möjlighet att undersöka

dynamiken i en dubbelkris för en myndighet vars primära verksamhetssyftet är att

hantera risker och kriser som hotar allmänheten.
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1.3 Syfte & frågeställningar
Syftet med studien är att analysera dynamiken och kommunikationen som förs i

kontexten av en dubbelkris och vad detta kan ha för implikationer på en organisations

förtroende. Vi ämnar med denna ansats bidra till nyanserad kunskap och förståelse av

kriskommunikation som en komplex företeelse.

Som exempel på detta har vi studerat krisen som Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap (MSB) fann sig i efter att Dan Eliasson, före detta generaldirektör för

MSB, valde att åka på utlandssemester trots rådande pandemirestriktioner. Genom en

kvalitativ textanalys av ett Facebookinlägg med tillhörande kommentarer, publicerat i

samband med krisen, ämnar vi undersöka hur flerstämmiga perspektiv möts inom

kontexten av en dubbelkris, samt bidra med förståelse för hur dessa kan ha påverkan på

förtroende.

För att uppfylla uppsatsens syfte har följande frågeställningarna formulerats:

- Hur ter sig dynamiken mellan de mest framträdande rösterna i en dubbelkris som

utspelar sig på en interaktiv plattform?

- Vad kan en dubbelkris ha för implikationer på en myndighets förtroende?

1.4 Relevans för forskningsfältet
Mer än någonsin tidigare, är det idag kritiskt för organisationer i kris att ta olika röster i

beaktande, för att kunna påverka synen på och bibehålla förtroendet för organisationen. I

synnerhet är detta viktigt i och med den allt mer digitaliserade världen, där externa

intressenter sitter på en större krisdefinierande makt. Att undersöka kriskommunikation

som en komplex företeelse, där flerstämmiga perspektiv erkänns, blir således centralt

även för undersökningar och studier som genomförs inom området kriskommunikation.

Kriskommunikation är ett centralt område inom strategisk kommunikation

(Falkheimer & Heide, 2018). Fenomenet är relevant att undersöka utifrån ett

kriskommunikationsperspektiv, eftersom konsekvenserna av förlorad legitimitet och

förtroende kan hindra organisationer från att uppnå sina organisatoriska verksamhetsmål.
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1.5 Avgränsningar
Studien tar avstamp i kriskommunikation och faller inom forskningsfältet strategisk

kommunikation. Förtroende studeras följaktligen utifrån ett kommunikativt perspektiv,

exkluderas gör de psykologiska aspekterna. Inom kriskommunikation är studien

avgränsad till Rhetorical Arena Theory och Framingteoring och ämnar anta ett

flerstämmigt perspektiv på kriskommunikation. Fenomenet hade kunnat analyseras

genom andra perspektiv, exempelvis Institutionell teori, och hade då genererat insikter

och utfall som nu bortses från.

9



2. Tidigare forskning

2.1 Dubbelkriser inom offentliga myndigheter

I teorin inom kriskommunikation benämns det som en dubbelkris när en organisation står

inför en ny (ryktes)kris på grund av en svag hantering av den ursprungliga krisen. Detta

kan särskilt argumenteras vara ett problem inom offentliga myndigheter på grund av

deras samhällstjänande syfte. Regleringar som ska försvara samhällsriskhanterande

institutioner från kritik från medborgare och allmänhet har under det senaste decenniet

blivit alltmer förekommande. Power konstaterar i studien The Risk Management of

Everything (2004) att det finns ett motstridigt förhållande i funktionalitet när myndigheter

med ett primärt syfte att hantera samhällsrisker, måste ta en egen verksamhetsrisk eller

kris i beaktning i hanteringen av en primär kris (Power, 2004). Å ena sidan ska en

verksamhet med fokus på samhällsskydd bedrivas, å andra sidan uppkommer ett behov

att motverka risker för samhället som den egna krisen innebär (Power, 2004). Power

(2004) diskuterar ytterligare att retoriken kan vara före sin tid i jämförelse med praktiken

eftersom risk management hittills beskrivs bäst som idéer och ambitioner. En förklaring

till detta erbjuds i och med att dubbelkriser kommit att bli alltmer jämställt primära kriser,

vilket i sin tur gör att organisationer befinner sig i ett konstant förberedelsearbete inför en

framtid de inte kan förutse (Power, 2004).

Förutom i kriskommunikationsteorier finns definitioner av liknande fenomen

inom riskanalysteorier. Här används begreppen societal- och institutional risks (Rothstein

et al., 2006) för att beskriva fenomenet. Dessa skiljs åt i fokus; societal risks tar

utgångspunkt i medborgare och dess omgivning och institutional risks i “hot gentemot

reglerande organisationer och/eller legitimiteten av regler och metoder för reglering”

(egen översättning, Rothstein et al., 2006;91). Rothstein et al. (2006) konstaterar

definitionerna sammanflätade eftersom ökade förväntningar på exempelvis transparens

och ansvar för reglering av samhällsrisker i sin tur kan ligga till grund för institutional

risks. Rothstein et al. diskuterar i sin artikel A theory of risk colonization: The spiralling

regulatory logics of societal and institutional risk (2006) utvecklingen av fokus på

riskhantering och dess för- och nackdelar. I skuggan av institutional risks blir societal

risks alltmer otillräckligt hanterade (Rothstein et al., 2006). Detta påvisar en tendens i

utvecklingen av riskhantering som explicit förutsätter institutional risks (Rothstein et al.,
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2006). Power (2004) resonerar instämmande att även kriskommunikationsstrategier är

minst lika angelägna att hantera myndigheters anseenderisker som de är att hantera en

primär, samhällelig risk. Ett allt större fokus på institutional risks kan resultera i att

myndigheter utvecklar en lyhördhet inför olika dimensioner av societal risks, som de i en

utvecklad krissituation potentiellt skulle kunna hållas ansvariga för. Detta kan leda till

positiva effekter, om det innebär att hanteringen av societal risks förbättras (Rothstein et

al., 2006). Rothstein et al. (2006) argumenterar för att tidigare förbisedda

regleringsproblem i och med ett sådant fokus kan komma att bli synliga, eftersom det

tvingar myndigheter reflektera över antaganden och problematiska aspekter kopplat till

reglering. Motsägande diskuteras ett större fokus på institutional risks ha en negativ

påverkan på hanteringen av den primära risken och resultera i försummelse av

hanteringen av densamma. Rothstein et al. (2006) erbjuder den organisatoriska

rationaliteten, att undvika skuldbeläggning, som en möjlig förklaring till att ett sådant

beteende uppstår.

I en djupgående studie om dubbelkriser som konfronterar moderna välfärdsstater

redogör Taylor-Gooby (2017) för den påverkan Brexit har haft på Storbritanniens

välfärdsstat. I Re-Doubling the Crises of the Welfare State: The impact of Brexit on UK

welfare politics (2017) analyserar författaren en dubbelkris i förhållande till sociala

splittringar, som uppstått på grund av kortsiktiga strategier som svar på långsiktiga

strukturella utmaningar; och tittar på om dessa faktorer kan ha haft påverkan på politisk

misstro och Brexitomröstningen. Taylor-Gooby (2017) menar att den ursprungliga krisen

i Storbritannien handlar om globalisering och befolkningens åldrande. Som ett resultat av

regeringens misslyckade hantering av dessa frågor har värre splittringar utvecklats som

ligger till grund för dubbelkrisen, Brexit. Studiens analyssammanfattning mynnar ut i

konstaterandet att politisk reglering i Storbritannien motarbetar effektiva strategier för att

hantera de långsiktiga strukturella utmaningarna, som bland annat ligger till grund för

vissa gruppers Brexit-entusiasm (Taylor-Gooby, 2017). Istället för att hantera krisen har

Storbritanniens regering riktat uppmärksamheten bort från utmaningarna, misslyckats att

ta itu med frågorna och förvärrat de långsiktiga strukturella problemen. Liknande, påvisar

Bisht, Saharia & Sarma i studien COVID-19 and the burden of ill-health: a double crisis

of disruptions and inequalities (2020) att fokus på förebyggande insatser av en dubbelkris

kan orsaka omfattande skador för medborgarna som är beroende av en myndighets

ursprungliga verksamhetssyfte. Författarna argumenterar att offren för den ursprungliga

krisen blir försummade i och med att fokus koncentreras till att hantera dubbelkrisen.
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Försummelsen av offren för den ursprungliga krisen diskuteras i sin tur leda till

uppkomsten av ytterligare orättvisor och ojämlikheter (Bisht et al., 2020).

Sammanfattningsvis tenderar den alltmer tilltagande koncentrationen på

dubbelkriser och institutional risks i regleringsarbete att föda kulturer centraliserade kring

försvarsmekanismer och flykt från omdöme (Power, 2004). Det bör avslutningsvis

konstateras att olika studier pekar på olika konsekvenser och är relativt få. De är

ytterligare spridda på två isolerade forskningsfält, risk- och krishantering.

Riskhanteringslitteraturen fokuserar på att lyfta fram sekundära risker som problematiska

för dess negativa påverkan på den rationella riskhanteringen (Rothstein et al., 2006).

Krishanterings- och kriskommunikationsforskning ser motsatt att det är de allmänna

uppfattningarna som hanteringen av krisen ska utgå utifrån (Coombs, 2007). Således

existerar ett spänningsfält mellan traditionerna.
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3. Teori

3.1 Kriskommunikation
Framing utgör ett välutforskat område inom kommunikationsvetenskapen (Cacciatore et

al., 2016). Forskning inom kriskommunikation etablerar framing som en metod för att

definiera en krissituation, och som en metod med vilken organisationer kan skapa kontakt

med intressenter och berätta om en kris (De Vries, 2004; Liu & Kim, 2011). De Vries

(2004) menar att reaktionen på en krissituation inte påverkas av krisen i sig, utan snarare

av hur krisen tillskrivs mening. I förhållande till detta tyder forskning på att framing har

en direkt påverkan i kontexten av krissituationer (Maitlis & Sonenshein, 2010). När

kriser uppstår utlöses ett tillstånd av panta rei (allt flyter), en förvirrad situation, vilket

motiverar berörda människor att leta efter meningsskapande ledtrådar för att komma

underfund med situationen (Maitlis & Sonenshein, 2010). Organisationer som befinner

sig i kris riskerar omfattande skador på såväl rykte som förtroende (Coombs, 2007;

Clayes & Cauberghe, 2014). Planerad kommunikation i form av krisresponsstrategier är

ett av kriskommunikationens mest utforskade tillvägagångssätt för att minimera

potentiella skador, där Benoit år 1995 är ett tidigt exempel (Clayes & Cauberghe, 2014).

Framing som strategi inom kriskommunikation har sedan dess utforskats bland annat i

förhållande till ett av fältets dominerande teorier, Situational Crisis Communication

Theory (SCCT) (Coombs, 2007). Coombs (2007) förklarar att en kristyp kan ses som en

form av ram. En kriskommunikatör arbetar bland annat med att betona ledtrådar för att

försöka etablera eller forma ramen för en kris, ledtrådarna indikerar sedan hur

intressenterna ska tolka krisen och hur mycket ansvar organisationen tillskrivs krisen

(Coombs, 2007).

Kritik har riktats mot tidigare studier inom kriskommunikation (däribland SCCT)

eftersom metoderna argumenteras anta ett organisatoriskt perspektiv som inte tar externa

faktorer i beaktning (Raupp, 2019; Zhao, 2020; Ho Sho & Gower, 2006). Trots att

framing begränsar tolkningsramar för en fråga argumenterar Liu & Kim (2011) för andra

faktorers beaktande gällande huruvida intressenter kommer anta dessa ramar, bland annat

moral och tolkningsramar satta av övriga intressenter, som media (Liu & Kim, 2011). Ho

Sho & Gower (2006) diskuterar instämmande att kriskommunikationsstrategier som antar

kristyp som den mest centrala faktorn för ansvarsfördelning i en kris förbiser intressenter

och uppfattningen dessa självständigt skaffar sig av en kris. Det ensidiga organisatoriska

perspektivet som dominerar kriskommunikation idag kan diskuteras försumma olika
13



rösters påverkan på kriser (Raupp, 2019). Att erkänna flerstämmiga och komplexa

perspektiv argumenteras således vara en viktig fråga som bör prägla framtida forskning

inom området kriskommunikation (Raupp, 2019).

