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ABSTRACT 
 

Titel:   Intern kommunikation under krissituation 

- en kvalitativ studie av Polismyndighetens interna 

kommunikation under och efter terrorattentatet i 

december 2010. 

 

Författare:   Sandra Tanase Karlsson 

 

Handledare:   Maria Dahlin 

 

Datum:   2011-01-06 

 

Sammanfattning: Att ha en välfungerande intern kommunikation inom 

en organisation är av yttersta vikt. Att dessutom ha 

en välfungerande intern kommunikation under en 

krishändelse är fundamental.  

      Idag hamnar samhällen och organisationer ofta i 

olika typer av problematiska och hotfulla situationer. 

Detta är nästintill oundvikligt. Det som dock är 

hanterbart är kommunikation kring dessa situationer. 

Vintern 2010 sattes Polismyndighetens 

kommunikation på prov i och med ett terrorattentat 

där en självmordsbombare sprängde sig i centrala 

Stockholm. 

     Denna uppsats tar sikte på att studera och 

undersöka polisens interna kommunikation under 

denna händelse. Avsikten är att redogöra för 

huruvida retoriska strategier så som retorisk 

situation, definition och angreppssätt, tagits i 

beaktande under den interna kommunikationens 

skapande och förmedlande. Genom användandet av 

en kvalitativ fallstudie som metod analyserade den 

interna skriftliga kommunikationen. 

     Studien visar att flera delar inom den interna 

kriskommunikationen kan sammankopplas med olika 

retoriska strategier och modeller. Dock finns det 

delar som kan förbättras rent retoriskt.  

 

Nyckelord: kris, kriskommunikation, intern kommunikation, 

polis, tillit, retorisk situation, terrorattentat. 
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ABSTRACT  

 

Title:   Internal communication during a crisis situation 

- a study of the Police Authority's internal 

communications during and after the terrorist 

attack in December 2010. 

 

Author:   Sandra Tanase Karlsson 

 

Supervisor:   Maria Dahlin 

 

Date:   2011-06-01 

 

Summary: To have an effective internal communication within 

an organization is of utmost importance. To also 

have a well-functioning internal communication 

during a crisis event is fundamental. 

      Today, communities and organizations are often 

placed in different types of problematic and 

threatening situations. This is almost inevitable. 

However, the communication about these situations 

is manageable. In the winter of 2010 the 

communication of the Police Authority were put to 

the test, because of a terrorist attack that also 

included a suicide bomber. 

      This essay aims and investigates the police's 

internal communication process during this event. 

The intention is to report on whether rhetorical 

strategies such as rhetorical situation, definition and 

approach, has been taken into consideration in the 

internal communication. Through the use of a 

qualitative case study method the internal written 

communication were analyzed. 

      The study indicates that several elements within 

the internal crisis communication can be linked with 

various rhetorical strategies and models. However, 

there are parts that can be improved. 

 

Keyword: crisis, crisis communication, internal communication, 

Police Authority, trust, terrorist attack. 
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1. INLEDNING TILL STUDIEN 

I detta kapitel kommer jag att introducera bakgrunden samt syftet med denna 

kandidatuppsats. Jag kommer även att definiera min frågeställning som jag utgår ifrån 

samt vilka avgränsningar jag valt att göra för att på bästa sätt uppfylla min ställda 

forskningsfråga och syfte. 

 

 

”Det är inte bara så att samhället fortlever genom kommunikation – utan man kan mycket 

väl säga att det existerar i överföring och i kommunikation”.  

     John Dewey 1859-1952 

 

När var du delaktig eller åskådare av en kris senast? Den frågan torde inte ta lång tid att 

svara på. Vi lever alla i ett samhälle där en kris avlöser en annan. Kriser kommer i alla 

storlekar och former.  Det kan vara allt från familjära svårigheter till internationella 

katastrofer. Aldrig förr har det varit så lätt att ta del eller bli indragen i en krissituation. 

Vår mediekonsumtion tillåter oss att få kännedom om allt som händer runt omkring oss i 

vår omvärld. Krisen kommuniceras till oss, vi kommunicerar med den eller i värsta fall är 

det vi som kommunicerar den. Kriskommunikation är ett alltid aktuellt ämne både för 

enskilda individer som för organisationer. Kommunikationen är en fundamental del för 

hanteringen av en krissituation och alla aspekter av den. 

     I december 2010 drabbades Sverige av en mycket unik händelse som var en utlösande 

faktor till en nationell kris. Den 11 december, i centrala Stockholm, spränger en man sig 

själv till döds. Lyckligtvis skadades ingen annan i attentatet men Sverige blev genom detta 

en del av ett annat samhälle. Ett samhälle som finns runt om i världen där terroristattentat 

förekommer, något som vi länge varit skonat ifrån. Krishändelsen engagerade många 

myndigheter och då framförallt polismyndigheten som inte bara hade ett utredande arbete 

framför sig utan även ett säkerhetsställande arbete för landet samt befolkningen. Det 

mediala trycket var enormt både från nationell samt internationell press. Polisen och alla 

dess delar fick snabbt sammanstråla för att möta allas behov och förväntningar. 

     Det som väckte mitt intresse gällandes denna händelse var polisens interna 

kommunikation. Hur fungerande den? Tillämpades en strategisk kommunikation? Fanns 

några retoriska modeller som grund för kommunikationen? När en krishändelse drabbar 

en organisation drabbar den både externt och internt. Då sätts organisationens 
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kommunikativa förmåga på prov. Här gäller det att inte enbart samtala med utomstående 

parter, utan även att sätta in sina egna medarbetare i situationen samt få alla att arbeta och 

sträva efter att nå samma mål. För att få svar på mina funderingar och frågor har jag valt 

att blicka in i en värld som annars inte är lättillgänglig för gemene man. Denna uppsats tar 

sikte på att studera delar av polisens interna kommunikation som ägde rum under perioden 

11 december 2010, till den 12 januari 2011. 

 

      1.1 Lördagen den 11 december 

På eftermiddagen lördagen den 11 december 2010 sker två explosioner i centrala 

Stockholm. Klockan 16.52 mottager City polisen ett samtal om en bilexplosion på Olof 

Palmes gata. Kort därefter, närmare bestämt klockan 17:00, sker ännu en explosion. En 

man spränger sig själv till döds på Bryggaregatan, en tvärgata till det stora affärsstråket 

Drottninggatan, mitt i centrala Stockholm. Tusentals personer befinner sig ute på gatorna 

denna lördag. Trots storleken på båda explosionerna skadas två personer lindrigt, övriga 

skador var mindre materiella. När samtalen om de både händelserna först inkommer till 

polisen ses inget direkt samband. När den döde mannen undersöks på plats, upptäcks flera 

sprängmedelsanordningar på dennes kropp. Vidare framkommer informationen att 

nyhetsbyrån TT samt Säkerhetspolisen båda mottagit e-post innehållande hot om 

bombattentat. Ett samband börjar nu framkomma kring de båda händelserna och den 

skickade e-posten. Senare på kvällen, vid 19-tiden, rubriceras de båda händelserna som 

terrorattentat. 

