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Abstract

To reach out, and be heard. A study of discursive change in MSB's

communication on Twitter during the covid-19 pandemic.

Information, recommendations and advice from public authorities have a major

impact on the Swedish society. The Swedish strategy during the covid-19

pandemic has been discussed in terms of both crisis management and how

authorities have communicated restrictions to Swedish citizens. The emerging

digitalisation enables authorities to communicate directly to the citizens through

social media, which is being used to a great extent during the crisis. The purpose

of the study is to identify discursive changes between different periods in Swedish

government communication during the pandemic. The case organization being

studied is the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), an agency with

significant responsibility for information and communication in the event of a

societal crisis, similar to the current pandemic. Through a discourse psychological

approach, MSB's communication on Twitter is studied at 3 selected periods of

time, regulated to 4-week intervals. The tweets are supplemented with a

description of the current situation in Sweden for each period, in the form of

reports and attitude surveys. The result states that the authority changes its

discursive strategies depending on how the contemporary situation in Sweden

emerges. The authority uses discourses that show a gradual change from

appearing equal to citizens, to emphasizing its position of power and finally

returning to an equal relationship. The discourses can in the long run be seen as a

concretization of the type of relationship that the authority wants with Swedish

citizens.

Keyword: institutional communication, crisis communication, discourse analysis, The

Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), covid-19.
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Sammanfattning

Att nå ut, nå fram och få gehör. En studie av diskursiv förändring i MSBs

kommunikation på Twitter under covid-19 pandemin.

Information, rekommendationer och råd från statliga myndigheter har en stor

inverkan på det svenska samhället. Den svenska strategin under covid-19

pandemin har varit omdiskuterad i termer av såväl övergripande

krishanteringsstrategi som hur myndigheter kommunicerat allmänna råd och

restriktioner till svenska medborgare. Digitaliseringens framväxt möjliggör även

för myndigheter att kommunicera direkt till mottagaren via sociala medier,

vilket utnyttjas under den rådande krisen. Syftet med föreliggande

forskningsstudie är att påvisa diskursiva förändringar mellan olika tidsperioder i

svensk myndighetskommunikation under rådande pandemi. Fallorganisationen

som studeras är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), en

myndighet med ett betydande ansvar för information och kommunikation i

händelse av en samhällskris, likt den rådande pandemin. Genom ett

diskurspsykologiskt angreppssätt studeras MSB:s kommunikation på Twitter vid

3 valda tidsperioder, reglerade till 4 veckors intervall. Inläggen kompletteras

med en skildring av det samtida läget i Sverige för respektive period,

representerat av rapporter och opinionsundersökningar. Studien kan konstatera

att myndigheten förändrar sina diskursiva strategier beroende på hur den samtida

lägesbilden i Sverige ser ut. Myndigheten använder diskurser som visar på en

gradvis förändring från att framstå som jämlik med medborgare, till att betona

sin maktposition och slutligen återgå till ett jämlikt förhållande. Diskurserna kan

i förlängningen ses som en konkretisering av den relation som myndigheten vill

ha med svenska medborgare.

Nyckelord: myndighetskommunikation, kriskommunikation, diskursanalys,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), covid-19

Antal tecken inklusive blanksteg: 98 708

2



Vi vill rikta ett stort tack till Camilla Nothhaft, vår eminenta handledare som bidragit

med många kloka råd längs vägen. Vi vill samtidigt understryka att arbetet till lika stora

delar utförts av båda författarna.

3



Innehållsförteckning

Inledning 7
1.1 Problematisering 8
1.2 Syfte och frågeställning 9
1.3 Avgränsning 10
1.4 Vidare disposition 11

Tidigare forskning 12
2.1 Kriskommunikation 2.0 12

2.1.1 Det svenska forskningsfältet 13
2.2 Medborgarperspektivet på kriskommunikation 14

2.2.1 Vikten av utformning och omfattning 15
2.3 Covid-19 kommunikation 16

Teoretiskt ramverk 18
3.1 Krisbegreppet 18

3.1.1 Olika definitioner av kris 18
3.2 Funktionell textanalys och språkhandlingar 19

3.2.1 Definitionen av allmänna råd och rekommendationer 20
3.2.2 Maktutövande i skrift 21

3.3 Message fatigue 21

Metod 23
4.1 Metodologiska utgångspunkter 23

4.1.1 Hermeneutik 23
4.1.2 Socialkonstruktivism 24

4.2 Studiens upplägg 24
4.2.1 Studiens fallorganisation 25
4.2.2 Myndighetens kommunikationskanaler 26
4.2.3 Twitter 26

4.3 Diskursanalys 27
4.3.1 Diskurspsykologiskt angreppssätt 28

4.4 Urval och materialinsamling 29

4



4.5 Tillvägagångssätt vid analys 30
4.5.1 Analysschema 30

4.6 Metodologisk reflektion 31

Resultat och analys 33
5.1 Inlägg under tidsperiod 1 33

5.1.1 Samtiden under tidsperiod 1 37
5.2 Inlägg under tidsperiod 2 38

5.2.1 Samtiden under tidsperiod 2 46
5.3 Inlägg under tidsperiod 3 47

5.3.1 Samtiden under tidsperiod 3 50
5.4 Sammanfattning av analys 51

Diskussion och slutsats 54
6.1 Förslag till vidare forskning 56

Referenser 57

Bilagor 62

5



1. Inledning

Forskare menar att vi lever i ett så kallat krissamhälle (Heide & Simonsson,

2016). Dagens moderna samhälle för med sig en mängd möjligheter i takt med

ökad globalisering och teknologisk utveckling, men för likväl med sig en lika stor

mängd hot och risker med potential och kapacitet att drabba ett helt lands

befolkning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en

myndighet som har ett stort kommunikativt och informerande ansvar i händelse av

allvarliga situationer som påverkar befolkningen, exempelvis vid större olyckor

och samhällskriser. Myndighetens uppdrag är då att hantera, informera och svara

på frågor i händelse av en samhällskris (MSB, 2021b). Vår samtid präglas av

digitalisering och digital transformation som förändrar vårt samhälle i grunden.

Den accelererade digitaliseringen har resulterat i att även myndigheter, som

behöver nå ut med samhällskritisk information, behöver finna sin plats i det nya

digitala medielandskapet. Det handlar därför om att finna ett sätt för hur

myndigheten kommunicerar i termer av form, samtalston och uttryck.

Myndigheten som länge har setts som en långsam och byråkratisk instans i vårt

samhälle, etablerar sig på den snabbt föränderliga digitala arenan som kräver

utrymme för snabba vändningar och reaktioner. Då MSB, precis som andra

svenska myndigheter, är styrd av regeringen följer särskilda regleringar för hur

myndigheten är skyldig att kommunicera till sina mottagare. Bland annat ska

offentlig verksamhet uppfylla kraven i enlighet med 11 § språklagen (2009:600)

som innebär att språket “ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. Dessutom ska

myndigheten “sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och även på andra sätt

underlätta för den enskilde att ha med den att göra” i enlighet med 7 §

förvaltningslagen (1986:223). Vidare beskrivs att “språket ska vara modernt och

lättfattligt” och facktermer ska undvikas, och förklaras i den utsträckning de

används (a.a.).

MSB tillhör en av de svenska myndigheter som i vissa perioder har stor

inverkan på svenska medborgares vardagliga liv, men i andra perioder inte har
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någon inverkan alls. Under de senaste åren har myndighetens etablerade närvaro i

samhället inte varit särskilt påtaglig, men i samband med att

Världshälsoorganisationen WHO den 11 mars 2020 deklarerade att

smittspridningen av covid-19 klassades som en pandemi (Folkhälsomyndigheten,

2020a) vilket åberopade en global krissituation, blev myndighetens roll desto mer

uppmärksammad.

1.1 Problematisering

Information, rekommendationer och råd från statliga myndigheter har en stor

inverkan på det svenska samhället. Det kan till och med sägas att svenska

myndigheter har en särställning gentemot statliga instanser i andra länder

eftersom de åtnjuter ett stort förtroende hos svenska medborgare (Odén et al.,

2016). Den svenska strategin under covid-19 pandemin har varit omdiskuterad ur

flera aspekter, dels med hänsyn till den övergripande krishanteringsstrategin, dels

sett till hur allmänna råd och restriktioner rent språkligt har kommunicerats.

Precis som privata organisationers kriskommunikation intar nya digitala

plattformar, finns det även en förväntan på, och behov av, att myndigheters

kriskommunikation följer denna utveckling. Kriser uppstår ofta plötsligt vilket

kräver ett snabbt och flexibelt agerande. Myndigheter är en byråkratisk instans i

vårt samhälle vars processer ofta är långa och komplicerade för att upprätthålla

rättssäkerhet och korrekthet, vilket gör att det ofta tar lång tid att förverkliga

förändringar inom statliga organ. Myndighetsproducerad kommunikation

publiceras ofta utifrån ett mer slutet system vilket är ett resultat av den svenska

samhällsordningens arbetssätt, till skillnad från det snabbt föränderliga material

som produceras och distribueras i sociala medier. Det finns därför en inneboende

paradox i myndigheters användning av digitala plattformar och sociala medier.

Myndigheters kommunikation influeras även av sitt diskursiva sammanhang och

plats i byråkratin, vilket resulterar i en krock när myndighetslogiken i form av

allmänna råd och rekommendationer möter sociala medier och ett snabbt

föränderligt medielandskap. Det innebär att myndigheten behöver finna ett sätt att

sätta sin prägel på kommunikationen med medborgare för att nå ut, nå fram och få

gehör hos mottagaren.
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Samhälle och identitet är precis likt språkets uppbyggnad och struktur

föränderligt. Winther Jørgensen & Phillips (2000, s.40) beskriver språket som

“storheter som aldrig helt kan fixeras”. Författarna poängterar att det därför

snarare är av intresse att undersöka konstruktionen (och rekonstruktionen) av den

verklighet vi lever i, än att rent objektivt kartlägga denna (a.a.). I linje med det

förklarar Boréus och Bergström (2018, s.24) att “texter är konkreta

manifestationer av diskurser” som kan analyseras genom att “identifiera och

undersöka dess beståndsdelar” (a.a., s.24). Språket får alltså mening genom sitt

sammanhang och båda publikationerna belyser vikten av inramning,

meningsskapande och tolkning. Sättet som myndigheten kommunicerar allmänna

råd och restriktioner synliggör hur myndigheten ser på sin roll och i förlängningen

även sin relation till svenska medborgare. Relationen mellan myndighet och

medborgare kan vidare ses som avgörande för hur villig medborgare är att följa de

allmänna råden och restriktionerna som myndigheten kommunicerar.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att påvisa diskursiva förändringar som förekommit i

myndighetskommunikation under rådande covid-19 pandemi. För att uppnå syftet

med studien undersöks hur Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

väljer att arbeta med kommunikativa medel och strategier via Twitter-inlägg för

att nå ut till medborgare under pandemin. Studiens riktas mot hur allmänna råd

och restriktioner kommuniceras och vilka diskursiva förändringar som är

framträdande i olika tidsperioder. Forskningsstudiens frågeställning lyder därför:

1. Vilka diskurser är framträdande i den analyserade kommunikationen för

respektive tidsperiod?

För att besvara frågeställningen kommer 3 nedslag i tiden göras, reglerat till

4-veckors-perioder under covid-19 pandemin. Empirin kommer även placeras i

och resoneras kring utifrån en större samhällelig kontext genom att ta hänsyn till

relevanta dokument och opinionsundersökningar. Detta förklaras mer ingående

under 1.3 Avgränsning.
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1.3 Avgränsning

Forskningsstudien utgörs av en kvalitativ textanalys av empiriskt material som är

offentliga handlingar i form av sociala medie-inlägg, rapporter och

opinionsundersökningar. Empirin är begränsad till digitalt publicerat material

inom den angivna tidsramen för respektive period som vidare motiveras under 4.2

Studiens upplägg. Med utgångspunkt i studiens syfte och ändamål att påvisa

diskursiva förändringar är materialet för forskningsstudien begränsad till 3 separat

avgränsade tidsperioder. Tidsperioderna representeras av en inledande period i

början av smittspridningen av covid-19. Den andra perioden sammanfaller med

den andra vågen av smittspridning strax före jul. Den tredje perioden utgörs av det

aktuella läget som sammanfaller med samtiden när uppsatsen författas. Ramarna

för tidsperioderna är därmed:

● Tidsperiod 1: 20 mars - 17 april 2020

● Tidsperiod 2: 10 december 2020 - 7 januari 2021

● Tidsperiod 3: 9 mars - 6 april 2021

Det representerar 3 tidsperioder då MSB varit aktiv i sina sociala kanaler gällande

informationsspridning med tillhörande uppmaningar kring covid-19. I

månadsskiftet mars-april 2020 för att få medborgare att följa restriktionerna, i

december 2020 för att påverka medborgare att fortsatt hålla ut, och i mars 2021

för att se till att medborgarna fortsatt inte tar onödiga risker innan vaccineringen

kommit tillräckligt långt. Samtliga 3 nedslag i tiden kan därmed kopplas samman

till tillfällen där MSB vill skapa en beteendeförändring för att minska

smittspridningen, vilket enbart kan genomföras genom att nå ut, nå fram och få

gehör hos svenska medborgare. Forskningsstudien är begränsad till sändarens

perspektiv, det vill säga fallorganisationen som presenteras närmare under 4.2.1

Studiens fallorganisation, och undersöker kommunikationen utifrån ett opartiskt

förhållningssätt till organisationen. Det ska dock understrykas att i egenskap av

svenska medborgare går det inte att uppnå ett fullkomligt objektivt förhållande till

organisationen, då denna utgörs av en statlig instans i Sverige.