Frandsen & Johansen (2017) har forskat om kriskommunikation som en komplex

företeelse och erbjuder genom Rhetorical Arena Theory ett flerstämmigt perspektiv som

medför en expanderad idé om vad kriskommunikation är.

3.2 Rhetorical Arena Theory
Rhetorical Arena Theory (RAT) fungerar som ett ramverk, under vilken andra teorier kan

appliceras för att beskriva den kommunikativa komplexiteten som karaktäriserar

organisatoriska kriser. RAT utgår ifrån begreppen arena och voice, och förklarar

kriskommunikation ur ett flerstämmigt perspektiv genom att identifiera, beskriva och

förklara mönster i kommunikationsprocesser under en kris. Grundprincipen är att vid

uppståndelsen av en kris skapas ett socialt utrymme, en arena, vilken kan vara fysisk eller

symbolisk. Olika aktörer (voices) med något slags intresse i krisen möts på arenan, ger

uttryck för olika tolkningar av krisen och hur den bör hanteras, och konkurrerar om

makten att definiera krisen. Några av de vanligaste aktörerna inom en kris är

nyhetsmedier som genom sin rapportering spär på krisen, politiker som försöker koppla

krisen till sin egen agenda, medborgare som utbyter och uttrycker sina åsikter,

organisationens ledning som försöker krishantera och upprörda medarbetare som söker

information om vad som hänt (Frandsen & Johansen, 2017).

Kriskommunikation beskrivs enligt teorin som ett komplext och dynamiskt

resultat av kommunikativa processer som utvecklas före, under och efter kris. Begreppet

omfattar inte bara kommunikationen i sig, utan hur olika aktörer, kontexter och diskurser

relaterar till varandra. Enligt definitionen består kommunikation både av en produkt och

process, som ska ses i förhållande till sin kontext, där olika sändare och mottagare

försöker skapa mening för sig själva och för andra (Frandsen & Johansen, 2017). En kris

är därmed inget objektivt fenomen, utan något subjektivt, skapat genom tolkning och

kommunikation. RAT beskriver kriskommunikation utifrån två olika nivåer: makro- och

mikroperspektivet.
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3.2.1. Makroperspektivet

Makroperspektivet bidrar med en analytisk överblick av interaktionsmönster mellan olika

röster inom den retoriska arenan. Oenighet och antagonism är integrerat i modellens

kärna; dialog är således inte målet för alla röster. Makroperspektivet används för att

analysera interaktionsmönster som uppstår då olika röster möts på arenan. Ett

interaktionsmönster definieras som kombinerade kommunikationsprocesser som är

typiska för en krissituation och innefattar exempelvis en kommunikativ attack följt av ett

kommunikativt försvarande, eller en följd av kommunikativa processer där olika aktörer

klandrar varandra (Frandsen & Johansen, 2017). De kommunikativa processerna inleds

antingen direkt, eller stegvis då olika röster intar arenan. Varje kommunikationsprocess

som bidrar till eller intervenerar i krisen blir en del av arenan. Rösterna på den aktuella

arenan kommunicerar på olika sätt: till, med, emot eller förbi varandra. Relationen mellan

de olika aktörerna är sällan symmetrisk, ofta finns maktskillnader som gör rösterna olika

inflytelserika och framträdande. Dessa utgörs av tillgång till media och skillnader i

politiskt, ekonomiskt och symboliskt kapital (Frandsen & Johansen, 2017).

Figur 1. Modellen illustrerar det flerstämmiga. På den retoriska arenan är

organisationen i kris inte nödvändigtvis i centrum. Följaktligen bör arenan inte ses som

en intressentkarta som tar utgångspunkt i organisationen (Frandsen & Johansen, 2017).
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3.2.2 Mikroperspektivet

I kontrast fokuserar mikroperspektivet på individuella kommunikationsprocesser.

Mikroperspektivet syftar till att dekonstruera en specifik kommunikationsprocess inom

arenan i tre element: kriskommunikation, sändare och mottagare. Kommunikationen

analyseras sedan utifrån fyra parametrar: kontext, media, genre och text. Att

kommunicera under kris inkluderar att ta hänsyn till dessa parametrar. Som nämnt

definieras kommunikation till att innefatta processer där olika röster försöker skapa

mening inom en viss kontext. Utöver det skriftliga och talade definieras

kriskommunikation på ett sätt som även omfattar handlingar, artefakter och visuell

kommunikation, som symboler. Med sändare och mottagare menas alla aktörer som kan

tolka och skapa mening av krisen och som har förmåga att agera strategiskt för att uppnå

ett specifikt mål i stunden (Frandsen & Johansen, 2017); definitionen bör således omfatta

praktiskt taget alla som kommunicerar om krisen.

Figur 2. Modellen illustrerar samspelet mellan mikro-analysens komponenter.

Den första parametern som analysen utgår ifrån är kontext. Denna utgör den

kontextuella nivån av kommunikationsprocessen och är den bredaste, sett i förhållande

till följande tre som är direkt relaterade till det kommunikativa innehållet (Frandsen &

Johansen, 2017). Mikrokomponenten tar upp två typer av kontexter: den interna,

psykologiska, och den externa, sociologiska. Dessa två filtrerar och påverkar varje

individs kommunikativa processer. Psykologisk kontext syftar till kognitiva scheman som

påverkar hur individer uppfattar och tolkar olika händelser, exempelvis kristyp, skälet till

krisens ursprung och efterföljande konsekvenser. Den sociologiska kontexten omfattar

den nationalkulturella-, den organisatoriska- och den situationella kontexten. Dessa är

nära relaterade och kan därför inte helt skiljas åt. Den nationalkulturella kontexten

handlar om sociala strukturer, exempelvis politiska och ekonomiska, och sociala normer.

Den organisatoriska kontexten involverar hur kommunikationskultur och organisationens
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formella status påverkar ramarna för kriskommunikationen. Slutligen, består situationell

kontext av sändare, mottagare, tid, plats och budskap. Inom ramen för den situationella

kontexten kan läsaren studera vem som kommunicerar till vem, allianser och konflikter,

hur krisen tolkas och timingen för kommunikationen (Frandsen & Johansen, 2017).

Således analyseras den specifika kontexten i en viss kommunikationsprocess, vid en viss

tidpunkt.

Den andra parametern utforskar mediet för kommunikationen. Mediet omfattar

allt från det skrivna eller talade ordet till tryckta, digitala eller sociala medier och den

mänskliga kroppen. Olika medier medför skilda inneboende möjligheter och

begränsningar och formar därför kriskommunikationen, som behöver anpassas efter

kanalen. Valet av medium kan ha avsevärd påverkan på hur, var, när och varför

kommunikationen produceras eller mottas av olika aktörer (Frandsen & Johansen, 2017).

Den tredje parametern är genre. Genre definieras som en grupp text (eller annan

kommunikation) som har kommunikativt syfte gemensamt och som karaktäriseras av

liknande budskapsstrategier (Frandsen & Johansen, 2017).

Text är den sista parametern, utifrån vilken de kommunikativa processerna

analyseras. Text definieras också utifrån en bred förståelse och kan beskrivas som

produkten av en kommunikationsprocess. Parametern skapas genom valet av semiotiska

resurser och då mottagaren tolkar texten i sin kontext (Frandsen & Johansen, 2017).

3.3 Framing
Framingteorin bygger på en gammal tradition, där Wittgenstein, Garfinkel och Goffman

representerar några av upphovsmännen (Entman, 1993). Analysen av framing-processen

har sedan utvecklats av bland annat Goffman, Weick och Gephart (Entman, 1993). Teorin

förklarar hur händelser, objekt eller problem, härifrån benämnda som händelser, blir

meningsfulla genom ramarna utifrån vilka individen tolkar dem; händelsen i sig är

således inte det mest centrala. Idén bygger på att människor använder sig av ramverk,

innehållande specifika föreställningar, för att förstå händelser. Enligt Goffman (1974,

refererad i de Vries, 2004) startar analysen genom det primära ramverket, den faktiska

händelsen, där man ställer sig frågan om händelsen orsakades av “naturliga” orsaker, eller

om andra bakomliggande orsaker styrde händelsen, som en person. Följdfrågan blir om

händelsen var en olycka eller om det fanns uppsåt att handla på ett visst sätt. Därefter kan

analysen fortsätta genom att identifiera specifika orsaksförklaringar. Processen där en

händelse omtolkas och görs meningsfull kallas “keying”. Genom keying adderas ett extra
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lager till händelsen, som representerar hur en individ förstår och tolkar. Keying kan också

leda till “fabricating”, där en aktör försöker kontrollera hur andra uppfattar en händelse

(Goffman, 1974, refererad i de Vries, 2004).

Framing refererar således till processen då vissa delar av verkligheten väljs ut och

görs mer framträdande, med syfte att framhäva en viss syn på ett problem, en tolkning

eller moralisk utvärdering, och/eller förslag på hantering av ett problem, ett så kallat

“ramverk”. En “frame” (ram) definierar därigenom problem ur en viss vinkel. Olika typer

av kommunikationsmedium, exempelvis text, innehåller ramar i form av nyckelord,

idiom, stereotypiserade föreställningar, meningar och informationskällor, som

tillsammans bildar en grupp föreställningar eller bedömningar, tillhörande sändaren.

Ramar som används av textproducenten behöver däremot inte vara desamma som guidar

läsarens tolkning (Entman, 1993).

Grundstenarna inom teorin är “selection” och “salience” (Entman, 1993).

Genom att välja ut och understryka vissa aspekter av ett ämne och göra informationen

mer meningsfull och minnesvärd, är sannolikheten större att mottagarna uppfattar, minns

och skapar mening av den (Entman, 1993). I texter kan aspekter göras mer framträdande

genom upprepning, placering eller association till kulturellt välkända symboler. Tolkning

av text sker genom interaktion mellan text och mottagare; det är därför svårt att säga hur

ramar i texten faktiskt påverkar läsaren. Eftersom individers föreställningar, värderingar

och idéer påverkar tolkningar uppfattas information olika av olika individer. Information

som överensstämmer med de egna föreställningarna och idéerna kommer sannolikt vara

mer framträdande, medan motstridande information troligtvis blir svårare att

uppmärksamma, tolka och minnas (Entman, 1993). Ramar kan också påverka

utvärderingen av en händelse och agerandet som följer. Eftersom ramar påkallar

uppmärksamhet till vissa aspekter, blir en indirekt effekt att uppmärksamheten styrs från

andra perspektiv. Som en direkt konsekvens definieras ramar också efter information som

utelämnas. Mottagarens uppfattning påverkas lika mycket av avsaknad av alternativa

synsätt som av presentationen av en viss tolkning (Entman, 1993).

3.4 Framing & RAT - ett integrerat perspektiv
Frandsen & Johansens (2017) Rhetorical Arena teori integrerar konceptet framing i såväl

makro- som mikroanalysen. Inom makronivån kan framing användas för att analysera

mönster i hur aktörer interagerar och generellt kommunicerar, och ytterligare i en analys

kring vad som inte kommuniceras. I en mikroanalys kan istället tolkningsramar och
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betoningar som aktörer använder på individnivå studeras, exempelvis genom ordval,

olika meningsuppbyggnader och konstellationer.

Genom att använda Framing och RAT som ett integrerat teoretiskt ramverk i

analysen ämnar vi nå en djupare förståelse för hur dynamiken i en dubbelkris ter sig och

hur olika aktörer kommunicerar i förhållande till förtroendekriser, utifrån olika

föreställningar och motiv. RAT förklarar hur olika röster kämpar för att definiera en kris

(Frandsen & Johansen, 2017), Framingteorin utgör därtill ett kompletterande ramverk för

att analysera hur de olika aktörerna går tillväga för att definiera krisen och skapa mening

av och kring den.
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4. Metod

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt
Studien ämnar bistå med en djupare förståelse kring kommunikativt samspel och

påverkan dessa kan ha på ett fenomen. Med anledning av detta, och eftersom vi

analyserar frågeställningarna med utgångspunkt i en tolkande ansats lämpar sig en

kvalitativ metod (Bryman, 2011). Syftet är att nå en djupare förståelse för ett specifikt

fall, snarare än att komma fram till ett generellt antagande, vilket resonerar med en

kvalitativ ansats. Studien genomförs med ett induktivt tillvägagångssätt. Detta eftersom

att vi utgår från empirisk data med öppet sinne, för att söka efter mönster och teman som

svar på forskningsfrågorna (Eksell & Thelander 2014).