     Händelserna var de inledande faktorerna till ett långt och krävande arbete för 

Stockholmspolisen, Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen. Utöver det utredande 

arbetet kommenderades en månadslång synlighetsinsats av Stockholmspolisen. Beslutet 

innefattade att myndigheten kommenderade 40 poliser och lika många volontärer att, fram 

tills den 12 januari 2011, synas på allmänna platser runt om Stockholm för att skapa 

trygghet för medborgarna. Synlighetsinsatsen innebar även att polisen skulle finnas 

tillhands inte bara för att uppmärksamma på avvikande händelser utan även för att 

kommunicera med befolkningen, svara på frågor samt att berätta om polisens arbete. 

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att, ur ett retoriskt perspektiv, undersöka hur en intern 

kommunikation inom organisationer kan effektiviseras och optimeras under en 
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krishändelse. För att bäst belysa detta görs en fallstudie där jag granskar huruvida olika 

retoriska strategier tagits i beaktande och praktiserat inom polismyndigheten, för att 

underlätta och effektivisera den interna kommunikationen.  

     Ett mål med studien är också att föra en diskussion om hur och varför den specifika 

interna kommunikationen såg ut som den gjorde, samt vad andra retoriska och 

kommunikativa modeller och teorier hade genererat för resultat.  

    Jag söker också omsätta resultatet av den teoretiska studien till en praktisk process som 

polisen kan nyttja i framtida krishändelser, för att effektivisera och optimera den interna 

kommunikationen.  

 

1.3 Frågeställning 

Baserat på syftet med uppsatsen har jag formulerat en övergripande fråga; på vilket sätt 

genomförde polisen intern kommunikation under den specifika händelsen?  

     För att utreda denna frågeställning undersöks endast ett specifikt tillfälle/händelse, 

detta för att på bästa sätt kunna utreda de retoriska teorierna och observationerna på 

djupet.  

  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer enbart att behandla polisens interna kommunikation och utesluter helt 

den externa delen. Jag begränsar mig till att undersöka hanteringen av krishändelsen ur ett 

kommunikativt och retoriskt perspektiv. En avgränsning sker också från att undersöka hur 

den muntliga kommunikationen förmedlades utan studien berör endast den skriftliga.  

    Jag har valt att undersöka ett visst specifikt tillfälle, det vill säga jag tittar inte på 

polismyndighetens totala interna kommunikation utan endast den under krishändelsen, 

den 11 december 2010 till den 12 januari 2011. Om ett annat material undersökts och hade 

det gällt en annan krishändelse hade uppsatsen troligtvis genererat delvis andra resultat. 

Jag ser dock den valda händelsen som ett representativt exempel på hur 

kriskommunikation kan gå till samt vilka effekter den ger.  
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Detta kapitel kommer behandla tidigare forskning som gjorts om kriskommunikation och 

intern kommunikation. Den tidigare forskningen är också till stor del de teoretiska 

utgångspunkterna jag valt att använda. Majoriteten av den tidigare forskning inom 

området kriskommunikation behandlar endast den externa kommunikationen som 

organisationer för. Hur den interna kommunikationen fungerar under en krishändelse är 

fortfarande ett relativt outforskat område.  

     Här nedan följer en presentation av de olika teorierna som jag kommer att utgå ifrån i 

denna uppsats, för att undersöka polismyndighetens interna kommunikation under 

krishändelsen med attentaten i Stockholm. Vissa utav de valda teorierna använder jag för 

att få fram ett resultat och vissa av teorierna är mer tänkta som underlag för kommande 

diskussion. 

 

2.1 Bitzers retoriska situation och kritik mot denna 

Att veta omständigheterna för en kommunikation är grundläggande för att kunna bedöma 

och analysera den. Att därför studera hur den uppkom, av vilken anledning samt vilka 

förutsättningar den har ger en möjlighet att kunna förstå den samt se vart i eventuella 

problem ligger. 

     Lloyd Bitzer publicerade 1968 en rapport, The rhetorical situation, som behandlar 

begreppet retorisk situation. Bitzer menar att en retorisk situation uppkommer då det finns 

ett behov av att förmedla någon form av information. Det retoriska samtalet skapas alltså 

ur detta behov av information och blir genom detta alltid situationsbunden.  Bitzer 

identifierar och beskriver en retorisk situation som en konstitution av tre separata 

beståndsdelar, nämligen exigence, audience och slutligen constrains (1999:221). Det 

förstnämnda, exigence, är det påträngande problemet som finns i en situation. Det är alltså 

det som ligger till grund för informationsbehovet och olika retoriska strategier åsyftar till 

att lösa dessa. Exigence är ett hinder, en defekt eller något som väntar på att bli utredda. 

Bitzer är dock noga med att poängtera att det påträngande problemet kan vara mer eller 

mindre tydligt för talaren eller dennes motpart(-er), det kan också vara mer eller mindre 

starkt och det kan besitta olika kvaliteter. Det påträngande problemet kan också vara helt 

unikt i sitt slag. Professor Jens Kjeldsen uttrycker i sin bok, Retorik idag, att det Bitzer 

förklarar som ett påträngande problem är ett faktiskt förhållande plus en relation till ett 
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intresse. Detta intresse innebär att någon har ett engagemang i det faktiska förhållandet – 

någon vill alltså ha en förändring eller en form av lösning (2008:87). 

    Den andra beståndsdelen Bitzer identifierar är audience. Precis som begreppet avslöjar 

är audience den publik som talaren möter och vill påverka med sina retoriska handlingar. 

En retorisk situation kräver alltid en publik. Retorik är en adresserad kommunikation som 

söker ett bestämt svar eller respons av den som tilltalas (Kjeldsen 2008:88). Den retoriska 

publiken utgör av de människor som är kapabla till att bli influerade och påverkade av 

diskursen och förändringen av den, samt de som är villiga att skapa en förändring av 

situationens påträngande problem. Sändaren av information, talaren om man så vill kalla 

det, har till uppgift att för det första uppfatta det påträngande problemet för att sedan 

övertyga mottagaren om sitt perspektiv på situationen är den korrekta (Kjeldsen 2009:90). 

Det är genom övertygande som sedan problemet kan få sin lösning. 