Myndigheten undersöker mottagarperspektivet i form av dels

opinionsundersökningar utförda av den oberoende organisationen Kantar Sifo,

dels genom genomförda undersökningar och rapporter internt. Däremot finns det

en inneboende problematik för myndigheten att granska sig själv och den
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kommunikation som distribueras, och därav ämnar forskningsstudien att bidra

med denna analys och reflektion utifrån författarnas lärda perspektiv inom

strategisk kommunikation. Fallorganisationens kanalval för att nå ut med

informationen värderas och analyseras inte, utan studien ser enbart till tillgänglig

empirin på valda plattformar, vilket vidare motiveras under 4.4 Urval och

materialinsamling.

1.4 Vidare disposition

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. I kapitel 1 beskrivs studiens bakgrund,

problematisering och syfte. Frågeställningen presenteras, och avgränsningar

motiveras. I kapitel 2. Tidigare forskning presenteras tidigare forskning med

relevans för genomförandet av föreliggande studie. I kapitel 3. Teoretiskt ramverk

presenteras teoretiska utgångspunkter som är av vikt för analys av vald empiri

som utgör underlag för studien. I kapitel 4. Metod presenteras och motiveras

metodologiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter för studien. I kapitel 5.

Resultat och analys presenteras forskningsstudiens resultat och analys, vilket

diskuteras vidare i avsnitt 6. Diskussion och slutsats.
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2. Tidigare forskning

I kapitel 2 presenteras tidigare studier relaterbara till forskningsstudiens område.

I kapitlet avhandlas framförallt kriskommunikationens landskap, och

kommunikation relaterad till och genomförd under covid-19. Syftet med kapitel är

att ge en bakgrund av det tidigare vetenskapliga arbete som gjorts inom området

vilket relaterar därmed studien till ett större sammanhang.

2.1 Kriskommunikation 2.0

Kriskommunikation utövas av alla olika typer av företag och organisationer,

däribland även offentliga organisationer och statliga myndigheter. I publikationen

för forskningsprojektet Kriskommunikation 2.0: allmänhet, medier och

myndigheter i det digitala medielandskapet (Odén et al., 2016) lyfter författarna

relationen mellan myndighet, medborgare och medier. Forskningsprojektet, vars

målsättning var att undersöka komplexiteten kring hur allmänheten uppfattat,

medier rapporterat om och myndigheter utövat kriskommunikation vid incidenter

såsom kriser och större olyckor under den fyraårsperiod projektet löpte mellan

2012 och 2016 (a.a.). Författarna motiverar projektet med bakgrund av de senaste

årens förändrade medielandskap som fått konsekvenser för hur myndigheter

kommunicerar till svenska medborgare i tider av kris. Därför har författarna

framförallt behandlat “allmänhetens behov i samband med samhällskriser” som

vidare utgjort det primära fokuset för studien (a.a.).

Framväxten av det nya kriskommunikationslandskapet härleder författarna till

början av 2010-talet, när “interaktivitet, mobilitet och konvergens” börjar influera

den samtida medielandskapet (a.a., s.17). Författarna poängterar att den stora

distinktionen mellan Kriskommunikation 1.0 och Kriskommunikation 2.0 är

utbredningen och användningen av digitala medier såväl som sociala medier.

Digitala medier definierar författarna som “medier där digital teknik är

förutsättningen för produktion, distribution och konsumtion och där

användningen framför allt sker via datorer, mobiler och surfplattor.” (a.a., s.15).
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Vidare definieras sociala medier av författarna som “de interaktiva plattformar

(webbplatser och appar) där användarna interagerar i sociala nätverk och där de

själva kan bidra med innehåll.” (a.a., s.15). Studien kan konstatera att sociala

medier ger allmänheten helt andra möjligheter för kommunikation i krissituationer

(a.a.). Författarna resonerar vidare att sociala medier banar väg för möjligheter

som medier i termer av nyhetsmedier, inte förmår. I takt med utvecklingen där

interaktion framförallt är tongivande, möjliggörs nya kontaktpunkter för

direktkontakt mellan medborgare och myndigheter i realtid. Myndigheten kan

genom digitala och sociala medier kommunicera direkt till medborgaren, utan att

gå via en tredje part i form av exempelvis nyhetsmedier.

2.1.1 Det svenska forskningsfältet

Forskningsfältet kriskommunikation har på senare år till stor del fokuserat på den

ökade komplexiteten mellan världsnationer, där ökad globalisering och

decentralisering medför större sannolikhet för att kriser ska inträffa på ett

internationellt plan (Odén et al., 2016; Heide & Simonsson, 2016; Nohrstedt,

2016). Det medför i sin tur att studierna som genomförs inom området till stor del

strävar efter att finna “universella kunskaper” som kan appliceras på

organisationer oavsett storlek eller geografisk placering (Nohrstedt, 2016, s.3).

Nohrstedt (2016, s.3) delar in den svenska forskningen kring kriskommunikation i

fyra delområden:

1. Myndigheters kriskommunikation

2. Företags och organisationers kriskommunikation

3. Mediernas krisrapportering

4. Allmänhetens risk- och kris-uppfattningar.

Författaren beskriver att den svenska forskningen kring kriskommunikation

sträcker sig cirka 30 år bakåt i tiden och beskriver vidare att forskningen dels

fokuserat på skapande och upprätthållande av förtroende, såväl som andra frågor

kring de ovan nämnda inriktningarna. För föreliggande forskningsstudie är

framförallt det första delområdet, myndigheters kriskommunikation, som är av

relevans, men det bör sägas att samtliga delar förhåller sig till varandra inom

forskningsfältet kriskommunikation. Den svenska samhällsordningen och svenska

myndigheter står dock i en särställning i jämförelse med större delen av resterande
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världsnationer, vilket medför att svenska myndigheters utövande av

kriskommunikation är något unikt i sitt slag. Det innebär att området inte är lika

beforskat likt andra delar inom kriskommunikation.

2.2 Medborgarperspektivet på kriskommunikation

Forskningsfältet kriskommunikation är välbeforskat, men till stor del har de

genomförda studierna såväl i Sverige som internationellt framförallt sett

organisationers kriser och krishantering relaterat till anseende, förtroende och

rykte (Odén et al., 2016). Detta förklarar författarna till stor del kommer av att

forskningsfältet har sina rötter inom PR- organisation och managementforskning

(a.a.). Det medför att kommunikationen till stor del präglas av strategier och

insatser att reparera förtroendet för organisationen i fråga. Det är ett fenomen som

både återfinns i privata och vinstdrivande organisationer, såväl som statliga

myndigheter.

Odén et al. (2016) fastslår att internationellt sett har svenska medborgare ett högt

förtroende och tillit till statliga myndigheter, men de behöver trots det ha ett gott

anseende hos svenska medborgare för att underbygga förtroende i det dagliga

arbetet. Myndighetskommunikation i händelse av en kris är visserligen nära

kopplat till anseende och upprätthållande av anseende, men behovet att som

medborgare bli informerad om eller att själv söka trovärdig information och

bekräftade uppgifter under stormiga tider är desto större. Mot den bakgrunden

argumenterar Odén et al. (2016, s.27) att forskningsprojektet vill skifta fokus från

att studera “förtroendekriser ur ett organisatoriskt perspektiv” till att undersöka

“samhällskriser utifrån ett medborgarperspektiv”. Författarna definierar

samhällskriser som “ett allvarligt hot mot grundläggande humanitära, symboliska

eller materiella värden i samhället” som “kräver viktiga beslut under tidspress

och osäkra omständigheter” vilket kan exemplifieras i form av natur- och

miljökatastrofer, sociala- eller ekonomiska kriser såväl som pandemier (a.a., s.27).

Författarna understryker även att medborgarperspektivet “betonar betydelsen av

ett demokratiskt ansvarsutkrävande i samband med kriser” (a.a., s.42).

Forskningsprojektet sätter medborgarperspektivet i fokus och identifierar 3 behov

hos medborgare i händelse av en kris. Det konkretiseras i följande punkter att

allmänheten behöver (a.a., s.29):
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1) “få relevant, tillförlitlig och begriplig information om situationen och

krisåtgärderna för att kunna hantera den akuta krissituationen”

2) “att ansvarsförhållanden kommuniceras och granskas så att

medborgarna kan bedöma agerandet och utkräva ansvar av

beslutsfattare som varit inblandade i hanteringen av krisen”

3) “få kommunikativa möjligheter och stöd att bearbeta krisupplevelser”

2.2.1 Vikten av utformning och omfattning

Redan under tidigt 1990-tal belystes vikten av utformningen och omfattningen av

svenska myndigheters kriskommunikation (Flodin, 1993; Nordlund, 1994). Som

både Flodin (1993) och Nordlund (1994) fastslår har medborgare av ett

demokratiskt samhälle rätt till tillgången på information. Medborgarnas rätt till

kommunikation är vidare en förutsättning för ett “aktivt medborgerligt deltagande

i den demokratiska debatten och processen” (Flodin, 1993, s.5) som “ställer

därför speciella krav på dem som har viktiga informationer att lämna ifrån sig”

(a.a., s.5). Flodin (1993) sammanställer en dåtida kunskapsöversikt kring

myndigheters kriskommunikation i Sverige, ett området som har sin utgångspunkt

i det ökade intresse och förståelse för krishantering och kriskommunikation.

Flodin (1993) kan genom sammanställningen konstatera att “myndigheterna

måste lägga stor vikt vid att göra budskapen förståeliga” (a.a., s.62) och lyfter

fram vikten av att kommunicera information på “ett språk som mottagarna redan

förstår och att använda begrepp och storheter som har en mening i en vardaglig

erfarenhet, samt använda ett språk som är känsligt för mottagarnas psykologiska

behov” (a.a., s.62). Författaren poängterar även att “informationen måste vara

konsistent över tid och genom alla budskap. Budskapen ska dessutom vara

specifika om riskens exakta natur, om den fara som är aktuell, om vad människor

ska göra och när” (a.a., s.63) och menar även att det är av yttersta vikt att

“informationen ska upprepas ofta. Det fokuserar allmänheten på myndigheternas

information, reducerar ryktesspridning samt ökar allmänhetens förtroende.” (a.a.,

s. 63).

En annan problematik i utformandet av myndighetskommunikation i tider

präglade av kris adresserar Nordlund (1994) i sin studie. Författaren beskriver att

tidigare studier ofta funnit en problematik att myndighets- och mediebudskap ofta
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varit “otydliga, obegripliga och motstridiga och försatte medborgarna i

svårbemästrade tolkningssituationer” (a.a., s.5). Vidare resonerar författaren att

det resulterat i att svenska medborgare varit helt utlämnade till myndigheter- och

mediers rapportering och information, eftersom flertalet hot, risker och kriser inte

kan avgöras och bedömas av den enskilde samhällsinvånaren (a.a.).

Trots att de båda forskningsstudierna är daterade då det skett omvälvande

samhälleliga förändringar, framförallt i form av digitaliserings utbredning och

omfattning, sedan studiens publicering, har den svenska myndighetsordningen

inte förändrats i samma takt. Tvärtom är den svenska samhällsordningen är så gott

som identisk som i den samtid Flodin (1993) konstaterar kritiska delar för

utformningen av de “informationer” som myndigheter lämnar ifrån sig i händelse

av kris. Nordlund (1994) utgår från samma myndighetsordning i sitt resonemang

kring förekommande problematik i myndighetskommunikation. Innehållet i de

tidiga studierna kan därmed fortfarande ses som relevant.

2.3 Covid-19 kommunikation

Myndigheters kommunikation under covid-19 pandemin är fortfarande relativt

outforskat, men området faller inom kriskommunikation som desto mer beforskat.

2019 initierades dock forskningsprojektet Pandemic rhetoric, ett samarbete mellan

Norge, Sverige och Danmark. Bakgrunden till forskningsprojektet var att Norge

höjt sin pandemiberedskap vid årsskiftet 2019-2020, något som låg väl i tiden när

WHO den 11 mars 2020 deklarerade att utbrotten av covid-19 klassades som en

pandemi (Folkhälsomyndigheten, 2020a). Forskningsprojektet ämnar att

undersöka kommunikationsstrategier som används i realtid av

hälsovårdsmyndigheter och politiker i de 3 skandinaviska länderna (University of

Oslo, 2020).

Den svenska strategin under covid-19 pandemin har varit omdiskuterad ur

flertalet aspekter i forskningssammanhang såväl som medierapportering, dels

inom Sverige, dels sett från andra världsnationer. Vissa forskare menar att

myndighetskommunikationens förmåga sattes på prov i skarpt läge under det

gångna året, något som tidigare inte gjorts i samma omfattning i svensk historia.

Under den andra vågens spridning av covid-19 publicerade bland annat två

forskare vid Göteborgs universitet studien Coronapandemin våren 2020. En
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undersökning av nyheter och opinion. (Ghersetti, & Odén, 2021) som

genomfördes på uppdrag av MSB. Studien tar avstamp i tidigare forskning som

visat på att “svenskarna både använder ett större antal informationskällor och

lägger mer tid på informationsinhämtning när plötsliga och oväntade kriser

inträffar, åtminstone under en första intensiv och akut krisfas” (a.a., s.49).