Uppsatsens vetenskapsteoretiska utgångspunkt grundar sig i en hermeneutisk,

epistemologisk-, och en socialkonstruktivistisk, ontologisk förståelse. Det blir aktuellt att

anamma en kombination av de två med tanke på uppsatsens fenomen, och med anledning

av hermeneutikens samband till sociala konstruktioner genom dess fenomenologiska

koppling. Filosofin inom fenomenologin ligger på någon nivå till grund för all tolkande

forskning inom samhällsvetenskapen, däribland hermeneutiken (Prasad, 2017). I alla

tolkande traditioner betonas de sociala dimensionerna av verklighetskonstruktion; målet

är att förstå processerna kring den subjektiva konstruktionen av verkligheten (Prasad,

2017). Hermeneutiken står på en fundamental grund av tolkande aspekter som i stora

drag centraliseras kring ett beaktande av subjektiva handlingar (Prasad, 2017).

Socialkonstruktionismen, i sin tur, antar ett perspektiv som ser verkligheten som socialt

konstruerad (Bryman, 2011; Åkerström, 2014). Detta innebär att vi ser att verkligheten

skapas och omskapas i det subjektiva medvetandet. För studien betyder det att

kommunikationen konstruerar den sociala verkligheten, vilket medför att vi kan analysera

dynamiken som uppstår i förhållande till dubbelkrisen. Vidare, eftersom vi anammar

hermeneutiken som epistemologisk utgångspunkt ser vi att en helhetsförståelse för texten

uppstår genom att tolka delarna i förhållande till kontexten och helheten. Genom att

förhålla det empiriska materialet till kontexten och helheten kan forskare tillföra en studie

ytterligare kunskap (Bryman, 2011). Sammanfattningsvis blir vi, som författare till

studien, medskapare av mening genom de tolkningar vi gör av vårt material.
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4.2 Forskningsdesign
Studien har genomförts genom analys av en specifik organisation och händelse, vilket

utgör grunden för en fallstudie. Utmärkande för fallstudier är att analysen utgår från en

eller ett fåtal enheter, och ämnar att nå rik kunskap om dessa (Heide & Simonsson, 2014).

Fallstudier strävar att ge upphov till holistisk kunskap genom att analysera ett fenomen

inom systemet det omges av, istället för att isolera och skilja det från sin kontext (Yin,

1981). Genom sin specifika kontext kan det bidra med upphov till ny och djupgående

kunskap (Flyvbjerg, 2006). Detta gör att fallstudier lämpar sig väl för att att studera

komplexa fenomen, som förtroende eller förändringsprocesser.

4.3 Val av organisation & fall
Studien undersöker MSB och krisen de fann sig i efter att deras före detta generaldirektör

valde att åka på utlandsresa under pandemin. Fallet valdes utifrån dess aktualitet inom

området förtroendekriser och dubbelkriser och på grund av att händelsen fick stor

uppmärksamhet. MSB är vidare en intressant myndighet att undersöka eftersom deras

uppdrag kretsar kring samhällsskydd, krishantering och beredskap, där förtroende är en

central del av verksamheten. Flyvbjerg (2006) menar att det i val av organisation för en

fallstudie är lämpligt att välja ett exempel där det finns rikt med information. Mot

bakgrund av detta utgör MSB ett gott exempel för att undersöka en dubbelkris och

påverkan den kan ha på en myndighets förtroende. Utöver intresset för förtroendekriser

och kriskommunikation som en komplex företeelse, valdes detta fall eftersom MSB har

varit relativt aktiva i dialog med allmänheten på sociala medier. Detta ger oss en unik

möjlighet att undersöka en myndighets dialogiska kriskommunikation och gör exemplet

passande i förhållande till vår strävan att undersöka ett flerstämmigt perspektiv på

kriskommunikation.

4.4 Val av empiriskt material
Kommentarer från såväl myndighet som medborgare, tillhörande det Facebook-inlägg

som publicerades av MSB i samband med att Eliasson avgick, har analyserats. Forumet,

som kan ses som en distinkt sub-arena till den nationella retoriska arenan, valdes

eftersom två av de mest framträdande aktörerna, medborgare och myndighet, här möts i

kommunikation om krisen. Vidare innehåller inlägget en klickbar länk till

pressmeddelandet MSB publicerade på sin hemsida. Pressmeddelande utgör således

också empiriskt material och är medtaget eftersom det tillhandahåller information kring
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ramverket som MSB öppnar den retoriska arenan med.

Det aktiva kommentarsfältet utgör ytterligare en anledning till valet att hämta

materialet från Facebook. Ett rikt kommentarsflöde medför ett material som möjliggör

analysen av den kommunikativa dynamiken som uppstår i dubbelkrisen. Utifrån ett

flerstämmigt perspektiv är Facebook en fördelaktig medium att använda i en analys.

Detta eftersom plattformen har ett brett spektrum användare och kan argumenteras utgöra

en arena innehållande olika röster avseende exempelvis kön, ålder och etnicitet

(Internetstiftelsen, 2020). I valet av retorisk arena utgjorde denna fakta en viktig aspekt.

4.4.1 Empiriska avgränsningar

Materialet som inhämtats från Facebook är avgränsat till kommentarer tillhörande det

valda inlägget. Detta eftersom det huvudsakligen är där diskussionen kring fenomenet

äger rum. Inom ramen för mikroanalysen av kommentarer exkluderades de som

bedömdes oseriösa (genom att de till synes inte hade annat syfte än att underhålla eller

sprida hat). Ytterligare, gjordes en avgränsning inom ramen för mikroanalysen att endast

undersöka material gällande dubbelkrisen från MSB:s Facebookinlägg. Vi har således

valt att till stor del bortse från att integrera aktörer som inte gör sig synliga på sub-arenan.

Avgränsningen till sub-arenan gjordes för att nå en djupare förståelse kring dynamiken i

en specifik dubbelkris. Som en direkt konsekvens bortser analysen från övriga perspektiv.

4.5 Insamlingsmetod & urval
Materialet är insamlat utefter relevans i förhållande till forskningsfrågorna. En sådan

insamlingsmetod utgör ett målstyrt urval, vilket är vanligt inom kvalitativ forskning

(Bryman, 2011). Innehållsrika kommentarer som skiljer sig åt kommunikativt valdes

eftersom de bidrog med kunskap om olika tolkningar och till en mer nyanserad bild av

fenomenet. Vidare, i och med att krisen ses i sitt sammanhang och förtroendefrågor

(åter)aktualiseras och kan ses påverka synen på dubbelkrisen (exempelvis åsikter

gällande rekryteringen av Eliasson), inkluderades kommentarer vars karaktär relaterade

till detta. För att fånga dynamiken i fenomenet baserades urvalet delvis på kommentarer

som genererat svar från organisationen. Urvalet baserades även på kommentarer som

blivit uppmärksammade genom reaktioner (som gilla-markeringar), både besvarade och

inte. Dessa kan sorteras genom Facebooks filter för mest relevanta kommentarer. För att

fånga dynamiken i kommunikationen mellan medborgare valdes kommentarer där flera

aktörer svarat och kommunicerat med varandra. Materialet inhämtades genom en manuell
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genomgång av kommentarer, där relevant material skärmavbildades.

4.6 Kvalitativ textanalys
Eftersom studien baseras på analys av text, utgör detta en kvalitativ innehållsanalys; mer

specifikt en kvalitativ textanalys. Detta innebär att forskaren undersöker dokument

genom att identifiera underliggande teman (Bryman, 2011).

Det empiriska materialet har analyserats med RAT och Framingteorin som stöd.

Eftersom teorierna inte involverar vidare specifika begrepp och kategorier att definiera

kommunikationen utifrån, utan mer fungerar som abstrakta perspektiv på hur fenomen

kan tolkas, har materialet guidat analysen. På förhand bestämda kategorier och begrepp

har således inte använts; istället har vi utgått från texten och sökt efter teman och

mönster. Ett förhållningssätt där forskaren med öppet sinne utgår från empirin för att

sortera och kategorisera data motsvarar en induktiv arbetsmetod (Eksell & Thelander,

2014). Mot bakgrund av detta stod materialet som utgångspunkt för analysens

kodkategorier, vad Eksell & Thelander (2014) benämner in vivo-kodning.

4.7 Analysmetod
Analysen utgår från teorierna som ett integrerat perspektiv. Genom att först anta ett

makroperspektiv ämnar vi identifiera sub-arenans framträdande röster och tillhörande

interaktionsmönster, för att sedan på djupet analysera enskilda kommunikationsprocesser

utifrån de fyra parametrarna som utgör mikrokomponenten i RAT. Framingteorin adderar

analytisk nyans genom att tillåta oss observera tolkningsramar som synliggörs i

kommentarsfältet. På en makronivå syftar vi således till att identifiera mönster avseende

hur aktörer vinklar problemet och interagerar utifrån olika föreställningar och motiv. På

en mikronivå ämnar vi analysera hur språkliga val speglar olika aktörers tolkningsramar

och betoning av dubbelkrisen. Genom en övergripande makro- och en djupgående

mikroanalys ämnar vi bidra med en djupare förståelse kring hur olika aktörer

kommunicerar och resonerar i förhållande till dubbelkriser och vad det kan ha för

implikationer på förtroende.

Analysprocessen genomfördes genom att läsa igenom materialet i sin helhet.

Baserat på den initiala läsningen valdes delar ut för den mer noggranna analysen som

stod till grund för identifieringen av mönster och teman. Delar som var mer

informationsrika valdes, medan kommentarer innehållande liknande information

sorterades bort för att nå en djupgående analys. Materialet delades sedan in i olika
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övergripande kategorier utifrån interaktionsmönster: frågor och svar mellan myndighet

och medborgare, enskilda kommentarer, och dynamisk kommunikation medborgare

emellan. Makroanalysen påbörjades därefter genom att identifiera de framträdande

rösterna på sub-arenan. Sedan djuplästes materialet och en inledande kategorisering av de

framträdande rösternas tolkningsramar genomfördes. Denna kategorisering möjliggjorde

en analys av teman och interaktionsmönster. Slutligen genomfördes mikroanalys av

pressmeddelandet och kommentarer, utifrån teorins fyra parametrar. Kommentarer där

fullständiga namn angavs redigerades, i syfte att anonymisera användarna.

4.8 Metodreflektion
Lincoln & Guba (1982) föreslår alternativa kriterier för att bedöma kvalitet i kvalitativ

forskning: trovärdighet, överförbarhet, tillförlitlighet och möjlighet att styrka och

konfirmera. Bedömning av trovärdighet inom en studie handlar om till vilken grad

tolkningar och beskrivningar ses som trovärdiga utifrån dessa begrepp (Lincoln & Guba,

1982). Ett sätt att öka trovärdigheten i en undersökning är att grunda den på rikt empiriskt

material (Lincoln & Guba, 1982). Den analytiska mättnaden i denna uppsats utgår ifrån

syfte, frågeställningarna och ramarna för en kvalitativ analys. Detta betyder att materialet

inte kan bedömas som trovärdigt enbart utefter antal kommentarer, istället bör deras

informationsrika karaktär tas i beaktande. Mot bakgrund av detta bör det empiriska

materialet anses trovärdigt. Vidare, utgår argumentationen som utgör slutresultatet ifrån

RAT och Framing som ett integrerat ramverk. Trots ramverkets vaga karaktär blir

analysen transparent bland annat genom att kommentarerna citeras och återfinns i sin

helhet i bilagor och genom att analysprocessen beskrivs. Detta förenklar granskning av

analysen och ökar således studiens applicerbarhet, vilket går i linje med kriteriet

överförbarhet. Slutligen kan studiens kvalitativa och tolkande karaktär argumentera för

de sista kategoriernas irrelevans. Som nämnt under rubrik 4.1 utgår vi från en subjektiv

och tolkande ansats, att bekräfta och kontrollera det empiriska materialet är således inte

centralt. Däremot finns en reflexiv medvetenhet i och med diskussionerna som förs kring

urval och val av metod som är viktig för kvaliteten i fallstudier (Heide & Simonsson,

2014).
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5. Analys

5.1. Kort om MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), är en statlig myndighet under

Justitiedepartementet med ca 1200 anställda som leds av en myndighetschef, tillika

generaldirektör (MSB, 2021). Myndigheten bedriver en bred verksamhet och arbetar för

ett säkert samhälle genom att “[...] stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och

civilt försvar” (MSB, u.å.). De har ett generellt ansvar för åtgärder före, under och efter

samhällskriser samt olyckor i den mån att ingen annan myndighet har ansvaret (MSB,

2021).