     Den tredje och slutliga beståndsdelen utgörs av constraints (1999:222). Varje retorisk 

situation består av ett antal förhållanden, omständigheter och hinder som påverkar 

informationsgivningen. Dessa förhållanden ger antingen möjligheter eller begränsningar 

till sändaren/talaren som denna måste förhålla sig till. Personer, händelser, objekt och 

relationer som alla är del i situationen kan alla påverka effekten och utfallet av det 

påtvingande problemet. När det kommer till constraints brukar det skiljas mellan fysiska, 

kulturella eller psykiska förhållanden (Kjeldsen 2009:92). De fysiska förhållanden eller 

begränsningar brukar tendera att vara de mest uppenbara och kan exempelvis gälla vilka 

medier som erbjuds. Är det en öppen talarplats så som en scen eller är det ett mindre 

begränsat utrymme? När det kommer till de psykiska eller kulturella förhållandena är 

dessa svårare att urskilja. Här gäller det oftast attityder, karaktärer och andra delar som 

kan stå i motsättning mellan sändare och mottagare (talare och åhörare). 

     En av de som riktat kritik till Bitzers teorier är Richard E Vatz som i sin publicerade 

artikel, The myth of the rhetorical situation (1973), starkt kritiserar de olika beståndsdelar 

som enligt Bitzer utgör en retorisk situation. Det som Vatz mest kritiserar är 

beståndsdelen exigence som han uttrycker inte tar nog med hänsyn till olika aktörers 

verkan på situationen. Vatz gör istället den bedömningen att den retoriska situationen och 

exigence är ett resultat av en retorisk aktivitet.  

    Vatz menar att situationer är retoriska, yttranden/uttalanden inbjuder till retoriska 

hinder och att retoriken kontrollerar det situationsbundna svaret (1999:229). Genom detta 

ges retorikern ett större ansvar för det han väljer att betona. Konklusionen som Vatz ger är 

att retoriken är en orsak och inte en verkan (1999:230). Vatz analyserar alltså den 
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retoriska situationen som talaren utformar den på egen hand, Bitzer å andra sidan 

analyserar resultatet av en retorisk handling.  

     Trots den kritik som finns mot Bitzers retoriska situation väljer jag ändå att undersöka 

den och dess delar, i denna studie.  

 

2.2 Kris och kriskommunikation 

Ordet kris har sin härkomst i det grekiska ordet krisis som har betydelsen prövning eller 

avgörande. Kommunikation härstammar i sin tur från det latinska ordet communicare som 

kan översättas med att göra något tillsammans eller gemensamt. En vidare betydelse som 

det latinska ordet fått är förflyttning av information från en sändare eller mottagare 

(Falkheimer, Heide & Larsson 2009:13). Det handlar alltså om att gemensamt förflytta 

kommunikation mellan parter under en period av prövning. Att hantera en kris är att 

kommunicera den. 

     Kriskommunikation kan uppfattas på olika sätt. I en recension skriven av Jesper Tække 

(Medie kultur 2008) om Finn Frandsen och Winni Johansen bok Krisekommunikation – 

Når virksomhedens image og omdømme er truet (2007), läser jag om deras definitioner på 

kriskommunikation. Författarna konstaterar att det finns två sätt att uppfatta och definiera 

en kriskommunikation, snäv och bred. Kommunikationen kan ske under en pågående kris 

och fokuserar på den specifika händelsen som orsakade krisen, det vill säga är mer 

avsändarorienterad. Denna uppfattning är av en snäv karaktär:  

 

”Den snævre tilgang er kendetegnet ved en afsenderorienteret fokusering på 

den kommunikation, der gøres brug af i selve krisesituationerne, hvilket ofte 

ses i how-to-do-bøger med tjeklister for, hvordan man laver effektiv 

krisekommunikation” (Tække 2008:75). 

  

 

Den bredare uppfattningen är att kriskommunikationen är likt en process där 

kommunikationen sker både före, under och efter krisen eller den utlösande händelsen. 

Här tas hänsyn till inte bara avsändaren utan även mottagaren. Även en tidsaspekt skall 

beaktas. Detta gör att man ser kriskommunikationen på ett multidimensionellt plan:  

 

”I den brede tilgang, som her anmeldte værk slår til lyd for, udvides 

perspektivet til både afsenderens og modtagerens kommunikation, hvortil 

også tidsdimensionen udvides, f.eks. til at inkludere proaktiv forebyggelse” 

(Tække 2008:75). 
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Falkheimer m.fl. förklarar kriskommunikation som kommunikationen i samband med en 

krissituation mellan organisationer och olika intressenter. Falkheimer ger en tydlig 

definition av kriskommunikationens innebörd: 

 

”Det handlar om att initialt reagera på en inträffad krishändelse utåt och inåt 

i organisationen, att samka in fakta och kunskap i krisarbetet, att samordna 

kommunikationen mellan krisaktörerna och givetvis att sprida information 

till olika målgrupper” (Falkheimer, Heide & Larsson 2009:23). 

 

2.3 Retorisk definition på en krishändelse 

Hur handskas vi på bästa sätt med en kris? Hur kan vi bearbeta och få ett önskas resultat i 

en situation som är både svår och tung? Nedan följer tankar och teorier delar i krisen samt 

hur man bemästrar dessa. 

     Den amerikanske professorn och kommunikationsforskaren Robert Heath anser att det 

finns en retorisk definition av en krishändelse. Med utgång i Bitzers exigence förklarar 

Heath att med en retorisk inställning till en kris uppmärksammas det faktum att en kris har 

flera dimensioner. Det finns en faktisk dimension och även en uppfattad dimension (Heath 

& Millar 2004:6). Genom att utgå ifrån denna uppfattning underlättas själva hanteringen 

samt kommunikationen kring en viss specifik krishändelse. Den faktiska dimensionen är 

verkliga och rådande situationen, det vill säga den som föreligger. Den uppfattade 

dimensionen är den som medarbetare eller utomstående bedömer krisen vara. Vissa kriser 

uppfattas vara större eller mindre än vad de egentligen är. Genom att ha det i åtanke kan 

retoriken formas därefter. Vidare påpekar Heath (2004:3) att en kris är multidimensionell 

av det faktum att den består av olika faser, före, under och efter som alla måste hanteras, 

kommuniceras och besvaras. En retorisk inställning till en kris skapar denna följande 

fråga: vad måste sägas före, under och efter krisen?  

 

2.3.1 Förfasen  

Att vara förberedd anser Heath vara grunden för att kunna hantera kommande kriser. 

Genom att hela tiden vara uppmärksam på likväl utomstående signaler som det om 

kommer inifrån ges möjligheten att en organisation kan veta vad som bör göras i händelse 
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av en kris. Att uppmärksamma signaler ger också organisationer chansen att agera i 

proaktivt syfte för att reducera eller minimera chansen för att en kris skall uppstå.  