Samtidigt resonerar författarna även kring att det inte finns lika mycket forskning

gjord kring förändring i informationsbehovet för successivt accelererande kriser i

förhållande till förändring i dels omfattning, dels risknivå (a.a.).

Under det gångna året genomfördes ytterligare en studie vid Göteborgs

universitet som studerade diskursiva skillnader i covid-19 kommunikationen i

Sverige, Tyskland, Italien och Spanien. Studien kan bland annat konstatera att

myndigheter i exempelvis Sverige skuldbelägger befolkningen i sin

kommunikation, samtidigt som myndigheten lyfter fram medborgarna som

lösningen, vilket visar på att varje individ lämnas med ett ansvar för sitt

handlande (Sjölander-Lindqvist et al., 2020). Författarna poängterar att det finns

en högre tillit till myndigheterna i Sverige än i andra länder vilket också kan vara

en orsak till att kommunikationen inte utformad med en retorik driven av

symbolik och liknelser, som kommunikation i många andra europeiska länder

präglas av (a.a.). Ett exempel på symbolik är liknelsen att “landet ska kämpa sig

igenom pandemin”, där pandemin utgör en symbol för en kamp som kan relateras

till en metafor för krig, eller slag. Studien lyfter vidare problematiken med

information utformad med en hel befolkning som mottagare med målsättningen

att uppmana alla att handla på ett visst sätt, då en del av de allmänna råd och

restriktioner inskränker på demokratiska ståndpunkter, exempelvis att röra sig fritt

i sin vardag. Denna problematik är något som kvarstår och behöver tas i åtanke,

med eller utan retorisk symbolik till hjälp för att uppnå slagkraft i budskapet.
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3. Teoretiskt ramverk

I kapitel 3 presenteras forskningsstudiens teoretiska ramverk. Kapitlet avhandlar

teoretiska utgångspunkter som är relevanta för forskningsstudiens analys. Bland

annat definieras krisbegreppet och en grundlig genomgång av funktionell

textanalys genomförs. Vidare presenteras definitionen av allmänna råd och

restriktioner, samt teorin message fatigue.

3.1 Krisbegreppet

Begreppet kris är mångfacetterat vilket gör att det råder vissa

meningsskiljaktigheter kring vad som är den egentliga definitionen. Dagligen blir

vi informerade om olika typer av kriser genom media. Det kan handla om rena

förtroendekriser för offentliga personer, om haverier i IT-system, läckage av

personuppgifter såväl som smittsamma sjukdomar, miljökatastrofer eller

terrorattentat. Heide & Simonsson (2016) poängterar att en kris inte bör ses som

ett objektivt fenomen, utan som en subjektiv och socialt konstruerad uppfattning.

De menar vidare att en krissituation inte uppstår förrän någon uttalar att det är en

kris, och att denna sedan inramas genom sättet denna omtalas. I covid-19

pandemin gjordes detta klart när WHO den 11 mars 2020 deklarerade av

smittspridningen klassades som en pandemi, vilket åberopade en global

krissituation (Folkhälsomyndigheten, 2020a).

3.1.1 Olika definitioner av kris

Definitionen av begreppet kris varierar därför, och är högst beroende på i vilken

kontext och i vilken omfattning en kris uppkommer. En distinktion som kan göras

och som vidare ligger till grund för att studera krissituationer och

kriskommunikation, är att särskilja samhällskris och organisationskris (Nohrstedt,

2016). Det finns även andra sätta att kategorisera kriser. En annan vanligt

17



förekommande distinktion är att särskilja sociala och fysiska kriser (Odén et al.,

2016). Författarna förklarar sociala kriser definieras som människoskapade kriser,

exempelvis “olyckor, terrorhandlingar och internationella konflikter” och fysiska

kriser definieras som naturliga kriser, exempelvis “stormar, torka, epidemier och

jordskred” (a.a., s.21). De två olika kristyperna skapar olika förväntningar på den

kommunikation som myndigheter och organisationer kommunicerar till

allmänheten. Författarna ser till dels sociala kriser, dels fysiska kriser och

sammanställer slutsatser för båda typerna. I händelse av en fysisk kris söker

allmänheten framförallt information till underlag för att handla rätt, och vidta

nödvändiga åtgärder. I händelse bedöms informationen snarare efter värderingar i

form av individens politiska och ideologiska övertygelser (a.a.).

MSB definierar en kris som “upprätthållandet av samhällelig säkerhet i

Sverige” som en händelse ”som drabbar eller berör många människor och stora

delar av samhället” som “hotar grundläggande värden (som vår demokrati och

rättssäkerhet) och viktiga funktioner (som elförsörjningen)”, något som vidare

“avviker från det normala och innebär en allvarlig störning i viktiga

samhällsfunktioner” och som därför “kräver snabba insatser” (MSB, u.å.).

3.2 Funktionell textanalys och språkhandlingar

Funktionell textanalys är ett verktyg för att synliggöra att “språket (och texten)

inte bara speglar verkligheten, utan också är med och formar vår bild av

verkligheten” (Holmberg et al., 2011, s.7). Diskursanalysen kan därför på

välgrundade argument använda funktionell textanalys för att analysera språkbruk i

texter. Diskursanalysen utgår från att språket både speglar och påverkar den

kontext det används i (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I Westbergs (2020)

publikation beskrivs fyra typer av grundläggande språkhandlingar med bakgrund i

ett socialsemiotiskt analysverktyg, närmare bestämt “den system-funktionella

lingvistiken (SFL)” (a.a., s.12) som delar in dessa i följande kategorier:

a) påståenden

b) frågor

c) uppmaningar

d) erbjudande
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Författaren förklarar att kategoriseringen av språkhandlingar delvis semantiskt

beror på ett val som beskrivs som “antingen en krävande eller givande talarroll

samt med hänsyn till om det är varor och tjänster som utbyts i interaktionen”

(a.a., s.12). Exempelvis tillgodoser sändaren mottagaren med information i ett

påstående, medan en fråga däremot kräver denna på information i form av

respons. Användningen av språkhandlingar skapar alltså förväntningar kring

utformningen av kommunikationen mellan sändare och mottagare. Westberg

förklarar att “ett påstående besvaras typiskt med bekräftelse, en fråga med svar,

ett erbjudande med accepterande och en uppmaning med åtagande (a.a., s.12).

Han förklarar att en så kallad “kravställande språkhandling” förutsätter gensvar

från mottagaren, vilket kan ske i form av information såväl som varor och tjänster.

3.2.1 Definitionen av allmänna råd och rekommendationer

Nationalencyklopedin (NE) definierar allmänna råd, rekommendationer som

“benämning på av en statlig förvaltningsmyndighet fattade normbeslut som anger

hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.” (NE, u.åa). Till skillnad

från så kallade föreskrifter är allmänna råd inte juridiskt bindande och det finns

ingen rättslig påföljd till dem som väljer att inte följa dessa. Däremot ska

allmänna råd och rekommendationer i relation till covid-19 inte relateras till så

kallade “allmänspråkliga”, med förbehållet att “allmänna råd utfärdade av en

myndighet bör följas”(a.a.).

I inledningsfasen till pandemin tog Språkrådet (2020) fram riktlinjer som

tillägnades dem som sitter på en informativ position under covid-19 pandemin,

som har till uppgift att informera allmänheten. I texten hänvisar organisationen till

att “alla i Sverige ska ta sitt ansvar och följa råden för att minska

smittspridningen av det nya coronaviruset” och att informationen därför måste

utformas och tillgängliggöras för svenska medborgare (a.a.). Det är även något

som tydligt fastlås på Folkhälsomyndighetens hemsida, där det tydligt framgår att

varje individ är skyldig att “vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv

och andra mot spridning av covid-19.” (Folkhälsomyndigheten, 2021). Individen

uppmanas vidare att tänka igenom sitt handlande för att dels undvika att själv

utsättas för smitta, dels för att undvika att sprida smitta vidare till andra.
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Av den anledningen är det viktigt att vara uppmärksam på de hinder som kan

utgöra svårigheter för mottagaren att ta till sig av budskapet. Språkrådet (2020)

poängterar bland annat vikten av att:

● fokusera på mottagarens perspektiv i utformandet av kommunikationen

● att erbjuda information visuellt, inte bara i text, utan även nyttja bilder,

ljud och rörlig media för att inte begränsa möjligheterna att ta till sig

informationen via en form

3.2.2 Maktutövande i skrift

Myndigheter och andra statliga instanser har en organisatorisk maktposition i den

svenska samhällsordningen som bland annat uttrycks genom sättet att

kommunicera på. Sättet att uttrycka sig utgör diskurser, se vidare 4.3

Diskursanalys. Ahmed (2014) belyser olika sätt som myndigheter och politiker

genom skrift kan utöva makt, vilket exempelvis kan ske genom att framkalla olika

emotioner hos mottagaren. Ett fenomen som författaren lyfter fram är

maktutövande över mottagaren genom så kallat skammande (eng. shaming). Det

görs i form av att myndigheten framkallar känslor av skam, rädsla, obehag och

dylikt hos mottagaren (a.a.). Författaren belyser de framkallade känslornas

politiska potential, och relaterar det till en agenda om att att minska skillnaden

mellan individ och kollektiv.

När myndigheter kommunicerar till medborgare är språket ofta utformat på ett

sätt som kan vara svårt för alla medborgare att tyda menar Koskela (2009) som

studerar myndighetstexter i en annan kontext. Att använda sig av språkhandlingar

som för vissa delar av samhället är svåra att tyda, är ett ytterligare ett sätt för

myndigheter att utöva makt. Författaren poängterar att om en myndighet

kommunicerar är det av två syften, antingen att informera, eller att leda

mottagaren till något slags agerande (a.a.).

3.3 Message fatigue

En problematik som uppkommit i relation till information och kommunikation

kring covid-19, är fenomenet message fatigue. Fenomenet grundas i premissen att

människor blir trötta när de exponeras för samma typ av information under en

längre period. Fenomenet är något som ofta uppkommer i relation till
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hälsorelaterad samhällsinformation med såväl hälsovårdsmyndigheter som

nyhetsmedier som avsändare (So et al., 2017). Under den rådande pandemin så

har medborgarna blivit exponerade för all typ av kommunikation som är relaterad

till covid-19, vilket har som konsekvens att många sluta att söka information på

egen hand, eller blir ignoranta till den information som blir presenterade för dem.

Det är i förlängningen en problematik som bottnar i det informationsöverflöd som

dagens digitala samhälle medför. Dagligen tvingas medborgare att sålla i den

information som individen exponeras för i form av såväl

myndighetskommunikation som medierad information. Författarna diskuterar att

snarlika budskap grundas i tanken om att utsätta mottagaren för repetitiva budskap

verkar för en förändring, men i själva verket blir mottagaren snarare avtrubbad i

exponeringen av budskapet (a.a.). Författarna beskriver att budskap som

kommuniceras frekvent därför gör att mottagaren överexponeras av information,

vilket medför en utmattad och ointresserad inställning till budskapet (a.a.).

Författarna benämner beteendet som desensibilisering (eng. desensitization) vilket

innebär att mottagaren blir apatisk och bedövad efter en längre periods exponering

av information med snarliktá budskap (a.a.).
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4. Metod

I kapitel 4 presenteras forskningsstudiens metodologiska utgångspunkter som

utgör förförståelsen och grunden för den genomförda analysen av studiens

empiriska material. I kapitlet redogörs för studiens forskningsteoretiska

utgångspunkt, metodologiska val som avslutningsvis avhandlar en metodologisk

reflektion gällande upprätthållande av kvalitet.

4.1 Metodologiska utgångspunkter

Föreliggande forskningsstudie har en kvalitativ utgångspunkt med en abduktiv

ansats. En abduktiv ansats innebär att forskningsstudien baseras i en teoretisk

förståelse för det material som studeras (Bryman, 2018). Bryman (2018, s. 478)

poängterar att det avgörande steget för ansatsen är att “forskaren, efter att ha

beskrivit och förstått verkligheten utifrån deltagarnas perspektiv, måste komma

fram till en samhällsvetenskaplig redogörelse för den sociala verkligheten på

grundval av dessa perspektiv”. Det innebär i praktiken att synen på hur den

sociala verkligheten är konstruerad är avgörande för behandlandet av materialet

vilket beskrivs i 4.1.1 Hermeneutik och 4.1.2 Socialkonstruktivism. Analysen kan

beskrivas som en process som rörts sig mellan teori och empiri. I takt med ökad

kunskap och förståelse för text och kontex har analysen fördjupats.

4.1.1 Hermeneutik

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för studien faller inom det

hermeneutiska perspektivet, och specifikt vidare under socialkonstruktionismen.

Det vetenskapsteoretiska perspektivet har stor inverkan på valet av strategi för

insamlingen, och vidare analysen av det empiriska materialet. Hermeneutiken

präglar förförståelsen som vidare influerar och påverkar själva genomförandet av

studien. En grundpremiss för det hermeneutiska perspektivet är att “tolkningen är

viktig för förståelsen” (Watt Boolsen, 2007, s.31). Hermeneutiken menar, till
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skillnad från positivismen som anser att enbart erfarenhetsvetenskaperna bidrar

med kunskap, att tyngden i vetenskapen utgörs av att tolka, förstå och analysera

“meningsfulla fenomen (texter, handlingar, normer etc.) i det sammanhang (dvs.

den kontext) de förekommer” (a.a., s.32). Gripsrud (2011) förklara detta i termer

av den så kallade Hermeneutiska cirkeln, som exemplifierar hur tolkningen skapas

genom att studera dels delarna, dels helheten. Författaren menar därför att “man

måste förstå delen för att förstå helheten, och man måste förstå helheten för att

förstå delarna” (a.a. s.176). Odén et al. (2016, s.40) instämmer i premissen

relaterat till den generella utgångspunkten i studien av kriskommunikation, och

menar att “kriskommunikation kan bara studeras, tolkas och förstås i den

samhälleliga kontext som den existerar i.”. Författarna menar därför att studien av

kriskommunikation bör ta hänsyn till två aspekter, dels till krissituationen och den

typ av kris som inträffat, dels den omkringliggande samhällskontexten (a.a.).