5.1.2 Krisens bakgrund, utlösande & förlopp

Dubbelkrisen som utgör vårt empiriska material har sin startpunkt i juldagarna, december

2020. Expressen avslöjade då att Dan Eliasson åkt på semester till Las Palmas

(Mossige-Norheim & Nordenskiöld, 2020). I samband med händelsen minskade

allmänhetens förtroende för MSB drastiskt med 15 procentenheter, från ca 50 procent

innan julhelgen, till 35 procent efter händelsen (Olsson, 2021). I april 2021 hade

förtroendet fortfarande inte hämtat sig helt, utan mätte vid detta tillfälle upp till strax över

40 procent (Olsson, 2021). Förtroendet för Eliasson såg i januari 2021 ännu värre ut, där

76 procent svarade att de hade ganska litet eller mycket litet förtroende för MSB:s

generaldirektör (Alexandersson, 2021).

Resan skedde drygt en vecka efter Folkhälsomyndighetens och regeringens

presskonferens den 8 december, där statsminister Löfven avrådde från icke-nödvändiga

resor. Källan som informerade tidningen kritiserade då Eliasson att han som

myndighetsperson inte själv följde rekommendationerna. MSB valde i detta skede att inte

kommentera händelsen och hävdade att de av säkerhetsskäl inte kunde kommentera var

generaldirektören befann sig (Mossige-Norheim & Nordenskiöld, 2020). Mikael

Damberg, inrikesminister och ansvarigt statsråd för MSB, kommenterade resan som ett

personligt val av Eliasson, som han ansvarar för att redogöra för orsakerna bakom.

Utöver detta framförde Damberg att det inte finns någon rapporteringsskyldighet till

regeringen angående semesterplanering eller resor, och att han själv inte var underrättad

om resan före dess avslöjande (Mossige-Norheim & Nordenskiöld, 2020).

Eliasson gav sin egen förklaring till resan i ett internt brev till medarbetarna, där
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beslutet beskrevs som noga övervägt, att familjen prioriterats, samt att resan var

nödvändig för att kunna fira julen tillsammans. Ytterligare uttrycktes förståelse för

reaktionerna, mot bakgrund av att många äldre inte fått träffa sina nära och kära på nästan

ett år (vid tiden för händelsen) och att han lämnar för att MSB ska kunna fortsätta hantera

den pågående pandemin utan distraktioner (Carlsson, Delin & Sköld, 2021).

Januari 2021 uppdagades det att Eliasson varit på ytterligare en utlandsresa, under

november 2020. Detta bekräftades av MSB:s presstjänst, som vid tillfället också

påpekade att de inte hade uppgifter om hur länge Eliasson vistats på Kanarieöarna, men

att resan var privat. Frågor hänvisades därefter till Regeringskansliet (Carlsson, Delin &

Ewald, 2021). Konsekvensen av händelserna blev att Eliasson valde att lämna som

generaldirektör. Han får däremot behålla sin lön, och får anställning hos

Regeringskansliet åtminstone till slutet av 2022, då hans förordnande går ut (Carlsson,

Delin & Ewald, 2021). Detta på grund av att han har en tidsbestämd anställning som

myndighetschef, vilket innebär att den anställde får nya uppgifter om uppdraget skulle

lämnas (Jakobsson, 2021).

Eliasson har tidigare varit föremål för kriser under sina år som chef för andra

myndigheter. Bland annat som chef för Polismyndigheten (Bernhardsson 2016;

Lifvendahl 2017; Eriksson, 2017). Han har även varit chef för Försäkringskassan, där

rapporterade Dagens Nyheter (2014) att endast en av fyra hade förtroende för honom som

chef, och för Migrationsverket, som fälldes i Arbetsdomstolen under hans ledning

(Carlsson & Oscarsson, 2018). MSB hade innan den aktuella dubbelkrisen mottagit kritik

under Eliassons ledning. Bland annat för bristande förmåga att samordna information om

pandemin och för de tolv miljoner SMS som skickades ut, vilka saknade länk till avsedd

information (Delin, 2021).

I samband med Eliassons begäran om avgång, den 6 januari 2021, publicerade

MSB ett pressmeddelande därt de konstaterades att Eliasson, tillsammans med

inrikesminister Damberg, bedömt det som svårt för Eliasson att fortsätta sitt uppdrag

givet medborgarnas reaktioner. Eliasson framhöll i samma pressmeddelande att det

viktiga framåt är pandemihanteringen och inte han personligen (MSB, 2021).
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5.2 Den retoriska sub-arenan
I samband med att en kris uppstår öppnas ett socialt utrymme upp, en retorisk arena

(Frandsen & Johansen, 2017). Sub-arenan som är i centrum för följande analys öppnades

upp i samband med att MSB publicerade ett länkat pressmeddelande på sin Facebooksida

om Dan Eliassons val att lämna uppdraget som myndighetens generaldirektör (se bilaga

1). Arenan samlade inom kort hundratals olika röster som kommunicerade till, med, mot,

om och förbi varandra. Förutom MSB själva kan de mest framträdande rösterna som

synligt intog arenan kategoriseras som medborgare, eftersom de kommunicerar från

personliga konton. Även icke-synliga aktörer kan identifieras som inflytelserika gällande

de tolkningsramar som såväl medborgare som MSB äntrar arenan med. Dessa är av

intresse att erkänna eftersom tolkningsramarna tillhörande de mest framträdande rösterna

präglar kommunikationsprocesserna genomgående. De “osynliga” aktörerna har

identifierats som media och politiker. En kortare analytisk observation kring dessa följer

nedan (5.3.1).

Sub-arenan öppnas upp i kölvattnet av den ursprungliga krisen, Covid-19

pandemin och hanteringen av denna. Analysen bortser ifrån den övergripande arenan och

fokuseras till sub-arenan för att mer isolerat kunna undersöka dubbelkrisens

implikationer på myndighetens förtroende.

5.3 De framträdande rösterna: en makroanalys
Strukturen som följer är ordnad med teorierna som ett integrerat perspektiv i åtanke.

Först redogörs det för en analytisk observation av de mest framträdande rösterna och

tillhörande tolkningsramar. Följer gör en analys av teman, och avslutningsvis

interaktionsmönster. Genom detta tillvägagångssätt ämnar vi belysa hur aktörerna går

tillväga för att skapa mening kring och definiera krisen, samt identifiera

interaktionsmönster som utspelar sig mellan rösterna på sub-arenan.

5.3.1 Framträdande röster & huvudsakliga tolkningsramar

De identifierade framträdande rösterna har olika tolkningsramar utifrån vilka de

kommunicerar, som representerar deras föreställningar om den sociala verkligheten och

deras skilda motiv och åsikter (Entman 1993; Frandsen & Johansen, 2017). Det är utifrån

denna fakta analysen tar sin utgångspunkt. I sin tur medför det att olika aktörer fokuserar

på olika problem, ser problem på olika sätt (Entman, 1993; De Vries, 2004) och

följaktligen skiljer sig åt gällande syfte att äntra och kommunicera på sub-arenan.

27



Fenomenet som kommunikationen utgår ifrån är däremot detsamma för samtliga aktörer:

dynamiken i dubbelkrisen.

Ett antagande vi utgår ifrån är att MSB, som en huvudaktör på sub-arenan, och

föremål för kritik från de andra framträdande rösterna, äntrar den retoriska arenan för att

försvara sig mot kritiken. Genom kriskommunikation försöker myndigheten bibehålla

och/eller återupprätta det skadade förtroendet, exempelvis genom kommentarer som:

“Anledningen till att det inte kommunicerats tidigare är för att det var en privat resa“

(bilaga 15), och:

Vi förstår om det upplevs som att frågorna bara bollas runt, men MSB är inte den enda

myndigheten som är inblandad i pandemihanteringen och heller inte den enda instansen som är

inblandad i Dan Eliassons avgång (bilaga 9).

Genom att lyfta fram särskilda aspekter av händelsen, som gynnar MSB:s

anseende, kan det uttolkas att MSB försöker styra medborgarnas uppfattning om

händelsen och om ansvaret för krisen. En sån process, då särskilda aspekter av ett

problem belyses, kallas keying, vilket i sin tur kan leda till så kallad fabricating,

innebärande att en aktör försöker kontrollera andras uppfattning om händelsen (Entman,

1993). Politiker (regeringen) bör i förhållande till MSB lyftas som en aktör, som inte är

särskilt synlig, men som har inflytande på den retoriska arenan i allmänhet, och på

MSB:s kommunikationsprocess i synnerhet. Detta eftersom det är regeringen som

myndigheten svarar till och som har det yttersta ansvaret i den demokratiska hierarkin.

Kommunikationen från MSB bör därför förstås som reglerad och styrd av “osynliga”

aktörer och ramverk.

Medborgare som befinner sig på andra sidan dubbelkrisen, och som är en central

intressentgrupp, försöker i sin tur forma en uppfattning om dubbelkrisens

händelseförlopp. Denna grupp äntrar således sub-arenan med andra motiv, som att få svar

på frågor, hitta en syndabock eller erhålla en ursäkt. Detta kan observeras genom

kommentarer som:

snälla MSB. Kom inte med era pekpinnar igen. Det har vi fått nog av. Vad ni än säger så

finns inte förtroendet kvar. Ni får faktiskt skylla er själva. Hade ni varit lika duktiga på att

tillrättavisa f d GD så hade ni inte befunnit er i denna situation (bilaga 5)

och: [...]men förväntar sig svar ? Alla vet att Dan har avgått men frågorna består

?[...]och vad är det för vits med att finnas här på FB om man inte vågar svara på frågor utan

håller sig till mallar och “tystnadskultur”, ja, ni hörde rätt... (bilaga 7)
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Dessa tolkningsramar bör diskuteras i förhållande till mediebevakning av

dubbelkrisen och vilken betoning media har valt att tillskriva händelsen. Media och

aktörers tillgänglighet till mediebevakning ses nämligen som viktiga aspekter inom den

retoriska arenan (Frandsen & Johansen, 2017). Av den anledningen blir det centralt att

belysa möjligheten att media, som en extern “osynlig” aktör kan ha influerat

medborgarnas tolkningsprocess och levererat en annan betoning av temat än vad som

erhålls från information enbart inom sub-arenan. Kommunikationsprocesserna som kan

observeras i kommentarsfältet utgörs till stor del av en intressekonflikt och en kamp

mellan de framträdande rösterna att definiera dubbelkrisen. MSB önskar undvika att

tillskrivas ansvar för incidenten och medborgare uttrycker en önskan att bli informerade.

Utifrån observerade huvudsakliga tolkningsramar har vi identifierat olika mönster och

teman i kommunikationen.

5.3.2 Teman utifrån huvudsakliga tolkningsramar & aktörer

Aktörernas olika syften ligger till grund för olika teman och ramar utifrån vilka

kommunikationen förs. Myndighetens kommunikation yttras främst som ett svar på

medborgarnas frågor och kommentarer, och förhåller sig därför till dessa. Efter en

inledande analys kan vi se att medborgarna fokuserar på olika aspekter av situationen.

Vissa kommunicerar om händelsen i sig och om förtroendet som tagit skada, till exempel

genom formuleringen “ni har ett stort jobb att göra för att få tillbaka förtroendet från

många i Sverige” (bilaga 10). Andra observeras vara upprörda över att generaldirektören

för en myndighet som är ansvarig för samhällets krishantering själv inte följer

restriktioner, se kommentaren: “Vi vill uppmana er att sköta ert jobb. Framförallt att leva

som ni lär…..Överens?” (bilaga 20). Det kan även urskiljas ett ifrågasättande av hur

MSB själva (inte) agerat eller tagit ställning i dubbelkrisen, genom formuleringen

“Varför har ni inte offentliggjort detta förrän efter hans avgång?” (bilaga 14), som syftar

till att MSB inte rapporterat om resorna. En annan kommentar yttrar kritik mot

krishanteringen:

Det handlar inte om vem som gjort fel och varför, det handlar om att erkänna sina fel och

inte gömma sig bakom någon paragraf (bilaga 25).

Aktörer kan utöver detta observeras vara upprörda över de (upplevda) bristande

konsekvenserna. Däribland att Eliasson förflyttas istället för att bli uppsagd och får
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behålla sin lön. Det uttrycks även oro för Eliassons kommande ansvarsområden och över

myndigheters fortsatta verksamhet överlag, likt följande:

Ut med honom bara, låt honom gå till arbetsförmedlingen. [...] Han har gjort tillräckligt

med skada (bilaga 22).