     En kris utgör en intensiv och omedelbar situation som kräver att en organisation snabbt 

kan koordinera alla aktiviteter både intern och externt (Seeger, Sellnow & Ulmer 

2003:72). En kris löses sällan på naturligt vis utan det krävs en tillfällig form av 

omorganisation för både anställda samt det vardagliga arbetet. Alla dessa förändringar 

kräver koordination genom kommunikation. Genom att redan ha tillgång till mycket 

information samt en kommunikationsplan kan arbetet med och för kriskommunikation 

kring en händelse underlättas.  

 

2.3.2 Underfasen 

Under själva krisförloppet krävs det en mängd olika svar. Samtidigt som ett 

informationsinsamlande sker, måste information genom uttalanden spridas ut till berörda 

parter. Detta ger en retorisk aspekt på en kris (Heath & Millar 2004:7). Uttalanden är 

alltså svar på krisen, i och med detta underlättas arbetet och ansvarstagandet för 

händelsen. I denna fas kan svaret på krisen även vara en skuldförklaring, skuldförflyttning 

eller ett ursäktande.  

    Heath betonar att det inte finns några restriktioner på retoriska beslut under tiden för en 

krishändelse. Viktigast är att informationen här kommer fram till alla inblandade och 

berörda parter. Ur ett public relations-perspektiv är det viktigt för organisationer att nå 

intressenter, aktieägare etc. för att påvisa att ansvar tas samt att ett speciellt arbete utförs 

för att snarast lösa krishändelsen. I ett organisatoriskt perspektiv är det viktigast att få ut 

informationen till medarbetarna. De retoriska valen är obegränsade (2004:8). En rad olika 

hjälpmedel används i det kriskommunikativa arbetet under en händelse. Telefoner, 

flygblad/anslag, webbinformation externt och internt, möten och uppsökande insatser är 

alla exempel på retoriska kommunikativa val (Falkheimer, Heide & Larsson 2009:36).  

Intranätet har under det senaste decenniet blivit en central och ledande roll när det 

kommer till informationsspridning inom organisationer. Här ges en möjlighet att få ut 

viktig och nödvändig information och nyheter snabbt till den egna personalen internt 

(Falkheimer, Heide, Larsson 2009:140).  
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2.3.3 Efterfasen 

En krishändelse är oftast kort och intensiv. Trots att en kris kan vara överspelad snabbt 

finns fortfarande mycket att göra efter. Arbetet med att besvara och kommunicera efter-

krisen är minst lika viktig som att göra det under själva krishändelsen. Efterarbetet innebär 

att en organisation demonstrerar hur, varför och när krishanteringen skedde samt vilka 

åtgärder och lärdomar som tagits in inför eventuella framtida kriser (Heath & Millar 

2004:8).  

     Att få en förståelse för vad som hände under krisen samt förståelse för vad som hände 

inom organisationen är också en viktig del i efterfasen. Här skall alla inblandade interna 

parter ta lärdom av det som ägt rum samt få chansen att utvecklas genom detta. 

Efterarbete har också en viktig del i arbetet med att förhindra att liknande kriser uppstår i 

framtiden (Falkheimer, Heide & Larsson 2009:136). 

 

2.3.4 Situationens livscykel 

Något som kan likas den retoriska definitionen av en krishändelse samt Heaths olika faser, 

är Jens Kjeldsen definition på en retorisk situations livscykel. Kjeldsen förklarar det som 

att en retorisk situation uppstår för att sedan växa och mogna tills det uppstår rätt tidpunkt 

för ett retoriskt svar (2009:95). En retorisk situation har fyra möjliga stadier, ursprung, 

mognad, försämring och upplösning.  

     En retorisk situation börjar alltså, får sitt ursprung, när det framkommer ett 

påträngande problem, där har den sitt ursprung. Dock är den inte komplett utan sin publik 

eller de förhållanden som påverkar situationen. Mognadsstadiet uppstår då alla tre av 

Bitzers beståndsdelar (problem, publik och omständigheter) finns representerade. 

Publiken är medveten samt vill och är mogen till att höra om det påträngande problemet. 

Försämringen kan uppstå om inte den retoriska situationen tas hand om och 

kommuniceras när den är mogen. En retorisk situation försämras snabbt när exempelvis 

det retoriska problemet inte hanteras, när attityder blir svårare att påverka samt när annan 

information förändrar synen på det påträngande problemet (2009:96). Slutligen får den 

retoriska situationen sin upplösning när det påträngande problemet inte längre kan 

förändras. Vad som orsakar denna upplösning är olika faktorer, exempelvis att det ej 

längre finns en publik eller att villkoren ändras (2009:97). 
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2.4 Den interna kommunikationen 

Följande stycke behandlar ett resonemang om vad den interna kommunikationen 

innefattar och hur den framförs. Dessa teorier har till stor grund när det kommer till synen 

och uppfattning av och om den interna kommunikationen, och då främst inom 

organisationer. 

     Intern kommunikation är precis som begreppet avslöjar allt det som kommuniceras 

internt inom företaget. Alla de aktiviteter som sker för att föra en dialog inom företaget 

om viktiga mål, strategier och beslut som syftar till att skapa förståelse och engagemang 

hos medarbetarna tillhör den interna kommunikationen. Även den dialogen som sker via 

ett intranät, det vill säga en intern webbplats eller ett internetforum är intern skriftlig 

kommunikation. Likaså nätverkschattar och epost tillhör intern kommunikation. 

     Den interna kommunikationen har i många organisationer haft en lägre status än den 

externa (Falkheimer & Heide 2007:24). Många organisationer väljer att fokusera på den 

externa kommunikationen då den tenderar att generera en högre avkastning än den interna 

(2007:24). Dock skall minnas att den interna kommunikationen bör föranleda den externa.  

 

2.4.1 Kommunikationsfundamentet – hur säger vi saken?  

Att se på kommunikationen på olika sätt och ur olika perspektiv kan underlätta hur själva 

informationsutbytandet äger rum. Falkheimer och Heide belyser den amerikanske 

kommunikationsforskaren James Careys teorier om kommunikationsfundament. Carey har 

med hjälp av transmissionssynen försökt att bättre förstå hur och varför kommunikationen 

fungerar eller inte fungerar i vissa situationer. Transmissionssynen innebär en syn på 

kommunikationen som en förflyttning i rummet av signalen och meddelanden i syfte att 

uppnå kontroll (Falkheimer & Heide 2007:29). Att överföra, sända eller överlämna är alla 

verb som kan sammankopplas med transmissionssynen. Informationen är likt en process 

där meddelanden överförs och distribueras via olika valda kommunikationskanaler. Inom 

organisationer är transmissionssynen mycket vanligt förekommande. Budskapen sprids 

inom olika medier som finns tillhandahållna inom organisationen som exempelvis möten, 

intranät, e-post och anslagstavlor. Transmissionssynen ger ofta en illusion av att 

kommunikationen är oproblematisk. Detta kan i sin tur resultera i att inte tillräckligt med 

resurser avsätts på olika kommunikationsaspekter etc. (2007:30).  