4.1.2 Socialkonstruktivism

Som ytterligare fördjupning med utgångspunkt i den hermeneutiska traditionen

används det epistemologiska utgångsläget med det socialkonstruktivistiska

synsättet, givet studiens syfte och frågeställning. Nationalencyklopedin (NE)

definierar socialkonstruktivismen som en “samhällsvetenskaplig inriktning som

hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade,

dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande”

(Nationalencyklopedin, u.åb.). Inom socialkonstruktivismen spelar språket en

avgörande roll, och blir därför aktualiserat i föreliggande studie, då denna bygger

på en diskursanalys som lägger stor vikt vid omtal, tilltal och språkhandlingar.

Metoden för forskningsstudien utgår från ett diskurspsykologisk angreppssätt, där

en av grundpremisserna är språkets kritiska inverkan på dess mottagare.

4.2 Studiens upplägg

Forskningsstudien baseras på en fallstudie av Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap (MSB) som beskrivs närmare under 4.2.1 Studiens fallorganisation.

Studiens empiri består av en kvalitativ textanalys med dokument som datakälla.

Som Bryman (2018) poängterar, kan dokument hänvisa till en stor spridning och

variation av möjliga källor. Materialet som ligger till grund för studien utgörs
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därför till största del av vad Bryman (2018) benämner som virtuella dokument,

det vill säga material publicerat på hemsidor och i sociala medier. Den primära

datakällan i form av Twitter-inlägg kompletteras med underlag från MSB i form

av de nationella lägesrapporter som kontinuerligt görs under den rådande

situationen. I händelse av en kris eller större samhällsstörning sammanställs en

samlad rapport, som ger en bild över krisens eventuella inverkan på

samhällsviktiga funktioner, och vilka insatser som görs för att hantera situationen.

Rapporterna publiceras en eller flera gånger per kalendermånad, ofta begränsade

till två veckors intervall.

För att ytterligare få en uppfattning av samtiden som inläggen publiceras i,

kompletteras analysen med uppgifter från Kantar Sifos opinionsundersökningar.

De två sekundära datakällorna bidrar med en uppfattning om den kontext det vill

säga den dåtida realtid som Twitter-inläggen publiceras i. Att titta på inläggen i

relation till dess kontext är en grundpremiss för den valda analysmetoden i form

av ett diskurspsykologiskt angreppssätt, där det är av stor vikt att se på text i

förhållande till dess situation. Forskningsstudiens valda metod förklaras i 4.3

Diskursanalys och mer ingående i 4.3.1 Diskurspsykologiskt angreppssätt.

Nulägesanalysen för respektive tidsperiod presenteras närmare i 5.1.2, 5.2.2 samt

5.3.2.

4.2.1 Studiens fallorganisation

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver så kallad

“samhällsviktig verksamhet”. Med samhällsviktig verksamhet avses “verksamhet,

tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner

som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet."

(MSB, 2020b). MSB är dessutom ansvarig utgivare för Krisinformation.se

(Krisinformation, 2020b). I regleringsbrevet för myndighetens verksamhet

avseende 2021 specificeras även att “[...] Myndigheten ska även genom

kunskapsspridning och stöd till samverkan bidra till övriga bevakningsansvariga

myndigheters och berörda aktörers beredskap inom området.”

(Ekonomistyrningsverket, 2020). Myndigheten ansvarar “för att stödja samhällets

beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar” och att “samordna samhällets

gemensamma krishanteringsarbete” (Krisinformation, 2021a). Som ett led i att
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uppnå det samordnar MSB information och kommunikation till svenska

medborgare från olika aktörer på ett och samma ställe på Krisinformation.se.

4.2.2 Myndighetens kommunikationskanaler

MSB har en god närvaro på digitala plattformar och har framförallt en

framträdande roll på Twitter. Myndigheten motiverar sin närvaro i denna typen av

kanalval genom en vilja att vara där målgruppen befinner sig (MSB, 2020a).

Vidare beskrivs användningen av digitala plattformar som ett sätt att dels sprida

information, dels föra dialog med målgruppen (MSB, 2020a). Kanalerna där MSB

har en etablerad digital närvaro är på Facebook, Twitter, LinkedIn samt

Youtube-konto. MSB är som tidigare nämnt även ansvarig utgivare för

Krisinformation, en organisation som är verksam på Facebook, Twitter och

Instagram (Krisinformation, 2020a).

Krisinformation.se är en samlingsplats för svenska myndigheters

kriskommunikation i händelse av en allvarlig samhällelig störning eller kris

(Krisinformation, 2021). Motiveringen bakom Krisinformation digitala närvaro

och användning av sociala medier beskrivs på hemsidan ämna till att nå ut med

information, råd, varningar till fler, men betonar även vikten att möjliggöra dialog

med organisationens följare (Krisinformation, 2020a). Både material publicerat i

MSBs egenägda kanaler och på Krisinformations kanaler innefattas av allmänna

handlingar. På samtliga kanaler som Krisinformation är etablerad på publiceras

samma innehåll som på organisationens hemsida. I jämförelse med MSB har

Krisinformation en mer frekvent kommunikation till sin målgrupp, det vill säga

allmänheten i Sverige, vilket till stor del beror på den rådande krissituationen.

Den 21 januari 2021 meddelande även MSB via ett inlägg på Twitter att all

framtida kommunikation relaterat till covid-19 kommer vidare att publiceras via

Krisinformation kanaler, och hänvisar vidare till att det är dit medborgare ska

vända sig i händelse av en kris (MSB, 2021a).

4.2.3 Twitter

Twitter är en social medieplattform bestående av mikrobloggar vars inlägg, så

kallade tweets, är begränsade till 280 tecken (IT-ord, u.å). Twitter är en plattform

för alla typer av användare, för privata användare, för företag och politiker. MSB
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använder Twitter som plattform då de kommunicerar ut viktig information som

samhället är berörda av (MSB, 2020a; Krisinformation, 2020a).

4.3 Diskursanalys

Forskningsstudiens metodval utgår från en kvalitativ textanalys som konkretiseras

i en diskursanalys. Diskursanalysen går i linje med den vetenskapsteoretiska

utgångspunkten i hermeneutik och socialkonstruktivism som i huvudsak använder

tolkningen som forskningsmetod. Norrby (2004, s.26) förklarar diskursanalys som

“analys av diskurs är analys av språk i användning”. En utgångspunkt inom

diskursanalys är att “samhället är något som skapas av människor genom

handlingar, interaktioner och språkanvändning” (Svensson, 2019, s.18).

Diskursanalysen är till skillnad från exempelvis samtalsanalysen en mer flexibel

metod som kan tillämpas på mer än samtal, exempelvis på fler

kommunikationsformer såsom skriven text (Bryman, 2018). Diskursanalysen som

ofta är intressant ur ett samhällsvetarperspektiv har två typiska drag i relation till

ontologi och epistemologi. Det första draget är att den är anti-realistisk, det vill

säga att förnekelsen av “en yttre verklighet som väntar på att få sin slutgiltliga

beskrivning och förklaring av forskarna” (Bryman, 2018, s.641). Det andra draget

är att diskursanalysen tar utgångspunkt i det konstruktionismen, det vill säga att

“tonvikten läggs dels på de versioner av verkligen som uttrycks av medlemmarna

i den miljö som studeras, dels på hur verkligheten formas av deras tolkning av

den” (a.a., s.641). I relation till studien gestaltas medlemmarna av svenska

medborgare som informationen riktar sig till, vilka existerar, lever och verkar i

den miljö, det vill säga den samhälleliga kontexten.

Begreppet diskurs kan härledas till betydelsen “konversation, diskussion eller

tal” (Svensson, 2019, s.20). En diskurs kan därför beskrivas som “ett bestämt sätt

att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen &

Phillips, 2000, s.7). Diskurser omfattas av idén att vårt språk är “strukturerat i

olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner”

(a.a.). Det innebär att vi kan prata om en sociala medie-diskurs som bygger på en

typ av logik, kontra en myndighetsdiskurs som bygger på en annan typ av logik.
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Metoden diskursanalys innefattar och baseras därför på studien av de mönster som

kan urskiljas ur den aktuella diskursen vilken kan ta form i såväl tal som skrift.

Diskursanalys kan vidare beskrivas som “ett sätt att förstå och studera

språkanvändning och dess effekter på samhälle, människor och deras relationer”

(Svensson, 2019, s.16). Boréus och Bergström (2018, s.24) förklarar att “texter är

konkreta manifestationer av diskurser” som kan analyseras genom att “identifiera

och undersöka dess beståndsdelar”. Den kvalitativa textanalysen genomförs i

form av en diskursanalys och studien belyser den meningsskapande processen

kring exempelvis frågor som upplevda samhällsfenomen. Det kan handla om

kategorisering, legitimering av språkbruk, och underförstådda, förgivettagna

föreställningar (a.a.). Genom diskursanalys synliggörs språket, och i

förlängningen då meningsskapandets, inverkan på människors vardag. Inom

diskursanalysen betraktas språket som en handling som vidare präglar hur vi

tänker och känner, och upplever och ser saker och ting. Diskurser har inom

samhällsvetenskapen en särskild ställning eftersom perspektivet möjliggör för ett

sätt att studera hur “samhället skapas - eller konstrueras [...] av människor i deras

vardagliga sociala interaktion” (a.a., s.17). Börjesson och Palmblad (2007)

beskriver olika diskursanalytiska strategier, vilket kan ske i exempelvis

kategorisering som del av den diskursanalytiska processen. Tillvägagångssättet för

diskursanalysen beskrivs närmare i 4.5 Tillvägagångssätt vid analys och

konkretiseras i 4.5.1 Analysschema.

4.3.1 Diskurspsykologiskt angreppssätt

Diskurspsykologi, eller även kallat “Socialpsykologisk diskursanalys” (Svensson,

2019, s.65) är en gren inom diskursanalysen som ser på språket och språkbruket i

relation till sociala interaktioner. Med rötterna i ett tydligt socialkonstruktivistiskt

förhållningssätt till diskurser är grundtanken i diskurspsykologin att “texter och

talspråk som konstruktioner av världen och orienteras mot sociala handlingar”

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.97). Författarna hänvisar även till att

“språk är en dynamisk form av social praktik som formar den sociala världen,

inklusive världsbilder, sociala relationer och sociala subjekt” (a.a., s.97).

Svensson (2019, s.34) instämmer i att “språkbruk är handling” och förklarar

vidare att när en person använder sig av språket som verktyg åstadkommer en
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person saker, det uppstår effekter av olika slag. Bryman (2018, s.643) hänvisar till

Gill (2000), som menar att ett rekommenderat närmande inom diskursanalysen är

att se på texter som en “lösning på ett problem”. Författarna rekommenderar i

linje med Börjesson och Palmblad (2007) även att förhållningssättet till materialet

sker med en viss skepticism, för att finna essensen i den underliggande meningen,

och det som kan urskiljas bakom det som kommuniceras (a.a.).

Wiggins och Eriksson Barajas (2019) beskriver, precis som Börjesson och

Palmblad (2007) att diskurspsykologin  bygger på 3 centrala antaganden:

1) Diskursen är både konstruerad och konstruerande

2) Diskursen finns i ett socialt sammanhang

3) Diskursen är handlingsinriktad

Det första antagandet innebär att diskursens uppbyggnad utgörs av språkets “ord,

fraser och gester” (a.a., s. 119). Det innebär att kulturella uttryck används för att

appellera till en särskild bild av och förståelse för omvärlden. Författarna menar

att konstruktionen av vår verklighetsuppfattning därför görs genom det ordval

som används (a.a.). Det andra antagandet ser till diskurser i relation till de

konsekvenser som texter tillskriver social interaktion, och författarna poängterar

att diskursen alltid utgör en del av det sociala sammanhang den förekommer i.

Diskursen förekommer dels i ett interaktivt sammanhang, dels i ett retoriskt

sammanhang. I diskursens interaktiva sammanhang är det av särskild vikt att se

till rollfördelningen mellan de aktiva parterna, exempelvis sändare och mottagare.

Det retoriska sammanhanget belyser att det alltid finns en “alternativ version av

verkligheten som skulle kunna ha publicerats” (a.a., s. 120). Det tredje antagandet

baseras på faktumet att diskursen “handlar om, och konstrueras i, social

interaktion” (a.a., s.120). Ord och meningar relateras därför alltid till det sociala

sammanhang de förekommer i. För att besvara studiens frågeställning avseende

vilka diskurser som kan påvisas i kommunikationen, kommer analysen riktas mot

hur allmänna råd och restriktioner utformas och kommuniceras. Detta genom att

se till hur myndigheten omtalar sig själv och tilltalar sin mottagare, vilket tas i

uttryck genom de språkhandlingar myndigheten använder sig av.