Bland medborgares kommentarer återges också ifrågasättande av tillsättandet av

Eliasson som generaldirektör och rekryteringen bakom:

Men vem anställde Eliasson? Vad har han för utbildning? [...] En GD ska ju ha relevant

utbildning [sic!] erfarenhet och kvalifikationer (bilaga 4).

Följaktligen fokuserar många aktörer på andra problem än den aktuella händelsen, som

(åter)aktualiseras genom krisen. Många kommentarer av medborgare kan tolkas präglas

av en kritisk, upprörd, eller hånande ton.

Som ett svar på detta kan vi identifiera att den betoning och följaktligen ram som

MSB väljer att anamma är att friskriva sig ansvar och hänvisa till externa institutioner.

Detta genom att antingen konstatera att Eliasson personligen är ansvarig för resan och

resan var privat genomförd (se 5.4.2. mikroanalys, rättfärdiganden), eller att hänvisa till

andra aktörer, som exempelvis:

Att tillsätta tillförordnad generaldirektör är det regeringen som beslutar om [...] Det

handlar inte om att skjuta ifrån sig frågan [...] (bilaga 8).

Oavsett riktigheten i dessa svar, kan ett mönster identifieras att myndigheten tenderar att

besvara kommentarer som de har ett enkelt svar till, eller som de kan hänvisa till en

annan myndighet. MSB:s kommunikation indikerar inget ställningstagande till

incidenten, erbjuder ingen förklaring eller ursäkt och kan därmed argumenteras försöka

friskriva sig från ansvar. Eftersom ursäkter från MSB uteblir, trots medborgares uttryckta

missnöje, kan det argumenteras att myndighetens strategi på sub-arenan präglas av ett

försök att minimera det kommunikativa ansvaret.
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5.3.3. Kommunikativa interaktionsmönster

Efter en övergripande analys kan vi se att en stor del av kommunikationen som förs på

sub-arenan består av enskilda kommentarer, som inte genererar ytterligare svar än genom

Facebooks interaktiva funktioner, som gilla-markeringar och reaktioner. De framträdande

aktörerna som är mest aktiva i kommentarsfältet är medborgare som kommunicerar med

varandra, med MSB eller bara i allmänhet kommenterar dubbelkrisen och yttrar sitt

synsätt på problemet. De flesta kommentarer formuleras inte som frågor, utan som

åsiktsyttringar.

Inom ramen för tvåvägskommunikation har vissa mönster identifierats. Ett

mönster som urskiljs i interaktion mellan medborgare och myndighet är den

ifrågasättande kommentaren från medborgaren. Mönstret tar sig vanligen uttryck i form

av en fråga från en medborgare, som också ofta innehåller en anklagelse eller antydan,

och ett svar från myndigheten som ämnar förklara eller försvara. Detta motsvarar det

minsta av interaktionmönstren, representerat av en verbal attack och ett verbalt

försvarande (Frandsen & Johansen, 2017). Vi kan urskilja ett mönster i att MSB svarar på

kommentarer som inbegriper en genuin fråga (i bemärkelsen ej retorisk) och som håller

en relativt saklig ton; MSB besvarar därmed inte i samma utsträckning ren kritik, likt

följande:

Det låter bra men han landar väldigt mjukt då regeringen förlängde hans tillförordnande

precis innan hans resa (bilaga 19).

MSB besvarar inte heller synbart kommentarer innehållande positiva budskap, liknande:

“Stor förlust. Ett otroligt jobb har han gjort” (bilaga 27). Detta resulterar i att många av

kommentarerna från framträdande röster lämnas obesvarade.

Det mest frekventa interaktionsmönstret som vi observerat är de som uppstår

medborgare emellan. Inom denna kategori identifieras både dialog som karaktäriseras av

konsensus och som presenterar en alternativ betoning av dubbelkrisen. Den interaktiva

kommunikationen i den förstnämnda kategorin utgörs av att medborgarna tillsammans

kritiserar organisationen eller Eliasson personligen (se bilaga 8.4, tråd 2 & 3), medan

kommentarer som uttrycker ett alternativt synsätt på dubbelkrisen leder till diskussion

och osämja (se bilaga 8.4, tråd 1 & 4). Dessa interaktionsmönster kan ses som exempel

på hur medborgare som framträdande röster på sub-arenan kommunicerar med och emot

varandra, beroende på deras gemensamma eller skilda synsätt på krisen.
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5.4 De framträdande rösterna - en mikroanalys
I avsnittet analyseras pressmeddelandet utefter RAT:s fyra parametrar var och en för sig.

I mikroanalysen av kommentarerna har vi valt att undersöka de tre första parametrarna i

en integrerad analys. Den fjärde parametern, text, utgör den mest centrala analysen för

uppsatsens slutresultat, eftersom den i synnerhet tillåter oss att undersöka dynamiken i

dubbelkrisen. En mer beskrivande redogörelse för dess struktur återfinns i stycket 5.4.2,

under parametern text.

5.4.1 Pressmeddelande

Följande avser en analys av Facebookinlägget (bilaga 1) och pressmeddelandet (MSB,

2021). Vi har valt att inte särskilja texten som publicerades på Facebook från

pressmeddelandet, eftersom inlägget endast utgör ett sammandrag av pressmeddelandet.

Den inledande enskilda kommunikationsprocessen utgörs av MSB:s

pressmeddelande som publicerades länkat i ett inlägg på myndighetens Facebooksida. De

tre elementen som utgör kommunikationsprocessen i pressmeddelandet,

kriskommunikation, sändare och mottagare, kan urskiljas utan vidare djupgående analys.

MSB publicerar inlägget på sin Facebooksida och hänvisar till ett pressmeddelande på

deras hemsida. Eftersom det är en öppen Facebooksida med länk till en öppen hemsida

kan inlägget konstateras tillgängligt för alla individer med ett intresse i krisen. MSB som

sändare kommunicerar således genom sitt inlägg till en eller flera mottagare gällande

information om dubbelkrisen.

Den första parametern som analysen utgår ifrån utgörs av kontext. Kontext utgörs

i sin tur av en intern, psykologisk och en extern, sociologisk kontext. De båda

kontexterna syftar till att filtrera varje individuell kommunikationsprocess (Frandsen &

Johansen, 2020). Den psykologiska kontexten innefattar “kognitiva scheman”. Dessa

organiserar vår kunskap och har påverkan på vad för uppfattning och tolkning vi gör av

krisen och efterföljande konsekvenser (Frandsen & Johansen, 2020). Begreppet kan

också hittas i Framingteorin och avser en liknande definition (Entman, 1993). I denna

analys hänvisas detta till som inramning och betoning av dubbelkrisen. Inramningen av

krisen har betydelse för hur kriskommunikationen bör formuleras (Frandsen & Johansen,

2017).

Pressmeddelandet utgör det inledande inlägget utifrån vilket den retoriska

sub-arenan på Facebook öppnas upp. Meddelandet utgör MSB:s initiala betoning av

krisen och är därför av fundamental betydelse för den efterföljande
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kriskommunikationen. Inlägget kan utifrån en intern, psykologisk kontext beskrivas

betona dubbelkrisen som person-orsakad. Vidare erbjuds läsaren ett klargörande vad

kriskommunikationen och krisen i fråga gäller, samt en förklaring av händelseförloppet.

Dubbelkrisen ramas in som en enskild händelse, orsakad av Eliasson. Betoningen

görs att Eliasson har agerat som privatperson och inte i rollen som generaldirektör för

MSB. Denna inramning förstärks i och med uttalandet som Eliasson får möjlighet att

göra:

Det viktiga är inte jag som person. Det viktiga är hur vi som samhälle hanterar pandemin

och att allt fokus är på den otroligt viktiga uppgiften (MSB, 2021).

Pressmeddelandet ramar in och formulerar händelseförloppet för dubbelkrisen som

påbörjad under jul, pågående över nyår, och avslutad när Eliasson “[...]begär att få

lämna uppdraget som generaldirektör för MSB” (MSB, 2021).

Den psykologiska kontexten kan ytterligare ses påverkas av att MSB är en svensk

statlig myndighet. På grund av den auktoritära status det medför kan myndigheten

diskuteras ha en viss form av tolkningsföreträde i samhället, specifikt i samband med

Covid-19 och strategin som den enskilda individen förväntas följa, vilket blir intressant

att analysera i samband med faktumet att det var krisen som MSB fann sig i som öppnade

den retoriska arenan.

Kontext-parameterns andra nivå, den externa sociologiska, analyserar den

specifika kontexten i kommunikationsprocessen vid en specifik tidpunkt (Frandsen &

Johansen, 2017). Tre kontexter tas hänsyn till, den nationalkulturella-, situationella- och

organisatoriska. Även kommunikationskulturen tillhörande de mest framträdande

rösterna i kommunikationsprocessen analyseras här (Frandsen & Johansen, 2020). Som

konstaterat är det svårt att skilja dessa meta-kontexter åt (Frandsen & Johansen, 2017)

vilket resulterar i att analysen till stor del är sammanflätad.

I den organisatoriska delen av kontextanalysen blir det centralt att konstatera och

ta i beaktande att sändaren är en statlig myndighet. MSB:s verksamhet styrs av politiska

beslut och är finansierad av statliga bidrag och skattebetalare, som i sin tur utgör en del

av klustret mottagare. Nämnda aspekter utgör tillsammans en del av det organisatoriska

klustret och påverkar ramverket för hur kriskommunikationen bör formuleras (Frandsen

& Johansen, 2020). I samma anda blir det intressant att studera MSB:s

kommunikationskultur utifrån dess status som myndighet. Statusen har betydelse för

kriskommunikationen, som i sin tur sätter tonen för och öppnar upp den retoriska
33



sub-arenan på Facebook. Pressmeddelandet präglas generellt av ett formellt språk och är

formulerat kort och koncist vilket kan resoneras gå i linje med verksamheten som en

reglerad och byråkratisk organisation. Vidare avslöjar texten hur myndigheten önskar

rama in dubbelkrisen, eventuellt hur mottagarna kan tolka att MSB ramar in krisen.

I förhållande till detta och utifrån en nationalkulturell kontext kan den

övergripande kommunikationen i pressmeddelandet analyseras ytterligare.

Pressmeddelandet visar väldigt lite, till nästintill ingen, antydan att MSB i allmänhet eller

Eliasson i synnerhet antar någon form av pudlande ställning. Som tidigare konstaterat

minskade allmänhetens förtroende för MSB med 15% i samband med händelsen och har

procentuellt sett inte återhämtat sig än (vid tidpunkten för artikelns publicering) (Olsson,

2021). Eftersom tonen som präglat kommunikationen kring restriktionerna skulle kunna

ses som tidvis uppläxande kan det finnas en förväntan från medborgarna på en ursäkt som

anspelar på en gemensam förståelse för hur man ska bete sig mot varandra i en situation

där ena parten orsakad den andra skada (om än emotionell).

Avslutningsvis kan den situationella kontexten i sin tur argumenteras präglas av

att dubbelkrisen betonas som person-orsakad. När regeringen, tillsammans med diverse

institutioner och myndigheter, kommunicerat rådande restriktioner har tonen varit skarp,

för att införliva allvaret som strategin för hanteringen av Covid-19 inneburit för den

enskilda individens ansvar. I samband med detta finns det anledning att diskutera vad det

har för påverkan på den kommunikativa kontexten att Eliasson reser utomlands en dryg

vecka efter att statsministern avrått från icke-nödvändiga resor, att MSB initialt väljer att

inte kommentera händelsen och att pressmeddelandet om Eliassons begäran att få lämna

sitt uppdrag publiceras den 6 januari 2021. Pressmeddelandet erkänner samhällets

reaktioner på händelsen, exempelvis genom: “[...]givet de reaktioner som finns[...]”

(MSB, 2021), men erbjuder ingen ytterligare förståelse för reaktionerna som sådana.

Mediet är nästa parameter som undersöks. Kriskommunikationen inom

sub-arenan påverkas som nämnt av både medietyp och medieformat (Frandsen &

Johansen, 2020). Vad gäller denna parameter utgör Facebookinlägget den retoriska

sub-arenan, men eftersom pressmeddelandet är publicerat i fulltext på myndighetens egna

hemsida bör även denna aspekt tas i åtanke. Detta eftersom det medför implikationer på

ramen MSB sätter för sub-arenan. Media som tillhör den egna organisationen betraktas

många gånger bidra med ensidig information och anses ofta mindre trovärdiga på grund

av det (Frandsen & Johansen, 2020). Detta kan relateras till pressmeddelandet på

webbsidan, där mottagarna enbart får möjlighet att ta del av informationen som

kommuniceras, och inte själva kan kommentera. I motsats till detta utgör Facebook en
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kompletterande ingång för de olika framträdande rösterna att göra sig hörda och reagera

på vad de har fått kommunicerat till sig genom pressmeddelandet på hemsidan.