     I motsats till transmissionssynen på kommunikation sätter Carey den rituella synen. 

Enligt den rituella synen skapar kommunikationen en gemenskap och förenar människor. 
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Här är ord som deltagande, sammanslutning och förening kopplade till den rituella synen 

(2007:31).  Som tidigare sagt härstammar ordet kommunikation från latinets communicare 

som just innebär att göra något gemensamt. Kommunikationen sker då tillsammans med 

andra och skapar mening. Kommunikationsprocessen innebär inte enbart ett överförande 

av information mellan parter, utan även ett meningsskapande och en förståelse mellan 

inblandade parter. Kommunikationen är alltså en dialog där alla strävar efter att 

gemensamt nå och förstå ett budskap (2007:32). 

 

2.4.2 Byggstenar 

Jesper Falkheimer och Mats Heide (2007) omnämner Brad Whitworths bok Internal 

communication (2006) och dennes teorier. Falkheimer och Heide påvisar Whitworths tes 

om att den interna kommunikationen består av tre delar. Den interna kommunikationen är 

uppbyggd av tre så kallade byggstenar, nämligen hierarkisk kommunikation, 

mediekommunikation och informell kommunikation (Falkheimer & Heide 2007:79). De tre 

byggstenarna utgör tillsammans den interna kommunikationen och är genom detta 

beroende av varandra. Jag kommer nedan benämna två av de tre byggstenarna. Detta för 

att dessa är bäst lämpade för att uppnå syftet med denna studie. 

     Den hierarkiska kommunikationen innebär traditionellt sett att informationen 

förmedlas uppifrån och ned. De olika stegen inom en organisationshierarki utan någon 

egentlig återkoppling till ledningen där informationen ursprungligen kom ifrån (2007:80). 

I en organisation med många olika hierarkiska nivåer innebär det att informationen måste 

kommuniceras på många olika nivåer för att slutligen nå den slutliga mottagaren. Att 

använda sig av en hierarkisk kommunikation har både sina för- och nackdelar. Några av 

de framträdande nackdelarna är problematiken med att få ut all nödvändig information till 

mottagarna. Genom att informationen går genom många nivåer kan det resultera i att 

informationen stannar upp på vägen och därigenom inte nås ut till berörda personer. En 

annan nackdel är det faktum att budskapen oftast inte anpassas efter mottagarens behov 

utan endast sänds ut. Medarbetarna inom organisationen tvingas då själva att sålla ut det 

som de anser vara adekvat information och sedan tolka den. Detta kan i många fall 

resultera i missförstånd och misstolkningar.   

     Den andra byggstenen som Falkheimer och Heide tar upp är mediekommunikation. 

Inom organisationer idag används interna medier flitigt. Bland de viktigaste medierna kan 

nämnas webbsidor, mail och personalmöten. Medierna har alla underlättat 
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informationsspridningen och idag finns en större kontroll. Idag kallar man 

mediekommunikation för den interna kommunikationens ryggrad (2007:84). De olika 

medierna har också inneburit att mer ansvar läggs på medarbetarna att dessa skall ta sig 

tiden att söka rätt information. Genom detta har mer tid gått till informationshanteringen 

än själva arbetet i sig. En av de största delarna av mediekommunikation är intranät. 

Genom användningen av just intranät uppfattas organisationen vara mer transparent och 

förståelig. Medarbetarna blir mer engagerade i olika delar och kan uttrycka sina åsikter, på 

så sätt blir organisationen mer demokratisk (2007:84).  

        

2.5 Krishanteringsmodell 

Som tidigare nämnt kan en kris uppdelas i olika stadier. För att ytterligare fördjupa det 

tänkandet, redogörs här för en teori om just krisens faser samt hur vi skall handskas med 

dem. 

     I boken Communication and Organizational Crisis skriven av Matthew W Seeger m.fl, 

presenteras en modell utformad av Ian Mitroff, en amerikanske professorn i 

organisationsteori. Mitroff har skapat en modell för organisationskriser bestående av fem 

olika faser; signal detection, prevention/preparation, containment/damage limitation, 

recovery och learning. Dessa faser kan översatt till svenska benämnas för upptäckts-, 

förberedelse-, kontrollerings-, återhämtnings- och lärandefasen. De första fyra faserna 

kommer efter varandra i en ordningsföljd medan den femte och sista fasen återkopplar till 

den första fasen. 

     Modellens första fas, upptäcktsfasen, kan mycket liknas vid Heaths förfas. Här 

undersökt tidiga varningssignaler samt identifikation görs av olika faktorer, både interna 

samt externa. Här gäller det att skapa sig en uppfattning om eventuella förvarningar som 

finns omkring och som kan komma att röra organisationen (Seeger, Sellnow & Ulmer 

2003:94). Den andra fasen, förberedelsefasen, behandlar alla signaler och information som 

inkommit under föregående fas. Här behandlas all data och försök till krishämmande 

åtgärder sätts in. Det är i den här fasen en krishanteringsplan bör finnas till hands för att 

underlätta arbetet (2003:95). Kontrolleringsfasen är den tredje fasen då, trots alla 

förebyggande åtgärder, krisen brutit ut. I denna fas kommer det verkliga 

krishanteringsarbetet in och ställs på sin spets. Krisen skall nu lösas och hållas på plats, 

det vill säga att den ska förhindras från att expandera (2003:95). Återhämtningsfasen, likt 

förberedelsefasen, grundar sig mycket på vilket grundarbete som redan finns inom 
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Upptäcks  

fasen 

 

organisationen. Återhämtningsfasen är till för att organisationen så snabbt som möjligt 

kan återgå till sin vardagliga verksamhet. Genom att använda den krishanteringsplan som 

redan skapats samt att improvisera med tillgängliga resurser kan återhämtningsarbetet 

snabbt sättas i verket och avslutas. Denna fas är också enligt Mitroff till för att alla 

inblandade parter skall återfå och stärka motivationen att utföra den svåra uppgiften som 

väntar dem (2003:96). Den femte och slutliga fasen handlar om lärande. Den femte fasen 

är i motsats till de andra faserna, både ett resultat och en variabel i den första fasen. 