4.4 Urval och materialinsamling
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Studiens empiriska material omfattas av MSBs inlägg på Twitter som

myndigheten frekvent använt sig av för att kommunicera allmänna råd och

restriktioner under covid-19 pandemin. Då MSB även är ansvarig utgivare för

Krisinformation.se och administrationen av organisationens tillhörande sociala

medier, inkluderas tweets från Krisinformation.se i studien. För att bredda

perspektivet och se till den samtida kontext som berör de sociala medieinläggen

kompletteras empirin med material från MSB som löpande publicerat en samlad

nationell lägesbild under pågående pandemi. Analysen kompletteras med en

samtida skildring av allmänhetens åsikter under covid-19 pandemin genom Kantar

Sifos undersökningar som sker var månad under den rådande pandemin.

Sammanställningen “Allmänhetens tillit, tankar och beteende under

coronakrisen” undersöker och sammanställer viktiga insikter under pandemin

(Kantar Sifo, 2020). Uppgifterna från undersökningarna är publicerade

retrospektivt, det vill säga efter att given tidsperiod varit, men speglar den

dåvarande realtid som  materialet publicerades i.

Urvalet av studiens empiri har begränsats till material som faller inom

kriterierna allmänna råd och restriktioner till svenska medborgare. Det innebär att

de utvalda inläggens innehåll riktas till samtliga medborgare, oberoende av

demografiska egenskaper såsom exempelvis ålder, könstillhörighet, yrkesval,

etnicitet, bostadsort eller personliga intressen. Av den anledningen har innehåll

som berör branschspecifik information och regleringar valts bort.

4.5 Tillvägagångssätt vid analys

Empirin utgörs av tweets från MSB:s eget Twitterkonto som sammanställs med

med tweets från Krisinformation.se Twitterkonto och sätts i relation till den

aktuella samlade lägesbilden under tidsperioden. Materialet bifogas dels som

bilder med hänvisning till publiceringskälla, dels transkriberas inläggen ordagrant.

När textunderlaget sammanställts genomförs en tematisering och analys att i

enlighet med det analysschema som presenteras nedan. Analysschemat är

framtaget mot bakgrund av 4.3 Diskursanalys och 4.3.1 Diskurspsykologiskt

angreppssätt.

4.5.1 Analysschema
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Analysschemat för diskursanalysen utformades i enlighet med den

femstegsprocess som Svensson (2019) beskriver, som innefattar den

kategorisering som Börjesson och Palmblads (2007) lyfter. I linje med Svensson

(2019) är analysens första steg att umgås med det empiriska materialet för att få

en helhetsbild. Det andra steget är att organisera det empiriska materialet, vilket

underlättar för den efterföljande analysen. Det tredje steget är att läsa texterna

nära för att få en så bred bild som möjligt av materialet vilket banar väg för en

utförlig analys. I det fjärde steget skapas kategorier utifrån materialet, vilket är det

bestående underlaget för analysen ifråga. För att påvisa diskursiva förändringar

fokuserar föreliggande studie på omtal, tilltal och språkhandlingar i det empiriska

materialet. Avslutningsvis är det femte och sista steget att materialet

kontextualiseras och granskas, vilket innebär att ta några steg tillbaka i arbetet och

analysen för att få en övergripande bild och se analysen av materialet utifrån ett

större perspektiv. Att genomföra en diskursanalys av denna karaktär innebär att

materialet studeras utifrån sin grundläggande kontext, som med ett diskursivt

perspektiv kan studera den underliggande betydelsen i materialet som publicerats

(a.a.). Stegen beskrivs linjärt, men processen har varit cirkulärt.

De kravställande språkhandlingarna som förekommer i empirin, vilka adresserar

hur myndigheten omtalar sig själv, och tilltalar sin mottagare analyseras utifrån 3

olika steg i form av 3 perspektiv (Westberg, 2020). Det första perspektivet utgår

ifrån en språklig konstruktion i form av förpliktelse i texten med hjälp av modala

hjälpverb och satstyper. Det andra perspektivet utgår ifrån ett led i en dialog där

analysen görs utifrån responsen och bekräftelsen som är förväntad av

språkhandlingen. Det tredje perspektivet utgörs av ett uttryck för relationen och

rollfördelningen mellan avsändaren och mottagaren, som i detta fallet är mellan

myndighet och medborgare.

4.6 Metodologisk reflektion

Forskningsstudien utgår från ett kvalitativt angreppssätt, som ämnar att påvisa

diskursiva förändringar i kommunikationen under covid-19 med en statlig

myndighet som avsändare. För att besvara frågeställningen tar analysen

utgångspunkt i ett diskursanalytiskt angreppssätt. Empirin består som beskrivet

ovan av Twitter-inlägg som primär datakälla, vilken kompletteras med allmänna
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handlingar i form av rapporter och undersökningar. Samtlig empiri återfinns dels i

uppsatsen i form av autentiska texter, dels i bilagor.

Den kvalitativa textanalysen är subjektiv och baseras på författarnas egen

tolkning och förförståelse. Genom att ingående och tydligt beskriva

vetenskapsteoretisk utgångspunkt och tillvägagångssätt vid såväl metodologiska

som teoretiska val finns möjlighet för andra att återskapa studiens genomförande

och resultat, även om den förförståelse som författarna besitter inte kan återskapas

identiskt. Syftet med studien är inte att bidra med generaliserbara slutsatser, utan

studien ämnar istället att undersöka en tydligt avgränsad omfattning av

myndighetskommunikation för att beskriva exempel på hur denna kan utformas.
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5. Resultat och analys

I kapitel 5 presenteras forskningsstudiens resultat och analys av materialet.

Presentationen av analysen baseras på de 3 tidsperioderna med tillhörande

nulägesanalys för respektive period. De formuleringar som lyfts i resultat och

analys markeras med grönt.

5.1 Inlägg under tidsperiod 1

Bild 1. Tidslinje över inlägg under tidsperiod 1.

Inlägg 1
@krisinformation | 20200320 | 9.50 fm

Tweet: Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska spridningen av det nya coronaviruset.
Syntolkning bild: Stanna hemma om du har ett eller flera av dessa symtom

! Feber
! Hosta
! Snuva
! Halsont
! Huvudvärk
! Illamående
! Muskel- och ledvärk

För inlägget i sin helhet, se bilaga 1.
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I inlägg 1 använder sig myndigheten löpande av personligt tilltal och förkunnar att

“Tillsammans kan vi...”. “Vi” som etableras i informationen syftar till att

inkludera alla medborgare i det svenska samhället. “Vi” i detta sammanhanget

används strategiskt för att skapa associationer till samhörighet mellan myndighet

och medborgare (jfr Börjesson & Palmblad, 2007). Myndigheten anspelar på att

“vi” går igenom och upplever samma sak. I texten används också tilltalet “du”,

vilket riktar sig direkt till den enskilda individen, och lägger över ansvaret på

individen istället för att “vi tillsammans” har det slutgiltliga ansvaret. Det

personliga ansvaret förstärks genom att myndigheten tilltalar medborgaren med

ett “du”, vilket är mer personligt riktat. I texten refereras även coronaviruset till

som “det nya”, vilket betonar att viruset är okänt, något som kan göra att det

uppfattas som mer skrämmande.

Inlägg 2
@krisinformation | 2020325 | 4.51 em

Tweet: ⚽🥎🏋Folkhälsomyndigheten: Träna gärna men gör det säkert!
Syntolkning bild: Fortsätt idrotta och träna - men gör det säkert! För att minska
smittspridningen av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:

✔ Träna inte om du är sjuk
✔ Undvik aktiviteter med närkontakt
✔ Byt om hemma
✔ Dela inte vattenflaskor
✔ Torka av gymutrustning efter användning
✔ Träna helst utomhus

För inlägget i sin helhet, se bilaga 2.

I inlägg 2 adresseras en omdiskuterad fråga under pandemin, som varit huruvida

idrottsföreningar bör fortsätta med sina aktiviteter, samt om gymverksamhet får

fortgå. Det är verksamheter där risken för smittspridning är stor i inlägget

presenteras restriktioner relaterade till detta. Genom att inleda med

“Folkhälsomyndigheten” som avsändare, skapas associationer till att inlägget

kommer att innehålla viktig information, då Folkhälsomyndigheten är en

betydande aktör under pandemin. Genom uppmaningen “träna gärna men gör det

säkert” vill myndigheten skapa positiva associationer till träning och fysisk

aktivitet, men samtidigt påminna om vad konsekvenserna kan bli (jfr Börjesson &

Palmblad, 2007). Genom att tillägga “...men gör det säkert” anspelar
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myndigheten på det individuella ansvaret att följa restriktionerna. Därmed

framställs individen som både problemet och lösningen.

Inlägg 3
@krisinformation | 20200327 | 2.18 em

Tweet:  🚫Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer: *LÄNK*

För inlägget i sin helhet, se bilaga 3.

Inlägg 3 skiljer sig från de tidigare inläggen när myndigheten väljer att kort och

koncist kommunicera ut en skärpning i restriktionerna kring allmänna

sammankomster. En ytterligare skillnad gentemot tidigare inlägg är att

myndigheten väljer att kommunicera ut ett tvingande budskap som träder i kraft

med omedelbar verkan.

Inlägg  4
@krisinformation | 20200401 | 4.40 em

Tweet: Nu hjälps vi åt!❣
Syntolkning bild: Ta ditt personliga ansvar för att minska smittspridningen!

✔ Besök inte äldre släktingar.
✔ Stanna hemma vid symptom.
✔ Avstå från fester och andra sociala evenemang.
✔ Håll avstånd till andra människor på offentliga platser.
✔ Undvik rusningstrafik.
✔ Avstå från onödiga resor.
✔ Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

För inlägget i sin helhet, se bilaga 4.

Även i inlägg 4 kan en blandning av anspelningar på det gemensamma ansvaret

och det individuella ansvaret utläsas. Inlägget inleds med “Nu hjälps vi åt! “ och

genom att lägga in ett “nu” vill myndigheten skapa känslan av att kraftigare

åtgärder måste vidtas.“Vi” anspelar här precis som i inlägg 1 på samtliga

medborgare tillsammans. Genom att vidare skriva “ta ditt personliga ansvar…” i

efterföljande mening påminner myndigheten om det personliga ansvaret som är

avgörande för att “vi” ska kunna hjälpas åt att minska smittspridningen.
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Inlägg 5
@krisinformation | 2020403 | 3.59 em

Tweet: Tillsammans kan vi minska smittspridningen!
Syntolkning bild: Stanna hemma i påsk!

✔ Undvik onödiga resor. Den som är sjuk ska inte resa alls.
✔ Besök inte äldre släktingar och vänner. Håll kontakten med nära och kära via
telefon.
✔ Undvik större sociala sammanhang.

För inlägget i sin helhet, se bilaga 5.

Inlägg 5 publiceras bara någon dag senare med snarlikt budskap om de olika

restriktionerna som medborgare ska förhålla sig till. Inlägget inleds likt de

föregående med ett “Tillsammans”. Rubriken “stanna hemma i påsk” är en direkt

uppmaning för att få medborgare att stanna hemma, trots att det inte finns något

direkt tvingande i uppmaningen. Inlägget innehåller ytterligare uppmaningar som

“undvik”, i relation till “undvik onödiga”, och “undvik större”, vilket tyder på att

det är rekommendationer som appellerar till varje medborgares sunda förnuft och

det egna ansvarstagandet, snarare än tvingande och absoluta budskap (jfr Wiggins

& Eriksson Barajas, 2019).

Inlägg 6
@krisinformation | 20200409 | 12.43 em

Tweet: ❗ Viktigt! Fortsätt att följa myndigheternas råd angående covid-19:
🤒 Stanna hemma om du är sjuk
💧Tvätta händerna ofta
🔛Håll avstånd
⚠Undvik fester
🚗Undvik onödiga resor
🏡Begränsa sociala kontakter om du är 70 år eller äldre

Syntolkning bild: ! Fortsätt att följa myndigheternas råd

För inlägget i sin helhet, se bilaga 6.

Inlägg 6 kan ses som en påminnelse till medborgare med avsikt att appellera till

ett större ansvarstagande och mer aktsamt handlande, exempelvis genom

uppmaningen “stanna hemma om du är sjuk”. En ytterligare uppmaning i

inlägget är “Fortsätt att följa myndigheternas råd”. Till stor del är
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uppmaningarna i inlägget utformade som opersonliga, och allmängiltiga budskap

utan direkt tilltal, till skillnad från tidigare inlägg under tidsperioden.

Inlägg 7
@krisinformation | 2020417 | 2.51 em

Tweet: Många människor stannade hemma under påsken. Nu inträffar inom kort ramadan,
valborg och 1 maj. Fortsätt följa myndigheternas råd!📌
Syntolkning bild: Fortsätt stanna hemma!

! Undvik onödiga resor. Den som är sjuk ska inte resa alls.
! Besök inte äldre släktingar eller vänner. Håll kontakten med nära och kära via
telefon.
! Undvik större sociala sammanhang som fester, dop och bröllop.

För inlägget i sin helhet, se bilaga 7.

Inlägg 7 inleds med konstaterandet att “Många människor stannade hemma under

påsken”, vilket syftar till att skapa en association till majoriteten av svenska

medborgare som följer och handlar efter allmänna råd och restriktioner.