Nära medie-parametern i betydelse för kriskommunikationen ligger den tredje

parametern, genre (Frandsen & Johansen, 2020). Genre utgör i detta fall hela texten som

analyseras, nämligen pressmeddelandet. Det kommunikativa innehållet och genren beror

på krissituationen, det vill säga om en kris är så pass allvarlig eller komplex att den måste

förklaras i en tv-intervju eller om det “räcker” att publicera ett pressmeddelande på den

egna hemsidan (Frandsen & Johansen, 2020). Pressmeddelanden är vanligtvis utformade

som nyhetsartiklar med syftet att ta kontroll över terminologin i media (Frandsen &

Johansen, 2020). I sin tur utgör konstaterad fakta implikationer kring ramen MSB sätter

för mottagarna och sub-arenan på Facebook. Eftersom mottagarna är identifierade som

medborgare uppstår också ytterligare inkongruens mellan syfte och mottagare.

Pressmeddelandet från MSB erkänner allmänhetens reaktioner och att dessa utgör en stor

del av anledningen varför Eliasson lämnar sitt uppdrag, men förminskar dessa i och med

valet av pressmeddelandet som genre, vilket vanligtvis används som svar till enklare

kriser (Frandsen & Johansen, 2020). Detta skulle i sin tur kunna sända en signal till

medborgarna att restriktionerna trots allt inte är så viktiga att följa, så länge man gör en

egen personlig bedömning.

Den avslutande parametern inom mikroanalysen utgörs av text. Denna kan

argumenteras vara den mest centrala eftersom analysen avser texten i sig, det vill säga

meddelandet och retoriken (Frandsen & Johansen, 2020). Användningen av retorik har en

fundamental påverkan på hur kriskommunikationen formuleras. Beroende på om

kommunikationen centreras kring exempelvis en ursäkt, ett förnekande eller en förklaring

ramas meddelandet in olika och påverkar följaktligen hur mottagarna kommer att ta emot

och tolka den kommunikativa insatsen (Frandsen & Johansen, 2020).

Som tidigare nämnt har vi observerat att MSB:s kommunikationskultur som

statlig myndighet har betydelse för hur meddelandet är formulerat. Den präglas främst av

en formell ton vilket kan urskiljas exempelvis genom meningen:

Han ser det som svårt givet de reaktioner som finns och därtill försvårar dessa reaktioner

även för MSB att genomföra sitt viktiga uppdrag (MSB, 2021).

En sådan formulering strävar åt en mer korrekt känsla, än en vardaglig, vilket går överens

med MSB:s status som myndighet. Tonen och ordvalen som används påverkar i sin tur

hur kriskommunikationen uppfattas och följaktligen också hur inramningen tolkas av
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mottagarna. Tillsammans med konstaterandet att pressmeddelandet publiceras på MSB:s

egna hemsida har den formella tonen betydelse för retoriken i och formulerandet av

kriskommunikationen överlag.

Som konstaterat mediet-parametern betraktas information på en organisations

egna hemsida många gånger som vinklad och således också mindre trovärdig (Frandsen

& Johansen, 2020). Mot bakgrund av detta är det av intresse att analysera uttalandet

Eliasson får göra. Citatet i pressmeddelandet kan observeras syfta till en form av

tolkningsföreträde i frågan:

Det viktiga är inte jag som person. Det viktiga är hur vi som samhälle hanterar pandemin

och att allt fokus är på den otroligt viktiga uppgiften. Skälet för mitt ställningstagande är att MSB

som myndighet ska få bästa möjliga förutsättningar att genomföra sitt uppdrag (MSB, 2021).

Här yttras flera konstateranden som etablerar en tolkningsram för hur mottagarna bör

förstå och tolka dubbelkrisen. Detta kan vidare analyseras i förhållande till förtroende och

observeras som ett försök från MSB:s sida att bibehålla förtroendet hos allmänheten.

Tolkningsföreträdet kan förstås som ett verktyg MSB:s använder sig av för att försöka

minimera den potentiella skada dubbelkrisen riskerar ha på myndighetens förtroende.

Ytterligare kan det argumenteras att formuleringar som nedan bör identifieras som försök

att genom kriskommunikation rama in dubbelkrisen som uppmärksammad och

identifierad internt, till stor del från generaldirektörens håll:

Eliasson tog initiativ till ett möte” och “[...]Dan Eliasson (har) i dag bett om förflyttning

från sitt jobb som myndighetschef och generaldirektör (MSB, 2021).

Samma citat, i kombination med en helhetsbedömning av retoriken som använts

genomgående i pressmeddelandet, medför att texten främst tolkas som informerande, och

inte som ett förnekande eller ursäktande. Vidare, kan det argumenteras att användningen

av titlar som “generaldirektör” och “inrikesminister” anspelar på en auktoritär ställning

till MSB:s fördel och justerar följaktligen skärpan i kontrasten av tolkningsramen än mer.

I kombination med observationen om tolkningsföreträde skulle detta kunna orsaka såväl

acceptans av, som motsättning i frågan hos en mottagare.

En mening i pressmeddelandet som är intressant att analysera, i förhållande till

personifieringen av dubbelkrisen, som MSB valt att lägga betoning på är: “Dan Eliasson

lämnar så MSB kan gå vidare med sitt viktiga uppdrag” (MSB, 2021). Den är av intresse
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eftersom det är ett citat vars formulering sammanflätar Eliassons uppdrag inom

myndigheten med hans handlingar som privatperson och sätter dessa i en

beroendeställning till varandra. I och med detta motsätter sig meningen även den

betoning som MSB försökt etablera och förskjutningen av dubbelkrisens uppståndelse

som person-orsakad av Eliasson som privatperson, ej generaldirektör för myndigheten. I

samma kontext gör även meningen nedan det svårt att i en analytisk observation bortse

från att Eliassons agerande som privatperson faktiskt har ett, av MSB, uttryckt samband

med hans uppdrag för myndigheten.

Han ser det som svårt givet de reaktioner som finns och därtill försvårar dessa reaktioner

även för MSB att genomföra sitt viktiga uppdrag (MSB, 2021).

Sammanfattningsvis uttrycker meningen att det är ett samband som är för starkt att bortse

från gällande inflytandet generaldirektören har på MSB:s verksamhet och tillhörande

organisatoriska målsättningar (såväl i sin yrkesroll som privatperson).

5.4.2 Facebook-kommentarer

Styckena som följer avser en analys av utvalda Facebook-kommentarer tillhörande den

retoriska sub-arenan. Dessa återfinns i bilagor.

Kontexten består på ett övergripande plan av förhållandet mellan myndighet och

medborgare, där MSB:s uppdrag är att arbeta för samhällets säkerhet och där det kan

observeras att många av medborgarna anser att myndigheten brustit i sitt uppdrag.

Kommunikationen på sub-arenan förs som ett svar på dubbelkrisen och som ett svar på

MSB:s pressmeddelande (MSB, 2021).

Mediet för kriskommunikationen är kommentarsfältet tillhörande MSB:s inlägg

på den egna Facebooksidan. Facebook möjliggör snabb, enkel och flervägsriktad

kommunikation, och kan involvera många olika röster samtidigt. MSB:s inledande

tolkningsföreträde kan därigenom snabbt komma att utmanas. Facebooks interaktiva

funktioner tillåter aktörer att svara på varandras kommentarer, adressera varandra direkt,

och möjliggör reaktioner till kommentarer. Därigenom underlättar mediet för användarna

att uttrycka sin åsikt, uppmärksamma kommentarer och således göra delar av

kommunikationen framstående. Som en direkt konsekvens kan det argumenteras att

Facebook som medietyp utgör en mer “neutral” plattform att möta myndigheten på, i

förhållande till vad MSB:s hemsida innebär för den retoriska arenan. Ytterligare innebär

detta att maktförhållandet mellan myndighet och medborgare kan förskjutas.
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Medborgarna, som är fler i antal, kan ta över kommunikationen då MSB ofta inte hinner

(eller väljer) att svara på många av kommentarerna. I första hand lämpar sig inte mediet

för längre, komplexa texter utan förutsätter enkel dialog och delande av åsikter vilket har

implikationer på kriskommunikationen (Frandsen & Johansen, 2017).

Parametern genre kan argumenteras utgöras av två nivåer. För det första hör

kommentarerna som analyseras till genren Facebook-kommentarer. Detta bör konstateras

för att få med aspekten av öppna kommunikationsprocesser mellan de olika aktörerna,

som tillhörandet till denna genre möjliggör. Ytterligare, bör genren konstateras som

allmän debatt. På den retoriska sub-arenan uttrycks inte bara fakta utan även åsikter och

myndighet möter medborgare i interaktion. En Facebook-debatt kan argumenteras skilja

sig från en traditionell debatt utifrån den enkla fakta att “debattörerna” är amatörer (se

bilaga 8.4). Detta kan observeras i såväl tonalitet, argumentationskvalitet och oförmågan

att följa publicistiska uppföranderegler, vilket MSB uppmärksammar genom

kommentaren:

Vi vill uppmana alla att hålla en god ton [...] Förtal, hatiska uttalanden och

personangrepp hör inte hemma här [...] (bilaga 18).

Detta leder till konstaterandet att det inte bara blir en fråga om ett möte mellan allmänhet

och myndighet, utan även debattör och inte. Kombinationen av de två genre-nivåerna

utgör observationen att MSB:s moderatorer möter medborgarna, med olika

grundförutsättningar och olika möjligheter att uttrycka sig, vilket en övergripande

analytisk observation av kommentarerna kan konstatera att MSB inte tar vidare hänsyn

till.

Inom ramen för parametern text på mikronivå har vi kategoriserat analysen utifrån

olika identifierade teman. Kategorierna har definierats utifrån övergripande retorisk stil

och ton. Följer gör en analytisk observation hur medborgarna betonar ansvar för

dubbelkrisen genom retoriska ordval och kommunikativa formuleringar. De identifierade

kategorierna av kommentarer involverar, från medborgares sida, ifrågasättanden,

tillrättavisanden och hån. Utifrån MSB:s sida har vi identifierat icke-svar,

rättfärdiganden, ansvarsfrånskrivanden och redogörelser. Kategorierna går delvis in i

varandra.

Inom ifrågasättanden har medborgare som ställer sig frågande till myndighetens

hantering av händelsen identifierats. Här ifrågasätts hur resan kunde ske från början och

det finns en önskan att få förklaringar. Ett exempel på en sådan kommentar formuleras:
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Nu framkommer det ju också att Dan Eliasson har varit på resor flera gånger under

pandemin. [...]Vem är ni egentligen lojala, folk och samhällets bästa, eller er eventuella

generaldirektör? Varför har ni tillåtit det att fortgå såhär fram tills resan till Kanarieöarna?

(bilaga 2).

Kommentaren ifrågasätter hanteringen av resan och följaktligen MSBs lojalitet mot

folket. Genom att applicera en ram till en händelse definieras händelsen på ett visst sätt,

genom att exempelvis en viss tolkning, moralisk utvärdering, eller förslag på hantering av

problemet framhävs (Entman, 1993). Kommentaren ovan ramar in händelsen som ett

lojalitetsproblem och som något som varit pågående under längre tid, genom att flera

resor genomförts. Följaktligen kan MSB diskuteras tillskrivas ansvar, då de ansetts varit

mer lojal sin generaldirektör än det svenska folket. Som en direkt konsekvens belastas de

för att inte ha agerat tidigare. Kommentaren ses som ifrågasättande eftersom den söker

svar på frågor, med ord som “vem” och “varför”. Genom att rösten äntrar arenan och

inte bara kritiserar generaldirektörens agerande eller myndighetens hantering av

dubbelkrisen, utan även MSB:s intentioner och lojalitet, kan den utgöra ett hot mot

myndighetens förtroende; i synnerhet om den uppmärksammas av andra medborgare och

inte besvaras av MSB. Frågan kan tolkas som retorisk, genom undran vem myndigheten

“egentligen” är lojal. I efterföljande formulering undrar medborgaren varför problemet

“tillåtits” fortgå fram till avslöjandet. Denna formulering kan observeras lägga ytterligare

ansvar på myndigheten, genom antydan att myndigheten borde hindrat situationen från

att fortlöpa. Kommentaren betonar att MSB har ett stort ansvar, inte endast Eliasson

personligen. Kommentaren utgör således ett potentiellt hot för myndighetens ingående

betoning och ytterligare dess rykte och förtroende. Besvaras inte en sådan kommentar

kan tolkningsramen tänkas överta definitionen av dubbelkrisen på sub-arenan och i

samband “vinna” över MSB:s inledande inramning av krisen som person-orsakad. I två

andra kommentarer ifrågasätts tillsättandet av Eliasson som generaldirektör och

förtroendet hos medborgarna uttrycks i och med detta gått förlorat:

Jag frågade om MSB är medvetna om att förtroendet för myndigheten gick ner, när han

tillträdde som chef? (bilaga 12)
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[...]ni har förlorat all trovärdighet med ett chefsval som Dan Eliasson. [...]Den

nonchalans och det hån som hans resa innebär mot alla oss som faktiskt följer restriktioner,

överstiger allt[...] (bilaga 21).