Lärande är en process som behandlar det tidigare utförda arbetet. Fasen har som mål att 

verka både utvärderande och kritiskt, utan att lägga skuld på någon part. Genom att 

operera i ett utvärderande syfte lyfts både positiva och negativa sidor av 

krishanteringsarbetet fram. Genom detta skapas inte bara ett lärande för stunden utan även 

för framtiden. Falkheimer m.fl påpekar vikten av att vi alla behöver stanna upp för att 

”reflektera över begrepp, metoder, rutiner, planer och standardiserade handlingssätt – de 

verktyg vi har för att kunna agera framgångsrikt” (2009:78). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Förenklad version av Mitroff femfas krishanterings modell (1992) 

Mitroffs modell framställer en krishändelse som mer kontroller- och hanterbar. Lärandet 

återkommer i olika faser vilket möjliggör för olika anpassningar och förberedelser. 

Modellen trycker även på ett proaktivt arbete för kriser för alla parter inom en 

organisation. Att vara oförberedd eller utan strategi är enligt Mitroff helt oacceptabelt 

(Seeger, Sellnow & Ulmer 2003:96). Det finns även de som är kritiska till användningen 

av en modell som Mitroff. De menar att trots dess retoriska kraft, serveras här en enkel 

lösning på komplexa problem (Falkheimer, Heide & Larsson 2009:59). 
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TROVÄRDIGHET FÖRTROENDE TILLIT 

2.6 Trovärdighet, förtroende och tillit 

Denna del behandlar något som är grundläggande för all typ av kommunikation och 

förmedlande av information – nämligen om det skapas en tro på det sagda? Här följer en 

definition av tillit, förtroende och trovärdighet.  I punkt 5.5 diskuteras detta mer 

djupgående och sätts in i den valda krishändelsen.  

     Rolf Hedqvist har i sin rapport Trovärdighet – en förutsättning för förtroende från 

2002, satt begreppen trovärdighet, tillit och förtroende på sin spets. De tre begreppen är 

alla närbesläktade och relaterade till varandra. Hedqvist uttrycker att trovärdighet, 

förtroende samt tillit innefattar en relation mellan två aktörer och avgörs efter en 

kommunikativ handling (2002:11). Inom politiken är förtroende en avgörande roll för hur 

olika partier får chans att framför sin politik för medlemmar och potentiella väljare. Utan 

förtroende från medborgarna sker ingen kommunikation mellan parterna. På samma sätt är 

det inom myndigheter och organisationer (2006:6). Hyser tredje part inget förtroende 

skapas istället en misstänksamhet och kommunikationen stagnerar.  

     Begreppet tillit beskriver Hedqvist (2002:12) som en mer avancerad form av 

trovärdighet. Genom att känna tillit till någon eller något har personen i fråga överlämnat 

sig till någon annan. Den egna beslutsförmågan har blivit åsidosatt. Detta i motsats till när 

det finns ett förtroende mellan parter, då finns fortfarande beslutsförmågan kvar. Att ta 

steget från att känna trovärdighet till att istället känna tillit till en motpart eller en fråga 

kan gälla vid nära relationer mellan parter, men det kan också gälla praktiska frågor eller 

nödsituationer.  

 

 

 

 

Fig. 1 Reviderad version av Hedqvists Tillitsstege (2002:12) 

 

Tillitsstegen belyser den relation som förekommer mellan de tre begreppen och den 

hierarkiska ordning som finns. En aspekt att se på Tillitsstegen är att trovärdighet tillskrivs 

själva källan eller avsändaren medan de övriga två rör relationen mellan parterna i fråga 

(2002:13).    
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3. METOD OCH MATERIAL 

I följande avsnitt framställs en sammanställning av det material som jag har valt att utgå 

från i denna uppsats. Här redogörs för det empiriska material som ligger till bas för 

analysen samt den tolkning av allt material jag utfört. 

 

3.1 Reflektion av metod 

Uppsatsen har till syfte att undersöka och analysera huruvida retoriska strategier och 

verktyg har tillämpats i polisens interna kommunikation. Att studera ett specifikt fall mer 

ingående ger en möjlighet för en mer detaljerad och djupgående förståelse för händelsen i 

fråga samt hur den hanterades. En kvalitativ studie är därigenom bäst lämpad för mitt 

arbete. 

     Jag utgår från ett hermeneutisk tänkande, där jag söker förstå polisens intentioner med 

den interna kommunikationen samt avsikten med olika yttranden, språk och utförda 

handlingar. Därmed försöker jag inte finna absoluta sanningar och jag gör inte anspråk på 

att finna eller prestera några sådana. Jag söker istället att beskriva och tolka 

händelseförloppet, därav den kvalitativa studien. 

     Problematiken med användningen av kvalitativa studier är att det finns risk för fler 

subjektiva tolkningar och värderingar. Då jag hoppas att resultatet av min analys av 

material skall fungera både som läromedel och arbetsmetod, anser jag att en subjektiv 

tolkning är nödvändig. Jag vill därför åter igen poängtera att analysen och resultatet av 

denna endast baserad på materialet rörande en specifik händelse, men som jag ändå 

bedömer vara representativ för en kris.  

     När jag har studerat och analyserat mitt valda material har jag valt att främst granska 

på vilket sätt polismyndigheten närmar sig medarbetarna. Hur ser tilltalen ut, vilken art är 

det på råden och direktiv samt förekommer det en dialog i texterna? Genom att titta till 

nämnda delar har jag den förhoppningen att mitt syfte och frågeställning skall uppfyllas 

och besvaras. 

 

3.2 Material 

Underlaget för analysen i denna uppsats som jag använder mig av är polisens egna 

kommunikationsplan för tidigare omnämnda krishändelse. Jag använder mig också av fem 

publicerade texter från polisens egna interna webbplats Intrapolis. Av sexton tilldelade 
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texter som alla berör krishändelsen, har jag valt ut fem specifika. Dessa fem anser jag vara 

representativa eftersom de tydligt visar på den interna kommunikationens typ. I bilagorna, 

sida 42 och framåt, finns en lista på alla de texter jag blev tilldelad. I listan finns titel på 

den upplagda texten samt publiceringsdatum. En annan text som lades upp på den interna 

webbplatsen var Allmänna råd om åtgärder i samband med terrorattentat (bilaga 7), jag 

kommer även att titta på vad för typ av information som ges i den.  

     Jag kompletterar mitt skriftliga material med utdrag ur intervjuer, hållna under april 

månad 2011, med poliser och civilanställda på myndigheten som alla var inblandade i 

arbetet under och efter krishändelsen. Intervjuerna var till för att få en beskrivning av 

händelsen samt för att få fram huruvida det fanns kommunikativa svårigheter inom 

myndigheten under krishändelsen, mer om det under punkt 3.3. Nedan följer en 

beskrivning av det valda skriftliga materialet. 