Myndigheten verkar utgå från att det ligger i människans natur att göra som andra

gör, och därför tror de att argumentet ska vara övertygande. Vidare skriver

myndigheten “Fortsätt följa myndigheternas råd”, och “Fortsätt stanna

hemma!”. Genom att använda ordet “fortsätt” syftar myndigheten till att råden

redan följs, och uppmuntrar medborgarna att fortsätta med de åtgärder de redan

vidtagit för att minska smittspridningen. Ordet “fortsätt” skapar även en känsla

av att medborgare inte bara är en del av lösningen och minskandet av

smittspridningen, utan framställer medborgare som att de har varit en del av

lösningen hela tiden. Precis som i inlägg 5 uttrycker myndigheten även i detta

inlägg att medborgare ska “undvika” olika sammanhang som kan bidra till att öka

smittspridningen. Genom att använda “undvika” vädjar myndigheten till

medborgarnas sunda förnuft, vilket egentligen kan ses som en motsats till den

direkta uppmaningen att “Fortsätt stanna hemma!”.

5.1.1 Samtiden under tidsperiod 1

I den samlade nationella lägesbilden från 19/3 2020 uttrycker MSB insikt kring

det informationsbehov som präglar perioden och beskriver att det fortfarande

finns “ett stort behov av att tillhandahålla samordnad och kvalitetssäkrad
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information till allmänhet och till olika samhällsaktörer. Denna information bör

utformas för att nå hela befolkningen, både avseende språk, tillgänglighet och

informationskanaler.” (MSB, 2021c). I lägesbilden från 6/4 2020 konstaterar

myndigheten även att “tydlig och gemensam information är fortsatt viktigt.”. Det

följs upp i rapporten daterad till 16/4 2020 genom uttalandet att “det finns

kommunikativa utmaningar i att nå ut till berörda grupper inför kommande

högtider och helger samt att fortsatt betona vikten av att stanna hemma och inte

uppsöka offentliga verksamheter vid sjukdom.” (a.a.). Det framgår även under

perioden att den svenska sjukvården varit hårt belastad, och att “de flesta

samhällsviktiga verksamheter är måttligt påverkade” (a.a.).

En av de inledande sammanställningarna från Kantar Sifo under pandemin

sträcker sig 2 mars – 8 april 2020, vilket sammanfaller med samtiden för

tidsperiod 1. Under tidsperiod 1 präglas samtiden av ovisshet kring

smittspridningen av covid-19. Sett till den kommunikation som MSB och

Krisinformation.se genomför, fokuseras kommunikationen på allmänna råd och

restriktioner som myndigheterna förutsätter att medborgare hörsammar och

verkställer. Gehöret från medborgare påvisas i opinionsundersökningen under den

senare delen av tidsperioden. I veckorapporten från 2-8 april 2020 uppger 61% av

de tillfrågade att de “i mindre utsträckning deltagit i sociala aktiviteter utanför

hemmet” i jämförelse med endast 24% under perioden 13–16 mars 2020. Under

perioden uppger även 67% att de “följt nyheterna mer än vanligt för att få

information om situationen”. Både Folkhälsomyndigheten och Kantar Sifo

beskriver fenomenet som “ett Sverige på social paus”, när krisens potentiella

omfattning och fortsatta händelseförlopp ännu är osäkert och oförutsägbart. Trots

det, uppger 66% att de “ser ljust på framtiden” i relation till hanteringen av

smittspridning och utvecklingen av covid-19 pandemin.

5.2 Inlägg under tidsperiod 2
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Bild 2. Tidslinje över inlägg under tidsperiod 2.

Inlägg 8
@krisinformation | 20201211 | 8.37 fm

Tweet: Måndagen den 14 december skickar Folkhälsomyndigheten och MSB ett sms till
Sveriges befolkning. Syftet är att informera om de skärpta föreskrifter och allmänna råd
som nu börjar gälla i hela landet.

För inlägget i sin helhet, se bilaga 8.

I inlägg 8 informerar myndigheten i förväg om sms:et som ska skickas ut, där de

väljer att skriva ut “Folkhälsomyndigheten” före MSB. Att

Folkhälsomyndigheten nämns först kan tolkas som att många associerar

myndigheten till informationsspridning av viktig och aktuell samhällsinformation

under pandemin. Att omnämna Folkhälsomyndigheten först skapar en association

till att informationen gällande de nya råden är allvarliga och viktiga (jfr Börjesson

& Palmblad, 2007). Sms:et skickas ut till “Sveriges befolkning” som mottagare,

och det gäller “i hela landet” vilket inkluderar samtliga svenska medborgare,

oberoende av demografiska faktorer. Användandet av de inkluderande fraserna

kan vara en diskursiv strategi att skapa samhörighet (jfr Börjesson & Palmblad,

2007; Wiggins & Eriksson Barajas, 2019). Myndigheten väljer även att använda

ordet “nu” i meningen som talar om att skärpta föreskrifter och allmänna råd

träder i kraft, trots att informationen inte nått ut till befolkningen än.

Inlägg 9
@krisinformation | 20201212 | 1:35 em
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Tweet: Viktigt inför måndagens sms-utskick:
● Avsändarrad: “Fohm, MSB”.
● Text: “Information från myndigheterna: Följ de nya skärpa råden för att stoppa

smittspridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation”.
● Länk: ingen.

Får du ett liknande sms med länk, klicka inte.
Syntolkning bild: Ett stort utropstecken mot orange bakgrund.

För inlägget i sin helhet, se bilaga 9.

I det efterföljande inlägget, inlägg 9, som publiceras dagen efter det föregående

tillkommer mer information om sms:et som fortfarande inte har skickats ut.

Formuleringen “Viktigt inför” skapar en association till att mottagaren behöver

göra förberedelser vilket kan tolkas som ett sätt att väcka uppmärksamhet och

intresse hos medborgaren. I slutet av inlägget skriver myndigheten “Får du ett

liknande sms med länk, klicka inte”. För första gången kommunicerar

myndigheten ett direkt förbud i form av “klicka inte”. Dessutom är förbudet

personligt riktat genom ett “du” till mottagaren i början av mening, vilket kan ses

som en diskursiv strategi för att öka chansen att fånga mottagarens

uppmärksamhet.

Inlägg 10
@krisinformation | 20201213 | 6.05 fm

Tweet: Alla längtar vi efter det normala livet. Om vi ska kunna återgå till det behöver du
och alla andra ta ansvar. Sprid inte smittan vidare.
Scenario:
Syntolkning text i video: Livet var bättre utan restriktioner. Om vi ska kunna återgå till det
normala, behöver du och alla andra ta ansvar. Läget är allvarligt. Sprid inte smittan vidare.
Läs mer på Krisinformation.se.

För inlägget i sin helhet, se bilaga 10.

Inlägg 10 publiceras samma dag som det föregående inlägget, inlägg 9. Till

skillnad från de tidigare inläggen angående det kommande sms:et som varit korta

och informativa, är detta inlägget utformat på ett annat sätt, för att öka

möjligheten att nå fram (jfr So et al., 2017). Formuleringen “Alla längtar vi till

det normala livet.” är en referens till att vi “alla” är drabbade av att inte ha

möjligheten att leva det liv som anses vara det normala. Ordet “normalt” kan
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associerat till något tryggt, eftersom “normalt” positioneras som motsats till alla

konsekvenser som tillkommit med pandemin. Det kan till exempel innebära att

inte kunna umgås, inte kunna resa, att bli av med jobbet och rädslan över att

förlora nära och kära. Myndigheten skriver vidare“Om vi ska kunna återgå” , där

“Om” blir en syftning till att det eventuellt inte kommer vara möjligt att

“återgå” till det “normala”, och där “du” och “alla andra” hålls ansvariga för

hur framtiden kommer att se ut. Det anspelar även på att vi kanske inte kommer

att få tillbaka det ”normala livet” utan att den situationen och det livet “vi alla”

lever just nu kan komma att bli det nya normala. Under pandemin har en ny

vardag etablerats och många anser att det finns positiva aspekter av den nya

vardagen och det “nya normala”, som vi kanske inte vill lämna när vi återgår till

det “tidigare normala”. I inlägget vill myndigheten associera det tidigare normala

som det liv vi vill ha tillbaka, och det är varje medborgare individuella ansvar att

se till att det blir möjligt. Det blir tydligt eftersom formuleringen“Livet var bättre

utan restriktioner” hänvisar till det tidigare normala som något positivt. Genom

att sedan tillägga att “Läget är allvarligt”, kan det nya normala associeras till

något negativt och kritiskt. Myndigheten skriver även “Sprid inte smittan vidare”

vilket kan tolkas som en uppmaning till befolkningen att agera och handla på ett

sätt så vi kan “återgå till det normala livet”. Videoklippet som kompletterar

texten utgörs av ett luciatåg i en kyrka fylld av människor. Luciatåget refererar till

luciafirandet den 13 december 2019, då vi alla levde det tidigare normala livet.

Det är en dag som ofta associeras med gemenskap med nära och kära, och genom

att publicera inlägget på luciadagen så vädjar myndigheten till människors längtan

efter gemenskap.

Inlägg 11
@MSBse | 20201214 | 8.30 fm

Tweet: Idag, 14 december, skickar vi och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla Sveriges
mobiltelefonabonnenter. Sms:et uppmanar dig att följa de nya skärpta föreskrifterna och
allmänna råden som börjar gälla idag för att minska smittspridningen av covid-19.
Syntolkning bild: En vit symbol föreställande en smartphone mot vinröd bakgrund.

För inlägget i sin helhet, se bilaga 11.
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I inlägg 11 publiceras en ytterligare beskrivning för att etablera trovärdighet för

sms:et som ska skickas ut, för att meddelandet inte ska riskera att avfärdas som

skräppost eller bedrägeriförsök. I inlägget förekommer uppmaningar som att

medborgarna bör “följa de nya skärpta föreskrifterna och allmänna råden som

börjar gälla idag” och att “minska smittspridningen av covid-19”. Myndigheten

väljer även att i inlägget skilja på “vi” och “Folkhälsomyndigheten” för att

myndigheten inte inkluderas i det “vi” som syftar till medborgare.

Inlägg 12
@krisinformation | 20201215 | 11.30 fm

Tweet: Läget för sjukvården är mycket allvarligt i stora delar av landet. Hjälp till att
bromsa smittan. Följ de skärpta nationella råden!
Syntolkning bild: Ta ditt personliga ansvar för att minska smittspridningen! Du ska

! Stanna hemma vid symptom.
! Begränsa nya nära kontakter.
! Vara extra försiktig när du besöker personer i riskgrupp.
! Hålla avstånd till andra och undvika platser mer trängsel.
! Resa på ett smittsäkert sätt.
! Arbeta hemifrån så ofta du kan.
! Hålla en god handhygien.

För inlägget i sin helhet, se bilaga 12.

Den 15 december publiceras ett inlägg där myndigheten har ett skarpare och mer

allvarligt tilltal gentemot mottagaren. Inlägget inleds med påståendet att “Läget

för sjukvården är mycket allvarlig i stora delar av landet”. Tidigare har

myndigheten valt att inte lyfta det aktuella läget i sjukvården i sin

kommunikation, utan snarare fokuserat på att vädja till den enskilda individens

intresse och rädslor. Under tidsperioden finns det dock en stor oro som lyfts fram

kring resurserna i sjukvården, och därför tolkas det som att myndigheten valt

anspela på den rädsla som medborgarna känner. I inlägget används även ett

personlig tilltal genom uppmaningarna “Ta ditt personliga ansvar”och “Du ska”

där orden understryks visuellt för att betona budskapet. Det direkta tilltalet i “Du

ska”, ger uppmaningarna en starkare övertygelse. Genom att använda ordet “ska”

i kontexten poängteras ett mer allvarligt budskap med en direkt uppmaning som

inte kan argumenteras emot. I uppmaningen “hjälp till att bromsa smittan” väljer

myndigheten att använda ordet bromsa, ett ord som är mindre kraftfullt än det
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tidigare använda ordet stoppa. Det kan tolkas som att myndigheten anser att det är

svårt att få gehör för att “stoppa” smittspridningen, då det skulle kräva större

uppoffringar från medborgarnas sida. Att däremot “bromsa” smittspridningen kan

däremot upplevas som mer görbart, med mindre omställningar och mindre

uppoffringar. Genom ett förändrat ordval kan inlägget fånga medborgarnas

uppmärksamhet på nytt efter att ha fått läsa flera snarlika inlägg.

Inlägg 13
@krisinformation | 20201217 | 12.36 em

Tweet: Så här kan du anpassa julfirandet för att inte öka risken för smittspridning 🎄
Syntolkning bild: Råd inför julen

✔ Umgås i en mindre krets. Ju färre som samlas desto bättre.
✔ Avstå julbord, glöggkvällar och liknande med personer du normalt inte träffar.
✔ Om du firar jul och vill ha en tomte, tänk på att tomten bör vara någon från din
närmaste krets.
✔ Håll en god handhygien. Undvik att vara nära varandra. Umgås utomhus om det
går.
✔ Om du firar jul på annan ort, gör en plan för hur du kan isolera dig eller ta dig
hem på ett smittsäkert sätt om du blir sjuk.

För inlägget i sin helhet, se bilaga 13.

När inlägg 13 publiceras är julfirandet i antågandet. Den inledande delen av

inlägget instruerar medborgaren genom uttrycket “Så här kan du…”. Att instruera

någon kan implicera och liknas vid ett maktförhållande. Detta bekräftas med ett

personligt tilltal när myndigheten skriver “du” (jfr Koskela, 2009). I inlägget

skrivs huvuddelen av uppmaningarna med ett generellt tilltal, och några med

direkt tilltal i form av “du”. Formuleringen“Så här...” kan uppfattas som ett

erbjudande om ett förhållningssätt till medborgare för att möjliggöra ett

smittsäkert julfirande. Det kan också tolkas som ett sätt att belysa den enskilda

individens ansvar att inte sprida smittan vidare.