Den senare kommentaren kan argumenteras representera en illustration av en ytterst

kritisk betoning av dubbelkrisen och implikationerna den haft på MSB:s förtroende.

Vidare, kan det i texten även urskiljas en misstro gentemot myndigheter överlag och en

besvikelse över hur MSB har hanterat dubbelkrisen:

HUR är det möjligt att en sådan clown till människa får fortsatt ersättning!!?? Politiker-

och myndighetspersonsföraktet har en grogrund i just såna här händelser och personer som Dan

Eliasson (bilaga 21).

Kommentaren beskriver att anledning till att myndighetsförakt uppstår är på grund av att

tjänstemän missköter sig och sedan blir förskonade från riktiga konsekvenser, som fallet

även uttrycks vara i den aktuella krisen. Följaktligen kan både händelsen och dess

hantering diskuteras ha påverkat medborgarens förtroende för myndigheten.

Kommentaren ses som ifrågasättande genom formuleringen “HUR är det möjligt[...]”,

där medborgaren till synes söker svar på hur myndigheten resonerat kring hanteringen.

Genom att benämna resan som ett hån och som nonchalant framstår handlingen som

avsedd för att uppröra, eller som likgiltig inför medborgarnas reaktioner. Kommentaren

kritiserar inte bara Eliassons handlande, utan även tillsättandet av honom som chef och

att han får fortsatt ersättning efter krisen. Detta kan observeras antyda att medborgaren

klargör att MSB själva bör dela ansvaret för dubbelkrisen. Liknelsen mellan Eliasson och

en clown tolkas syfta till att fördumma MSB och associationerna med Eliasson. Den

uttrycker i och med detta såväl misstro som en upplevelse av MSB som inkompetent.

Likt ovan, kan även denna kommentar observeras utmana MSB:s inledande tolkningsram

och blir följaktligen utgångspunkt för kritisk kommunikation.

I kategorin tillrättavisanden finner vi kommentarer från medborgare som kan

tolkas upplysa MSB om hur de borde agerat eller ska agera. Ett exempel lyder: “[...]Han

har grovt misskött sig och då ska man inte få bonus m.m.” (bilaga 23). Ett annat:

“[...]Kom inte med era pekpinnar igen. Det har vi fått nog av” (bilaga 5). Den sista

kommentaren kan tolkas referera till en uppfattad dubbelmoral från medborgarens håll.

MSB:s agerande kan tolkas präglas av dubbelmoral genom att deras egen generaldirektör,

med delat ansvar för den svenska pandemistrategin, själv inte följde

rekommendationerna. Kommentaren fortsätter:
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Vad ni än säger så finns inte förtroendet kvar. Ni får faktiskt skylla er själva. Hade ni

varit lika duktiga på att tillrättavisa f d GD så hade ni inte befunnit er i denna situation (bilaga

5).

Inramningen av händelsen liknar den ovan; medborgaren kritiserar MSB för att det inte

blivit konsekvenser för Eliasson tidigare. Kommentaren är ett svar på MSB:s uppmaning

om att hålla god ton i kommentarsfältet (bilaga 18), vilket verkar uppröra medborgaren

som antyder att organisationen själva har satt sig i situationen. Denna tolkningsram

tillåter oss att återigen observera hur myndigheten tillskrivs ansvar för dubbelkrisen.

En annan medborgare kritiserar MSB:s inramning av händelsen genom följande

kommentar:

“givet de reaktioner som uppkommit” så lämnar Eliasson uppdraget...emellertid vore en

mer rättvisande och korrekt formulering: “Givet den semesterresa som Eliasson nyligen

genomförde”. Det är Eliassons EGET AGERANDE som bryter mot Folkhälsomyndighetens

rekommendationer och mot MSB:s egna uppmaningar och därför i rimlighetens namn borde det

också stå som huvudorsak till att han lämnar uppdraget, det kan annars låta som om ansvaret

läggs på svenska folkets “reaktioner” (bilaga 24).

Kritiken riktas mot myndighetens kriskommunikation och kan tolkas yttra upprördhet.

Ytterligare refererar kommentaren till MSB:s, enligt medborgaren, synbara

ansvarsfrånskrivande genom konstaterandet i pressmeddelandet att Eliasson har svårt att

fortsätta sitt arbete på grund av “reaktionerna som uppstått” (bilaga 24). Detta har

synbart tagits emot som något som överläggs på allmänheten. Eftersom medborgarna

utgör gruppen som tagit skada av krisen (emotionellt, genom minskat förtroende) och

som MSB har en skyldighet gentemot, kan det konstateras finnas en moralisk motsättning

i antydan att de på något sätt är ansvariga för konsekvenserna. Medborgaren har valt att

skriva delar av stycket i versaler, vilket kan ses som ett retoriskt stilgrepp för att betona

delar av texten som särskilt viktiga. Detta kan hänvisas till “salience” inom

Framingteorin, där skribenten genom att göra vissa delar i texten framträdande gör

informationen mer uppmärksammad och minnesvärd (Entman, 1993). Således kan det ses

som ett försök att betona krisen som något Eliasson och MSB ansvarar för, som borde

kommuniceras om därefter. Betoningen av “eget agerande” framhäver det personliga

ansvaret i sammanhanget. Vidare, kan formuleringen nedan diskuteras illustrera

skepticism till att inte fler än Eliasson själv bär ansvaret för krisen, oavsett MSB:s

inramning av dubbelkrisen som person-orsakad:
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Därutöver kan en undra om han själv hur som helst kan bestämma när han ska ta

semester t.ex. mitt under en pandemi i ett mycket kritiskt läge, det finns säkert fler ansvariga?

(bilaga 24).

Kommentaren fortsätter:

Att dessutom göra sig oanträffbar och osynlig på detta viset som makthavare kan också

uppfattas som ytterligare ett svek istället för att mer rakryggat själv direkt tala om sitt agerande.

Jag hoppas även att någon på MSB verkligen läser igenom om möjligt SAMTLIGA kommentarer

här från svenska folket, vår röst måste höras (bilaga 24).

Ett missnöje kan utläsas och ytterligare tolkas som att medborgaren anser att MSB

hittills har åsidosatt medborgarnas perspektiv och åsikter genom att anta en helt annan

tolkningsram, eller genom att underlåta att besvara eller uppmärksamma vissa

kommentarer. Kommentaren ifrågasätter MSB:s hantering av och orsaksförklaringar till

krisen. Vi har dock valt att placera texten inom kategorin tillrättavisande eftersom den

också innehåller uppmaningar om hur MSB istället borde agerat. Kommentar kan alltså

tolkas yttra en ovilja att acceptera MSB:s inramning och ett avfärdande av myndighetens

förklaringar. Rösten förespråkar en alternativ betoning som texten tolkas framhäva. Detta

kan liknas vid kampen om att definiera en kris på den retoriska arenan (Frandsen &

Johansen, 2017). Ifrågasättandet av myndighetens betoning skulle kunna undergräva

myndighetens förtroende.

Kategorin hån innehåller kommentarer som skämtar om eller förlöjligar MSB

och/eller Eliasson med syfte att kritisera och ge uttryck för missnöje, och/eller skapa

någon slags gemenskap och jargong medborgare emellan, utifrån likasinnade åsikter (se

rubrik 5.3.3). En kommentar som går in under denna kategori är:

Jag ska åka till Kanarieöarna. Behöver jag anmäla semester eller kan jag bara dra i

smyg? Jag är chef för en samhällsviktig myndighet (bilaga 26).

Kommentaren antar en ironisk ton och verkar syfta till att kritisera MSB. Formuleringen

kan ses referera till att MSB inte tar ansvar för att deras generaldirektör rest utomlands

under pandemin, och istället har uppgett att en personlig bedömning låg till grund för

resan. En antydan om myndighetens ansvarslöshet kommuniceras med en indirekt

hänvisning till att MSB inte tagit ställning till eller hanterat situationen från början.

Oavsett kommentarens seriositet avslöjar medborgaren sina tankar om MSB. Som en

konsekvens av att myndigheten inte kommunicerar i samma utsträckning som

medborgarna leder det till att medborgarna istället kommunicerar med varandra för att
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uppnå konsensus, liknande dialogen i bilaga 8.4, tråd 2. Kampen om den definierande

makten, som är allestädes närvarande på retoriska arenor kan diskuteras vunna i

avseenden som dessa. Detta leder till att sub-arenan delvis präglas av framträdande röster

som förlöjligar och skämtar om MSB, vilket kan ha implikationer på myndighetens

förtroende.

Inom ramen för MSB:s kommunikation har vi identifierat kategorin icke-svar,

involverande svar liknande:

[...]Just nu har vi inga ytterligare kommentarer, utöver det som står i det

pressmeddelande som skickats ut i samband med händelsen[...] (bilaga 3).

Kommentaren är ett svar på den tidigare citerade kommentaren i bilaga 2, som

ifrågasätter myndighetens lojalitet. MSB:s val att inte svara på dessa frågor kan ses mot

bakgrund att kommentaren tillskriver ansvaret direkt till MSB. Som konstaterat är det

inte bara vad som uttryckligen nämns som utgör inramningen av händelsen, utan även

vad som utelämnas och som mottagarens uppmärksamhet därigenom styrs bort från

(Entman, 1993). Att flytta fokus från frågor som söker tillskriva myndigheten ansvar,

genom att endast besvara delar av kommentarer, att inte svara alls eller att explicit avstå

från att bemöta kan därmed vara en strategi från MSB:s sida för att undvika ansvar, och

därmed fortsätta betona händelsen på det önskvärda sättet. En annan typ av icke-svar kan

återfinnas i kommentarer där myndigheten undviker att besvara frågor, till exempel

bilaga 11, som är ett svar på tidigare kommentarer (bilaga 10). Medborgaren konstaterar i

den föregående kommentaren:

[...]ni har ett stort jobb att göra för att få tillbaka förtroendet [...]”, och ställer följande

fråga: “[...] är ni medvetna om att förtroendet för er myndighet sjönk bara av att dom satte han

som ansvarig för er? (bilaga 10).

Det kan observeras att myndigheten väljer att förminska frågan om förtroende till att

endast omfatta tillsättandet av en ny generaldirektör, något som i sin tur hänvisas till

Regeringskansliet:

Tillsättningen av MSB:s generaldirektör är det regeringen och Regeringskansliet som

beslutar om, det är inget MSB är inblandade i. Så tyvärr kan vi inte svara på din fråga (Bilaga

11).

Detta går i linje med ansvarsfrånskrivanden. Kommentaren kan sägas tillhöra båda

kategorierna, men eftersom den undviker att svara på frågan har den identifierats tillhöra
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denna kategori.

MSB:s kriskommunikation kan tolkas utifrån den retoriska arenan, där olika

röster försöker definiera krisen utifrån egna föreställningar (Frandsen & Johansen, 2017).

Genom att välja att inte svara kan det ses som att myndigheten överlämnar

kriskommunikationen till medborgarna, och försöker ställa sig utanför den retoriska

arenan. Dessa typer av undvikande svar kan uppfattas som ett svek i sig, vilket kan yttra

sig liknande:

Det får vara slut på alla dessa undanflykter[...]När ni kan som [sic!] myndighet stå

rakryggade[...]så kommer vi skattebetalare få förtroendet tillbaka (bilaga 25).