 

3.2.1 Kommunikationsplan 

Polisen använde sig under denna krishändelse av en kommunikationsplan, som 

upprättades den 13 december 2010 och gällde under polisens kommenderade 

synlighetsinsats under perioden 13 december 2010 till 12 januari 2011. Denna 

kommunikationsplan fanns, enligt uppgifter från intervjuade personer, inte tillgänglig på 

intranätet. Ej heller fanns den utdelad i pappersform till alla inblandade parter, utan en del 

hade tillgång till den. Istället skapades kommunikationsplanen och användes inom det 

beslutsfattande organet staben och skulle vidare förmedlas muntligen ut till poliserna på 

fältet. Nedan följer en mindre beskrivning av innehållet. Kommunikationsplanen i sin 

helhet finns som bilaga i slutet, (bilaga 1). 

     Kommunikationsplanen består totalt av tre sidor text där kommunikation och ansvar 

står i fokus. Första delen i kommunikationen är en inledning till bakomliggande 

omständigheter. Planens andra del behandlar kort den interna kommunikationen och går 

sedan över till den externa som i sin tur är uppdelad i tre underdelar. Stycket som tar upp 

den interna kommunikationen poängterar vikten av att ”alla medarbetar skall besitta 

kunskap som kan förmedlas för att skapa en samstämmig bild gentemot allmänheten”. 

Vidare finns sedan två punkter om hur kommunikationen skall se ut. I första punkten står 

det att läsa: 

 

Kommunikationen ska vara av sådan art att personal som möter 

allmänheten och eventuellt får biträda vid ett attentat har full kännedom om 
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de råd och metoder som finns för att undvika att bli föremål för attentat 

(Kommunikationsplan för synlighetsinsats 12/12-13/1 sid 2). 

 

Sista punkten under intern kommunikation informerar om att Intrapolis uppdateras 

löpande. 

     Den externa kommunikationen utger en större del i Kommunikationsplanen än vad den 

interna gör. Under den externa kommunikationen ger direktiv och råd för hur 

medarbetarna inom polisen skall kommunicera externt med människor. En viktig del som 

tas upp under den externa kommunikationen är vilket syfte just den har:  

 

Den externa kommunikationen syftar till att öka allmänhetens förtroende för 

polisen, öka tryggheten och förhindra att ryktesspridning uppstår 

(Kommunikationsplan för synlighetsinsats 12/12-13/1 sid 2). 

 

En annan viktig del under den externa kommunikationen, behandlar informationsstöd i 

kontakten med allmänheten. Här ges telefonnummer, vilka åtgärder som har satts in, samt 

vilka inom polismyndigheten som arbetar med ärendet: 

 

Stockholmspolisen har inlett en omfattande insats med ökad polisiär närvaro 

på offentliga platser i hela länet. Samtliga polismyndigheter kommer att 

prioritera verksamheten så att polisen blir synligare i hela landet. Syftet är 

att öka tryggheten, dämpa den eventuella oro som kan finnas, ta emot 

information och tips samt svara på frågor 

(Kommunikationsplan för synlighetsinsats 12/12-13/1 sid 3). 

 

Den andra underdelen till den externa kommunikationen behandlar hur informationen 

mellan samverkanspartners skall gå till. Den sista underdelen innehåller särskilda direktiv 

för ökad extern kommunikation. Här ges direktiv för vad som bör beaktas vid kontakten 

med medborgarna.  

     Den tredje delen i Kommunikationsplanen tar upp frågan om ansvar och hur 

ansvarsfördelningen ser ut. Här berörs chefer, medarbetare samt ansvariga för webb, 

information samt press. Den sista delen i ansvarsdelen behandlar staben, det vill säga 

ledningsfunktionen som finns i organisationen som tar fram beslutsunderlag. Dock får den 

punkten ett abrupt slut och sedan följer ingen ytterligare information. 

 

Vid en eventuell terrorattack tar informationsfunktionen (P7) över ansvaret 

för information och övertar därmed också aktiva kommunikativa resurser 

ute i distrikten och avdelningarna vad gäller kommunikation. (Detta innebär 
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att webbredaktörer, informationsansvariga, presstalesmän i distrikt och 

avdelningar är en resurs för att hjälpa P7-funktionen i staben 

(Kommunikationsplan för synlighetsinsats 12/12-13/1 sid 4). 

 

3.2.2 Intrapolis texter 

Mycket material publiceras på polisens interna webbplats. Här sker löpande 

informationsgivning om vad som sker i respektive län och stora nationella nyheter. Här 

finns också annan typ av myndighetsinformation och nyheter av mer social karaktär. 

Intranätet är till för att alla poliser skall kunna tillgodogöra sig information av olika 

karaktär samt läsa intressanta nyheter om polisens arbete runt om i enskilda län och 

nationellt. Alla poliser har tillgång till intranätet genom enskilda inloggningar, men en 

inloggning kan endast ske från en dator. Det går alltså inte att få tillgång till publicerat 

material från exempelvis mobiltelefoner. Poliserna i tjänst tilldelas heller inte någon 

ytterligare information om när aktuella texter publiceras på intranätet utan det ligger på 

den enskildes ansvar att själv söka sig till relevant information.  

     Under krishändelsen, det vill säga dagen för terrorattentatet, publicerades en text. Två 

dagar efter själva händelsen, måndagen den 13 december, publicerades totalt sex texter. 

Under följande månad publicerades texter sporadiskt och texterna var av olika karaktär 

men berörde alla terrorattentatet. Då jag inte har möjlighet att studera alla texter har jag 

alltså valt ut fem stycken som jag anser vara representativa det informationsflöde som 

ägde rum på Intrapolis. Nedan följer en kort förklaring till varje vald text. I bilagorna finns 

alla texter i sin helhet. 

     Den första valda text (bilaga 2) är den absolut första som publicerades på Intrapolis 

gällandes den särskilda händelsen. Då texten publicerades på kvällen lördagen den 11 

december, är den alltså den första skriftliga informationen som når alla poliser i tjänst och 

även de poliser som inte var i tjänst. Texten är en kort redogörelse för vad som ägde rum 

under dagen. 

     Den andra texten från Intrapolis (bilaga 3) handlar om informationsstöd i kontakt med 

allmänheten. Texten publicerades på kvällen den 13 december, som var den första 

vardagen efter terrorattentatet. Informationen i denna text är tänkt att fungera som stöd 

och råd till poliser i tjänst som möter oroliga människor. Texten förmedlar korta punkter 

om polisens arbete och de åtgärder som vidtagits.  