Inlägg 14
@krisinformation | 20201218 | 7.12 em

Tweet: Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta nya
restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari. *Länk till Krisinformation*

För inlägget i sin helhet, se bilaga 14.
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Inlägg 14 är ett konstaterande och informerande inlägg, som publiceras dagen

efter inlägget 13 med de olika råden inför julfirandet. I inlägget informerar

myndigheten om kommande strängare restriktioner med uppmaningen att läsa

vidare på Krisinformation.se:s hemsida. Det underliggande budskapet i inlägget

kan dock tolkas som att myndigheten förutsätter att mottagaren tar till sig

informationen, och handlar därefter.

Inlägg 15
@krisinformation | 20201222 | 3.07 em

Tweet: Pandemin fortsätter att påverka våra liv och inför kommande storhelger behöver vi
alla hjälpas åt för att inte belasta vården och räddningstjänsten i onödan. Så kom ihåg -
lämna aldrig ett brinnande ljus och gå inte ifrån spisen när plattorna är på.
Syntolkning bild: En kvinna står böjd över en ljusstake och blåser ut kronljus i ett kök.

För inlägget i sin helhet, se bilaga 15.

Inlägg 15 är relaterat till pandemin i jultider, men fokuserar på aktiviteter

oberoende av allmänna råd och restriktioner kopplade till smittspridningen.

Myndigheten refererar återigen till den enskilda medborgaren genom att skriva

“våra liv”, och “...vi alla hjälpas åt”. Som tidigare inlägg skapar det en känsla

av att varje människa står med ansvaret för hur situationen ser ut idag, men också

hur den kommer att se ut framöver. Det kan därför tolkas som att myndigheten vill

påminna om att vidta försiktighetsåtgärder för att inte påfresta vården eller

räddningstjänsten i onödan, och synliggöra den personliga aktsamheten. Även

detta inlägget kan ses som ett sätt att kommunicera till befolkningen om covid-19

ur en ny vinkel genom att medborgare uppmanas att inte belasta vården och

räddningstjänsten “i onödan”, vilket direkt skapar associationer till den höga

belastningen orsakad av covid-19.

Inlägg 16
@krisinformation | 20201223 | 9.33 fm

Tweet: Visst var livet bättre före restriktioner. För att vi ska kunna återgå till det normala
livet behöver du och alla andra ta ansvar. Sprid inte smittan vidare. #spridintesmittan.

Syntolkning scenario: Text minnen. En man med barnbarn julafton 2019.
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Text: Livet var bättre utan restriktioner.
Syntolkning scenario: De dansar.
Text: Om vi ska kunna återgå till det normala, behöver du och alla andra ta ansvar. Sprid
inte smittan vidare. Läs mer på krisinformation.se.

För inlägget i sin helhet, se bilaga 16.

I inlägg 16 konstaterar myndigheten att livet var bättre före restriktionerna genom

att inleda med ordet “Visst...”. Det är en punkt i slutet av meningen istället för ett

frågetecken vilket gör meningen till ett konstaterande istället för en fråga.

Formuleringen förmedlar ett intryck av att det är en gemensam uppfattning. I

inlägget bekräftar myndigheten medborgaren i situationen som “vi“ lever i. “För

att vi ska kunna återgå till det normala” är en formulering som myndigheten tagit

upp i flera tidigare inlägg. Formuleringen kan tolkas som att ansvaret läggs på

befolkningen vilket kontinuerligt kommuniceras genom olika former av

språkhandlingar. Det kan tolkas som ett sätt att styra befolkningen i en viss

riktning och mot ett visst handlande (jfr Ahmed, 2004). Myndigheten vill belysa

att restriktionerna är utmanande på flera plan, utan att använda ett inkluderande

“vi”. I inlägget använder myndigheten för första och sista gången hashtagen

#spridintesmittan. Hashtagen är formulerad som en uppmaning, men i samband

med ordet “ansvar” som kommer innan, kan hashtagen snarare tolkas som ett

uttryck för tillskrivande av skam och anklagelse (jfr Ahmed, 2004). I linje med

inlägg 10 kompletteras texten med ett videoklipp gestaltande en man som leker

med sitt barnbarn på julafton, den 24 december 2019. Budskapet anspelar därför

på känsloladdade uttryck genom att visa upp det som så många människor saknar

under julfirandet 2020, vilket stärker formuleringen att “visst var livet bättre

innan restriktioner”.

Inlägg 17
@krisinformation | 20201228 | 8.40 fm

Tweet: Alla längtar vi efter att kunna ses och umgås utan restriktioner. Om vi ska kunna
återgå till det normala behöver du och alla andra ta ansvar. Sprid inte smittan vidare.
Syntolkning scenario: Text minnen 31 december 2019. Människor firar. Fyrverkerier på
himlen.
Text: Livet var bättre utan restriktioner.
Syntolkning scenario: Nyårsafton.
Text: Om vi ska kunna återgå till det normala, behöver du och alla andra ta ansvar.
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Syntolkning scenario: 2019.
Text: Sprid inte smittan vidare. Läs mer på krisinformation.se

Syntolkning text i video: Livet var bättre utan restriktioner. Om vi ska kunna återgå till det
normala, behöver du och alla andra ta ansvar. Sprid inte smittan vidare. Läs mer på
krisinformation.se

För inlägget i sin helhet, se bilaga 17.

I inlägg 17 skildras ett nyårsfirande vid tolvslaget från nyårsafton, 31 december

2019. I linje med inlägg 10 och 16 använder sig myndigheten av videoklipp som

komplement till texten och bekräftar myndigheten medborgarnas frustration över

situationen. Den upplevda frustrationen kan vara en orsak till att medborgare inte

längre handlar med restriktionerna i åtanke. Det kan tolkas som att flera

medborgare är trötta på de tidigare uppmaningarna, vilket gör att myndigheten

väljer att appellera till människors känslor genom valda scenarier som skildras i

videoklippen.

5.2.1 Samtiden under tidsperiod 2

I den samlade nationella lägesbilden från 10/12 2020 och 23/12 2020 framgår det

att situationen bedöms som mycket allvarlig, exempelvis genom hänvisningen att

“den kommande jul- och nyårsledigheterna innebär en särskilt stor utmaning för

den samlade hanteringen av pandemin eftersom perioden kan medföra ökade

risker för smittspridning och parallella händelser” (MSB, 2021c). MSB förutspår

i rapporten från 10/12 2020 att smittspridningen troligen kommer nå sin kulmen i

mitten av december, vilket skulle orsaka stora negativa konsekvenser för den

svenska sjukvården efter en långtids hög belastning. I rapporten från 23/12 2020

påminner myndigheten om det individuella ansvaret, och vikten av att alla

medborgare håller sig uppdaterade kring och handlar utefter de senaste allmänna

råden och restriktionerna. Myndigheten hänvisar vidare till att “under kommande

högtider behöver alla ta sitt individuella ansvar bland annat genom att begränsa

sitt umgänge till en mindre krets, skydda riskgrupper och resa på ett sätt som

minimerar risken för smittspridning.” (a.a.). Budskapet riktas även till ett

myndigheter och ansvaret att “ge allmänheten förutsättningar att följa gällande

råd” (a.a.).
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Under period 2 – 17/12 2020 rapporterar Kantar Sifo att svenska medborgare i

stor utsträckning (88%) uppger att de kommer att vidta åtgärder och göra

anpassningar och inte fira de kommande högtiderna i sällskap om fler än 8

personer. 71% uppger även att högtiderna kommer att firas i hemmet. Under

perioden skickar även MSB i samarbete med Folkhälsomyndigheten ut ett sms,

något som nämns i rapporten. Sms:et skickas ut för att nå alla delar av samhället,

framför allt de som inte söker information på egen hand. I samband med

sms-utskicket rapporterade Krisinformation.se 3,5 miljoner besök, en markant

skillnad sedan tidigare. Kantar Sifo (2020b) förutser dock i rapporten att sms:et

inte kommer att påverka medborgarnas beteende, eftersom de hävdar att det krävs

mer kunskap och information för att förändra individers beteende. Under perioden

uttrycker även svenska medborgare ett minskat förtroende för den svenska

krishanteringsstrategin som till stor del förlitar sig på individens egna

ansvarstagande. I undersökningen framgår det även att drygt 45% ställer sig

negativa till påståendet om huruvida staten ska lägga sin tillit kring utvecklingen

av pandemin på den enskilda individen.

5.3 Inlägg under tidsperiod 3

Bild 3. Tidslinje över inlägg under tidsperiod 3.

Inlägg 18
@krisinformation | 20210309 | 10.42 fm
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Tweet: Folkhälsomyndigheten har infört nya begränsningar för att minska
smittspridningen. Högst 500 personer får samtidigt besöka varuhus, butiker, simhallar, gym
och sportanläggningar. Besökare i butiker och varuhus bör kommer ensamma. *LÄNK*

För inlägget i sin helhet, se bilaga 19.

Inlägg 18 inleds med formuleringen “Folkhälsomyndigheten har infört”, en

formulering som myndigheten inte använt i tidigare inlägg. Hänvisningen till

“Folkhälsomyndigheten” i kombination med ordvalet “infört” kan tolkas som en

strategi för att informationen ska få mer slagkraft då en annan myndighet står som

avsändare. Samtidigt kan formuleringen av medborgare uppfattas som ignorans då

det postas i Krisinformation.se Twitterflöde. Inlägg är enbart informerande utan

tillhörande språkhandling eller personligt tilltal som förekommit i tidigare inlägg.

Inlägg 19
@krisinformation | 20210323 | 10.42 fm

Tweet: Från och med den 25 mars införs nya restriktioner för museer, konsthallar,
nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar. Syftet är att minska risken
för spridning av covid-19. *LÄNK*

För inlägget i sin helhet, se bilaga 20.

I inlägg 19 hänvisar myndigheten återigen till kommande skärpta restriktioner och

i inlägget beskrivs bakgrunden till de ytterligare begränsningar som görs.

Motiveringen bakom skärpta restriktioner har tidigare inte kommunicerats av

myndigheten. Inlägget innehåller ingen typ av språkhandling. Likt föregående

inlägg är innehållet enbart informerande utan ett personligt tilltal.

Inlägg 20
@krisinformation | 20210329 | 11.24 fm

Tweet: Det är fortfarande många som smittas av covid-19. Det är viktigt att du följer råden
för att skydda dig själv och andra💛.

⚠ Tänk på att det även kan finnas särskilda regionala rekommendationer. Här kan du hålla
dig uppdaterad om vad som gäller: *LÄNK*
Syntolkning bild: Råd inför påsken

✔ Träffa så få som möjligt. Umgås gärna utomhus.
✔ Håll en kvastlängds avstånd till andra.
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✔ Om du behöver resa, gör det smittsäkert.
✔ Har du symptom, stanna hemma och testa dig. Res inte till Blåkulla eller andra
platser.

För inlägget i sin helhet, se bilaga 21.

Inlägg 20 påminner om flera inlägg som publicerades under tidsperiod 1.

Myndigheten inleder inlägget med formuleringen “Det är fortfarande många...”,

som påminner om att smittspridningen fortfarande är påtaglig.. Eftersom det

“fortfarande” är många som smittas kan det tolkas som att myndigheten vill lyfta

fram det individuella ansvaret som varje medborgare har, för att inte sprida

smittan vidare. Myndigheten väljer också att skriva “skydda dig själv”, vilket är

ett nytt sätt att tilltala medborgarna. I de tidigare inläggen har myndigheten använt

sig av ord som refererar till att ta ansvar för andras skull, men poängterar nu

vikten av att den enskilde individen ska se till sin egen hälsa och välbefinnande. I

inlägget gör myndigheten även lekfulla och humoristiska anspelningar till ett

traditionsenligt påskfirande, genom att nämna “Blåkulla” och “kvastlängds”

vilket är en anspelning på häxor och påskkärringar. Myndigheten uppmanar även

medborgare att följa restriktionerna genom att belysa riktlinjer som syftar till det

personliga ansvaret som ligger hos varje enskild individ genom formuleringar

som “tänk på...”, och “hålla dig uppdaterad”.

Inlägg 21
@krisinformation | 20210330 | 1.42 em

Tweet: 🐣 Njut av påsken, men gör det smittsäkert. Handla äggen ensam!🥚🐣
Syntolkning bild: När du besöker en butik

Handla ensam.
Barn eller personer i behov av stöd är undantagna.

Följ butikensa anvisningar
Många butiker har tagit fram särskilda system för in- och utpassering.

Håll avstånd till andra
Håll avstånd både i och utanför butiken.

Tänk på handhygienen
Tvätta händerna före och efter besöket. Använd handsprit som alternativ.

För inlägget i sin helhet, se bilaga 22.
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Inlägg 21 inleds med formuleringen “Njut av”, en formulering som kan tolkas

som myndighetens omtanke till medborgaren. Vidare i inlägget kommunicerar

myndigheten allmänna råd och restriktioner, med förbehållet att “...men gör det

smittsäkert”, och “Handla äggen ensam!”, vilket uppmanar medborgarna till

hur de bör agera under påsken. Myndigheten använder även personligt tilltal

genom att skriva “När du besöker en butik”, vilket påminner om det personliga

ansvaret som flera tidigare inlägg belyst.