Inom ramen för kategorin ansvarsfrånskrivanden ingår kommentarer där MSB

hänvisar frågor vidare till andra aktörer, exempelvis regeringen:

[...]Detaljer som rör vår tidigare generaldirektörs anställningsvillkor hänvisar vi till

regeringskansliet[...] (bilaga 17, se även bilaga 16).

Detta blir intressant inte bara utifrån riktigheten i svaret, utan mot bakgrund av vilka

kommentarer MSB väljer att besvara. Svaret kan ses som en liknande strategi, i

förhållande till kommentarerna i bilaga 2 och bilaga 14, där medborgare ber MSB svara

på frågor angående deras underlåtelse att hantera händelsen i tid. MSB svarar inte direkt

på frågan, utan istället hänvisar de till Eliassons personliga bedömningar (se bilaga 6

nedan), eller väljer att inte svara (se bilaga 3). Som ovan nämnt kan detta tolkas som ett

sätt för MSB att betona händelsen på önskvärt sätt, genom att svara på frågor som kan

hänvisas till någon annan och att svara undvikande eller lämna frågor obesvarade som

inte gynnar den egna tolkningsramen. Ett friskrivande från ansvar för dubbelkrisen skulle

kunna resultera i ett bibehållet eller återupprättat förtroende för myndigheten. Vidare kan

kommunikationen tolkas som ett försök att stänga den retoriska arenan, eller åtminstone

att ställa sig utanför den, genom att hävda att både ansvaret för krisen och

kommunikationen kring den ligger hos en extern aktör.

I kategorin rättfärdiganden återfinner vi kommentarer som hänvisar till resan som

en personlig bedömning:

[...]Om du syftar till den utlandsresa som Dan Eliasson nyligen genomfört, var det en

privat semesterresa som Dan Eliasson gjort efter en egen personlig bedömning. /MSB:s redaktion

(bilaga 6).
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MSB:s kommentar kan tolkas som ett rättfärdigande av underlåtelsen att agera innan

samhället reagerade och krisen var ett faktum. Kommentaren är ett svar på den tidigare

citerade kommentaren (bilaga 5) under kategorin tillrättavisanden. Där observeras

medborgaren äntra sub-arenan för att få MSB att ta ansvar för händelsen och yttrar att

myndigheten borde förhindrat eller hanterat händelsen tidigare. MSB:s kommentar tolkas

som rättfärdigande eftersom den frånsäger sig ansvar för en händelse de kan

argumenteras vara involverade i, genom att hänvisa till Eliasson. Kommentaren

understryker individansvaret genom att i samma formulering använda orden “privat”,

“egen” och “personlig”. Dessa formuleringar kan argumenteras förklara och rättfärdiga

MSB:s passiva beteende. Genom ett sådant ställningstagande minskar de risken att

beskyllas för att inte rapporterat händelsen tidigare (i synnerhet då det avslöjades att flera

resor gjorts). Att betona dubbelkrisen som person-orsakad kan således diskuteras minska

myndighetens kommunikativa ansvar. Även detta kan observeras som ett försök att ställa

sig utanför sub-arenan, genom att lägga fokus på Eliasson.

Den sista kategorin utgörs av redogörelser. Här analyseras kommentarer där MSB

till synes försöker svara medborgare sakligt och utförligt. Detta kan tolkas som ett försök

att kommunicera kompetens, transparens, pålitlighet och auktoritet. Ett exempel på detta

återfinns i kommentaren som svarar på en fråga om MSB:s förtroende:

[...] Visst följer vi förtroendemätningar, och vi gör även egna kopplat till

coronapandemin [...] (bilaga 13).

Detta kan tolkas som en ansats till att ses som en kompetent, ordentligt och pålitlig

myndighet, som utöver att följa befintliga mätningar även utför sina egna undersökningar.

Kommentaren fortsätter genom formuleringen:

[...] Samtidigt var inte MSB med i den nämnda undersökningen innan 2018, vilket gör det

svårt att jämföra hur det har sett ut längre bakåt i tiden. Något skarpare svar är som så kommer

du inte få tyvärr. /MSB:s redaktion (bilaga 13).

Dessa meningar föregås av en redogörelse om förtroendemätningar och siffror olika år,

vilken mynnar ut i ett konstaterande att det är svårt att avgöra hur Eliassons tillträde har

påverkat förtroendet genom dessa undersökningar. Svaret kan, utöver att ge ett utförligt

svar på frågan, tolkas som ett försök att återupprätta bilden som auktoritär och

kompetent. Detta görs dels genom svaret på frågan och dels genom att markera ett avslut

på kommunikationen. MSB svarar således rakt av på frågan, vilket kan tolkas som ett

nonchalerande av medborgarens implicita begäran om någon typ av ursäkt. Myndigheten
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håller sig synbart till den inledande inramningen av dubbelkrisen som något de själva inte

bär ansvaret för och därigenom inte heller behöver be om ursäkt för. Tonen i

kommentaren är genomgående formell och opersonlig genom att texten är saklig och

korrekt. Detta bidrar ytterligare till bilden av MSB som å ena sidan kompetent och

auktoritär, å andra sidan oförstående medborgarnas förväntningar. Misslyckanden att se

och möta medborgarna i kriskommunikationen kan resultera i implikationer på

förtroendet. Om medborgarna, i motsats till detta, godtar myndighetens svar kan det

istället hjälpa i återupprättandet av detsamma. Svaret kan tolkas som ett försök från MSB

att försvara sitt rykte och återta kontrollen över kommunikationen genom att måla upp sig

själva som pålitliga och noggranna. Implicit kan det tolkas som att frågan som

kommentaren föregås av (bilaga 12) antyder att MSB är dåligt pålästa om och omedvetna

gällande sin egen verksamhet, och att myndigheten med sitt svar vill motbevisa

medborgaren. Tolkat utifrån RAT (Frandsen & Johansen, 2017) kan detta ses som att

medborgare och myndighet kämpar om den definierande makten.

5.5 Sammanfattning av analys
Analysen resulterar i observationen att de framträdande rösterna på den retoriska

sub-arenan övervägande engagerar sig i en intressekonflikt. MSB:s inledande

tolkningsram väcker oenighet och antagonism hos medborgarna som tar sig uttryck i

kommentarsfältet. Vidare kan MSB:s tolkningsram konstateras anta ett

organisationscentrerat perspektiv. I kommentarsfältet försöker myndigheten övervägande

friskriva sig från ansvar och ingen ursäkt erbjuds allmänheten. Kontrafaktiskt kan det

argumenteras att regeringen, och i förlängningen MSB, har koncentrerat

pandemistrategin till det individuella handlandet. Dynamiken som uppstår på sub-arenan

bör således ses som präglad av detta och erbjuder en förklaring till det antagonistiska

bemötandet från medborgarna. Överlag och i förhållande till detta kan dubbelkrisen

diskuteras utgöras av en dubbelmoral. I samband med att MSB är en myndighet som

kommunicerar restriktioner för det svenska samhället och således förväntas föregå med

gott exempel, uppstår en inkongruens i bilden av hur man som medborgare bör bete sig i

förhållande till de uttalade restriktionerna.

Makroanalysen konstaterar att verbala attacker som yttras på sub-arenan tvingar

MSB att äntra och interagera. Detta förtydligar en paradox i myndighetens

kriskommunikation: dubbelkrisen bör ses som isolerat person(ligen)-orsakad av Eliasson,

men sambandet mellan honom personligen och hans roll som generaldirektör är för starkt

för att bortse ifrån, därför får han lämna uppdraget. Detta lägger grunden för en
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diskussion kring vad dynamiken kan ha för implikationer på MSB:s förtroende. Eftersom

det av analysen framgår att sub-arenan huvudsakligen präglas av ifrågasättande, kritiska

kommunikationsprocesser blir såväl dubbelmoralen som paradoxen framträdande och

föremål för misstro. Motsättningar utgör kärnan i RAT och bör således inte konstateras

som något extraordinärt. Det är däremot intressant att sätta dubbelkrisen och dess

dynamik i förhållande till förtroende och ett flerstämmigt perspektiv på

kriskommunikation. MSB:s inledande tolkningsram i kombination med paradoxen och

mötet med olika framträdande röster på arenan kan argumenteras sätta myndigheten i en

låst position, där en pudlande ställning i efterhand faktiskt skulle kunna skada anseendet

mer. I och med att MSB:s kriskommunikation från början misslyckas ta olika röster i

beaktande blir deras handlingsutrymme på sub-arenan begränsat. Följaktligen får

medborgarna, på en ytterst publik arena, mycket utrymme att själva definiera

dubbelkrisen.
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6. Diskussion

Det finns en tendens inom riskanalysstudier att betona rationalitet, även om det samtidigt

finns ett visst erkännande av allmänhetens uppfattningar som relevanta. I kontrast till

detta betonar kriskommunikationslitteratur allmänhetens åsikter och dess auktoritära

ställning, ofta på bekostnad av rationella sanningar. Denna studie har visat att insistera på

formell och byråkratisk korrekthet kan vara kontraproduktivt när det gäller allmänhetens

förtroende för myndigheter. Av analysen framgår en avancerad dynamik, där MSB:s

insisterande på rationalitet och korrekthet på en flerstämmig, informell arena inte

översätts väl; följer gör att kommunikationen inte heller tas emot väl. I kölvattnet av

MSB:s kriskommunikativa handlande uppstår en diskrepans mellan hur Eliassons

handlingar förklaras och allmänhetens förståelse av myndighetens logik. Utifrån

riskanalysteori blir det således intressant att notera att myndighetens primära

verksamhetssyfte är att reducera risker för samhället och att det i dubbelkrisen istället är

MSB som är i risk, där risken utgörs av allmänhetens uppfattningar. Meddelandet som

sänds ut är att allmänhetens reaktioner är problemet, inte Eliassons handlingar. Det

integrerade teoretiska ramverket tillåter oss att exponera de logiker som uppstår inom

dubbelkrisens dynamik, visa hur aspekter som byråkratisk korrekthet och indelningen att

vara en privatperson eller en offentlig representant påverkar allmänhetens förtroende

negativt och således att visa hur MSB:s strategi ter sig kontraproduktivt.

I förhållande till tidigare forskning undersöker uppsatsen hur dynamiken i en

dubbelkris ter sig och vad fenomenet kan betyda för en myndighets förtroende, snarare än

vad ett koncentrerat fokus på en dubbelkris innebär för den ursprungliga krisen och dess

offer. Därmed bidrar studien med nyanserad kunskap kring dubbelkriser och dess

dynamik och ytterligare till förståelsen av kriskommunikation som en komplex företeelse

med flerstämmiga perspektiv. Kriskommunikation som är isolerat centrerad och

organisationscentrerad misslyckas att ta dessa perspektiv i beaktande. Detta blir än mer

centralt för offentliga verksamheter och myndigheter att beakta, på grund av dess

samhällstjänande syften. Med digitaliseringen i åtanke och eftersom gränsen mellan

online och offline har blivit så pass vag att en närvaro online är mer eller mindre

densamma som den fysiska, kan en försummelse av olika framträdande röster på en

retorisk arena online få konsekvenser för den ordinarie verksamheten. Mot bakgrund av

att MSB misslyckas ta olika röster i beaktande och i kölvattnet av att medborgarna får
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utrymme att själva definiera dubbelkrisen kan dynamiken ses som direkt skadlig för

MSB:s förtroende.

6.1 Avgränsningar & vidare forskning
Den andra delen av mikronanalysen koncentrerades övervägande till kommunikationen

mellan medborgare och myndighet. Däremot framstod även kommunikationen

medborgare emellan som intressant att utifrån ett kriskommunikationsperspektiv

undersöka. Detta eftersom att medborgarna i gemensamma interaktionsprocesser skapar

mening av krisen, vilket också bidrar till att definiera den. Följaktligen skulle detta kunna

utgöra en möjlighet för vidare forskning. Ytterligare, och även om studiens

genomförande erbjudit en unik möjlighet att isolerat undersöka dynamiken i en

dubbelkris på en specifik retorisk sub-arena, är det relevant att återigen konstatera att den

nationella retoriska arenan inte tas i beaktande. Studien skulle således kunna överföras till

en bredare kontext och då också ta hänsyn till externa framträdande rösters inflytande.

Det hade även varit intressant att undersöka om allmänhetens förtroende för MSB tog

temporär skada under pandemin, eller om dubbelkrisen orsakat långvariga implikationer

på myndighetens förtroende.
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