5.3.1 Samtiden under tidsperiod 3

I den samlade nationella lägesbilden från 25/3-2021 deklarerar MSB att läget

fortfarande är mycket allvarligt. Det konstateras vidare att “Utöver det faktum

att smittspridningen ökar präglas läget av ett antal osäkerhetsfaktorer och risker

som gör läget svårbedömt.”(MSB, 2021c). Myndigheten poängterar även att

“förbättra graden av efterlevnad av råd och rekommendationer är en utmaning

för den samlade hanteringen, men måste prioriteras än mer för att vända

utvecklingen” (a.a.). I lägesrapporten uppmärksammas även de risker som den

stundande påskhögtiden medför såväl kopplat till smittspridning såväl som andra

olycksrisker vid persontransporter och aktiviteter. Den typen av olycksrisker kan

komma att få en allvarligt negativ inverkan den fortfarande högt belastade

räddningstjänsten och sjukvården (a.a.).

Under tidsperiod 3 visar Kantar Sifos sammanställning att medborgare i

hög grad är kritiska till andras beteende och åtgärder för att minska

smittspridningen av covid-19. Den svenska strategin som till stor del har

baserats på individens eget ansvarstagande som led i att minska smittspridningen

diskrediteras därför av allmänheten. I rapporten framgår det att “6 av 10 tycker

att svenska folket agerar dåligt i kampen mot spridningen” (Kantar Sifo,

2021b). En tendens som förstärks under tidsperiod 3, går i led med den misstro

svenska medborgare har till att myndigheter förlitar sig på individens egna

ansvar och omdöme för att minska smittspridningen, och 47% uttrycker

missnöje över strategin. I stora drag uppger dock 45% att de överlag “hyser

ganska eller mycket stort förtroende för Sveriges hantering av coronaviruset”

(a.a.).
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5.4 Sammanfattning av analys

Under tidsperiod 1 präglas kommunikationen av att krissituationen är relativt ny,

och många är oroliga över hur framtiden ska komma att se ut. Det är en intensiv

kommunikationsfas, och de allmänna råden kommuniceras upprepade gånger på

snarlika sätt, vilket kan göra det svårt för mottagaren att ta till sig budskapet med

hänsyn till fenomenet message fatigue (So et al., 2017). Återkommande i

kommunikationen är att myndigheten vill få medborgare att känna samhörighet,

genom att använda ord som “vi” och “vi tillsammans”. Restriktionerna

kommuniceras genom kravställande ordval av imperativa verbformer som

“undvik”, “begränsa”, “håll avstånd”, och “tvätta”. Samtidigt som verben är

kravställande avstår myndigheten från att använda sig av andra språkliga medel

som skapar en högre omfattning av förpliktelse (Westberg, 2020).

Under tidsperiod 2 förändras kommunikationen till viss del, vilket kan tolkas

som en strategi för att fånga medborgarnas uppmärksamhet i relation till

fenomenet message fatigue (So et al., 2017). Under tidsperiod 2 inträffar den

andra vågen av smittspridning, vilken når sin kulmen i samband med jul- och

nyårshelgen. Det finns en stor längtan bland svenska medborgare att få träffa nära

och kära efter nästan ett år av nya förhållningssätt och restriktioner, men samtidigt

krävs vidare åtgärder för att minska smittspridningen. Myndighetens

kommunikation präglas under tidsperioden av vädjande budskap som till stor del

spelar på mottagarens känslor. Under perioden publiceras material som till stor del

baseras på känslomässiga anspelningar, och som genom sitt budskap skam- och

skuldbelägger mottagaren genom så kallat skammande (eng. shaming, se Ahmed,

2014) i avsnitt 3.2.2. Maktutövande i skrift. Exempelvis genomförs en

videokampanj med starkt känsloladdade och för medborgare relaterbara scenerier

som appellerar till mottagarens känslor för att budskapet ska nå ut, nå fram och få

gehör hos mottagaren. Myndigheten vill även under perioden uppmana till

handlingskraft genom att trycka på det personliga ansvaret i större utsträckning,

till skillnad från den föregående tidsperiod. Det påvisas genom att myndigheten

väljer att använda de modala hjälpverben “kan”, “bör” och “ska”, det vill säga

ord som medför en större upplevd förpliktelse än de modala hjälpverb som

användes under tidsperiod 1 (Westberg, 2020). Sett till omfattning är tidsperiod 2

den period med mest inlägg. Perioden når sin kulmen strax före jul och nyår,
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vilket sammanfaller med den faktiska kulmen av smittspridning. Under samma

period ska ett sms skickas ut till alla medborgare och flera förberedande inlägg

med information kring det kommande sms:et publiceras.

Under tidsperiod 2 använder myndigheten mer kraftfulla språkhandlingar och

iscensättning för att vädja till medborgaren, och för att undvika fenomenet

message fatigue när flera inlägg med samma snarlika budskap publiceras (So et

al., 2017). Genom de videoklipp som publiceras använder myndigheten samma

budskap, men olika scenarier för att appellera till medborgarnas känslor och fånga

deras uppmärksamhet. Under tidsperiod 2 förekommer flera språkhandlingar där

intentionen är att öka skillnaden mellan individ och kollektiv, där myndigheten

framhäver sin organisatoriska maktposition gentemot individen (jfr Ahmed,

2014). Under tidsperiod 3 präglas kommunikationen av den förestående

påskhögtiden, vilket medför en risk att medborgare inte hörsammar myndighetens

skärpta restriktioner. Efter mer än ett år av restriktioner och kommunikation om

hälsorisker finns risken att många är informationströtta och därför krävs nya

metoder för att budskapet ska nå mottagaren (jfr So et al., 2017). Dock liknar

kommunikationen under den tredje tidsperioden inläggen från den första

tidsperioden, då myndigheten väljer att gå tillbaka till ett mindre strikt

kravställande, med verb som “undvik” och “håll avstånd”. De är även måna om

poängtera det gemensamma ansvaret genom att använda ett inkluderande tilltal

som “vi” och “vi tillsammans” igen. Myndigheten går tillbaka till att försöka

minska klyftan mellan individ och kollektiv med diskursiva strategier under

perioden. Det innebär att de nya diskursiva strategierna blir en motsättning till den

bild av myndigheten som makthavare som lyftes fram under tidsperiod 2.

En stor förändring i kommunikationen under tidsperiod 3 är att myndigheten

vädjar till medborgaren på ett nytt sätt genom att välja ord som visar omtanke för

den enskilde individen vilket synliggörs i formuleringar som “Njut av påsken”

och “skydda dig själv”. Även humoristiska språkhandlingar lyfts fram under

perioden vilket ger ett mer positivt inslag i inläggen. Det är en förändring från de

tidigare tidsperioderna då myndigheten snarare fokuserat på språkhandlingar som

lägger vikt vid att skuldbelägga och skamma medborgaren (jfr Ahmed, 2014). Sett

till omfattning har myndigheten publicerat väsentligt färre inlägg under tidsperiod

3 i jämförelse med tidsperiod 1 och 2, vilket kan vara en strategi för att inte orsaka
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message fatigue efter en lång period med samma typ av kommunikationens

innehåll och budskap (jfr So et al., 2017).
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6. Diskussion och slutsats

Forskningsstudiens syfte är att påvisa diskursiva förändringar i myndighetens

kommunikation mellan 3 olika tidsperioder under rådande covid-19 pandemi

utifrån ett sändarperspektiv. Myndighetens språkbruk och ordval, såväl som sitt

förhållningssätt till mottagaren tas i uttryck genom de språkhandlingar och

formuleringar som myndigheten använder sig av i de publicerade inläggen. De 3

olika tidsperioderna präglas av olika diskurser sett till hur myndigheten omtalar

sig själv och tilltalar sin mottagare, vilket tas i uttryck genom de språkhandlingar

och formuleringar myndigheten använder.

Som Westberg (2020) poängterar använder myndigheter kravställande verb för

att resultera i ett åtagande eller agerande, vilket myndigheten använder sig av del

under tidsperiod 1. Myndigheten väljer att till viss del uttrycka sig med

kravställande verb under tidsperiod 1, men låter framförallt de allmänna råden att

tala för sig själva. Genom analysen går det att påvisa att diskursen under

tidsperiod 1 till stor del betonar det personliga ansvaret, men kravställandet tonas

ner i majoriteten av inläggen under tidsperioden. Detta görs genom att etablera ett

“vi” och ett “tillsammans”. Samtiden under tidsperiod 1 präglas av att

smittspridningen i Sverige är relativt ny och utvecklingen okänd, synliggörs ett

samband mellan diskursiva strategier för att skapa samhörighet medborgare

sinsemellan, men även mellan myndighet och medborgare. På så sätt skapas en

bild av ett enat samhälle som står tillsammans mot kommande utmaningar.

Den oro avseende smittspridningens utveckling som präglar samtiden under

tidsperiod 2 återspeglas även i myndighetens kommunikation. En tydlig diskursiv

förändring sker i inläggen dels sett till tilltal, dels sett till myndighetens

användande av känsloladdade budskap. I undersökningen genomförd av Kantar

Sifo (2021b) framgår det att svenska medborgare börjar ifrågasätta huruvida det

går att lita på att den enskilda individen tar sitt individuella ansvar för att minska

smittspridningen. Det är en samhällssyn som myndigheten troligen
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uppmärksammat, och därför väljer att lägga stor vikt vid att upplysa om

individens egna ansvar.

Som Westberg (2020) belyser kan man med diskursiva metoder kräva respons

från mottagaren genom att bygga upp en text utifrån kravställande verb. Under

tidsperiod 2 sker diskursiva förändringar i myndighetens kommunikation, vilket

tas i uttryck genom att myndighetens inlägg väcker känslor och tankar om moral

och skuld genom sitt sätt att kommunicera på. Därmed uppstår det som Ahmed

(2014) beskriver som skammande.

En förändring av diskursen sett till omtal, tilltal och språkhandlingar möjliggör

ett maktutövande via skrift, då myndigheten kommunicerar till befolkningen som

att det finns ett ansvarstagande vi och du som ställs mot ett icke ansvarstagande.

Som Ahmed (2014) poängterar i sin studie är en av de mest effektiva metoderna

för politisk vinning att vädja till medborgarens emotioner, vilket också är den

metod myndigheten väljer att använda i sin kommunikation under den andra

tidsperioden. Sjölander-Lindqvist et al. (2020) konstaterar i sin studie tillhör

Sverige en av de länder som till viss del skuldbelägger sin befolkning, men

samtidigt profilerar medborgarna som lösningen på problemet. Det framställs

genom att enskilda individer tillskrivs ett individuellt ansvar för sitt handlande

och agerande.

Under tidsperiod 3 har den samtida lägesbilden ändrats i relation till tidsperiod

2. Kantar Sifos (2021b) undersökning visar att förtroendet för svenska

myndigheter har minskat, trots att lägesbilden för covid-19 egentligen inte har

förändrats. Myndigheten behöver fortsätta att sprida information om lägesbilden,

samtidigt som det går att anta att medborgarna är informationströtta vilket troligen

är anledningen till att myndigheten har förändrat sin diskurs ytterligare en gång

(jfr So et al., 2017). Under tidsperiod 2 praktiseras diskurser på ett sätt som vädjar

till medborgarnas känslor av skam och skuld, vilket myndigheten kan ha tolkat

som mindre effektiv och därför väljer att förändra denna. Utifrån hur samtiden ser

ut under tidsperiod 3 kan det tolkas som att myndigheten delvis återgår till att

bygga upp en god relation mellan myndighet och medborgare, samtidigt som

myndigheten försöker etablera goda relationer genom att anspela på positiva

emotioner genom humor (jfr Ahmed, 2014).

Det har skett en gradvis diskursiv förändring från tidsperiod 1 till 3.

Myndigheten framställer sig under första perioden som en jämlik part för att
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under den andra perioden tydligare markera sin maktposition, till att i den tredje

perioden återgå som jämlik part med en viss förändring. En slutsats som kan dras

är att myndigheten anpassar och ändrar sina diskursiva strategier beroende på hur

lägesbilden i Sverige ser ut. De diskursiva förändringarna är särskilt påtagliga vad

gäller att positionera maktförhållandet mellan myndighet och medborgare.

Myndighetens kommunikation präglas av diskurser som på olika sätt under de 3

tidsperioderna används för att skapa olika slags relationer mellan myndighet och

medborgare. Det kan tolkas som att relationen som myndigheten eftersträvar

baseras på vad myndigheter anser kommer att skapa starkast handlingskraft hos

mottagaren. En annan slutsats som kan dras är att myndigheten eftersträvar en god

relation med medborgare för att möjliggöra förtroende för sitt fortsatta arbete. Ett

arbete som möjliggörs genom att nå ut, nå fram och få gehör hos svenska

medborgare under rådande covid-19 pandemi.

6.1 Förslag till vidare forskning

Studien undersöker MSB:s sätt att kommunicera på under covid-19 pandemin

utifrån ett sändarperspektiv. Som förslag till vidare forskning vore det intressant

att se till mottagarperspektivet, och hur svenska medborgare uppfattar

myndighetens kommunikation. Det skulle också vara intressant att närmare

undersöka myndighetens avsikt bakom de diskursiva förändringarna som

föreliggande studie identifierat. För att få en djupare förståelse för diskursiva

strategier i MSB:s kommunikation under de 3 tidsperioderna hade det varit

intressant att genomföra intervjuer med representanter från myndigheten.
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