      Tredje texten på Intrapolis (bilaga 4) är en text som ursprungligen publicerats på en 

annan internetsida, nämligen krisinformation.se. Texten ger svar på frågor kring 
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explosionerna i Stockholm. Här besvaras tänkbara funderingar kring händelsen och arbetet 

med denna. Frågor som rör vad säkerhetspolisen gör, vilka kopplingar som finns till andra 

dåd samt om det är någon fara för allmänheten besvaras. 

     Fjärde texten (bilaga 5) publicerades den 15 december på intranätet som behandlar råd 

om åtgärder vid terrorattentat. Texten innehåller uttalanden från sektionschefen vid 

Rikspolisstyrelsens brottsförebyggande enhet. Till texten finns ett relaterande dokument, 

Allmänna råd vid terroristattentat, som har till syfte att underlätta polisens arbetssituation.  

      Femte och sista valda text (bilaga 6) är ett tackbrev skrivet av länspolismästaren Carin 

Götblad. I texten framför hon sin tacksamhet och även stolthet till polisen och allas insats 

och framförallt till de trygghetssatsningarna som förekom. Texten publicerades på 

eftermiddagen den 21 december, elva dagar efter attentatet. 

 

3.2.3 Allmänna råd om åtgärder i samband med terrorattentat 

Texten (bilaga 7) publicerades den 15 december som ett komplement till 

Kommunikationsplanen. I texten, som består av drygt två sidor text, finns definitioner av 

terrorism samt vilken roll polisen har i terrorattentatet. Texten är uppbyggd på sådant vis 

att mottagaren först introduceras till ämnet, vilka faror som finns samt effekter av dessa. 

Vidare går texten in på vilka åtgärder som kan och bör göras vid eventuella attentat. 

Texten innehåller inga direkta uppmaningar och kan därför inte tolkas som direktiv. 

Poliser, uniformerade samt civila, benämns generellt i texten och visar tydligt att det är 

textens huvudmottagare. Texten är av mer berättande karaktär och är likt ett stöd till 

polisen om en krishändelse med attentat skulle inträffa. 

 

3.3 Intervjuer 

Under april månad 2011, utfördes totalt fyra personliga intervjuer med poliser och 

civilanställda inom polismyndigheten. Samtliga intervjupersoner var alla inblandade i 

både sändandet samt mottagandet av den interna kommunikationen. Alla intervjuer 

gjordes vid ett personligt möte och varade mellan 30 minuter och 90 minuter.  

     Då uppsatsen har till syfte att endast undersöka den skriftliga kommunikationen 

används den framkomna informationen från intervjuerna inte som studieunderlag. 

Informationen skall endast fungera som kompletterande material till dokumentationen 
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som är huvudmaterial.  Tanken med intervjuerna var att vidga och utveckla den 

problematik som fanns och uppstod i den interna kommunikationen inom myndigheten. 

Intervjuerna skedde under semistrukturerade former (Ekström & Larsson 2010:60). 

Tanken var att informanterna skulle kunna berätta relativt fritt om fakta men också om 

egna känslor och värderingar kring händelsen. Att ha en semistrukturerad form passade 

därför bäst, detta för att säkerhetsställa att informanterna skulle samtal kring samma 

ämnen. Dock följdes inte frågorna slaviskt utan intervjupersonerna fick möjlighet att 

själva berätta om enskilda tankar och uppfattningar kring krishändelsen i sig och 

kommunikationen kring den. Frågorna fungerade som stöd för att informanterna själva 

skulle kunna formulera samt utveckla tankar och funderingar, därför var frågorna 

formulerade på ett väldigt öppet sätt.  Intervjupersonerna är helt anonyma i studien, detta 

för att inte hänsyn skall tas till deras position inom myndigheten eller vilken roll 

respektive person hade i kommunikationen.  

Viktiga frågeställningar som intervjuerna behandlade var: 

- Hur gick händelseförloppet till? 

- På vilket sätt arbetade polisen? 

- Vilka interna kommunikationskanaler användes? 

- Fanns det några komplikationer med den interna kommunikationen? 

- Vilken funktion hade kommunikationsplanen? 

- Efter att krishändelsen passerat, fanns det något som myndigheten kunde gjort 

annorlunda? 

- Hur upplevde du händelsen? 

- Användes ett retoriskt tänkande under processen? 
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4. RESULTAT 

I följande avsnitt kommer det insamlade materialet att belysas och redogöras utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna som tidigare nämnts. Inledningsvis redogörs för resultatet av 

den retoriska situation som finns. Därefter visas på krisens olika delar samt den interna 

kommunikationens form. Slutligen undersöks informationsflödet under krishändelsen. 

 

4.1 Den retoriska situationen – en eller flera? 

Mitt valda material för denna studie är dokumenterat material som har använts för den 

interna informationsförmedlingen. Detta material skapar en retorisk situation i Bitzers 

mening. Studien av den retoriska situationen tar sikte på de tre faktorerna, exigence, 

audience och constraints, som alla är grundläggande i en retorisk situation.  

 

4.1.1 Vad är problemet? 

Exigence kan beskrivas som de centrala problemen eller det tvingande behovet som man 

med hjälp av en retorisk situation ska lösa. I denna situation ser jag att det finns fler än ett 

påträngande problem/tvingande behov som måste få sin lösning med hjälp av retoriska 

hjälpmedel.  

     Det första tvingande behovet har uppstått ur att ett terrorattentat skett och genom detta 

en krishändelse uppkommit. Polismyndigheten ställs inför det faktum att ett bombattentat 

ägt rum och att de nu måste kommunicera det skedda internt. Här ska snabbt och effektivt, 

information kring krishändelsen spridas till medarbetare och berörda inom myndigheten. 

Informationen skall vara av sådan art att medarbetarna får informationen om vad som ägt 

rum så att alla genom detta är insatta i händelsen och redo att agera utefter den givna 

informationen. Detta kan kopplas samman med Heaths faktiska dimension (2004:6), se 

punkt 2.3. Det är genom att utgå ifrån exigence som retoriken sedan kan formas för att 

möta och förmedla den faktiska dimensionen.  Krishändelsen definieras som en retorisk 

situation som i sin tur tvingar fram en kommunikativ respons.  

     Det andra tvingande behovet är nödvändigheten i att förmedla sådan information 

gällande krishändelsen som ska motsvara den andra av Heaths dimensioner, den 

uppfattade (se punkt 2.3). Sändarna av den interna kommunikationen och informationen 

måste inte bara redogöra för situationen för medarbetarna utan de måste även ge en 

information av vad utomstående personer kan ha för uppfattning av krishändelsen i sig. 
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Informationen måste alltså vara av sådan art att den förmedlar information som är 

grundläggande och även information som är till för att besvara eventuella frågor och 

funderingar från utomstående parter. Texten Frågor och svar om explosionerna i 

Stockholm (bilaga 5) anser jag vara ett typexempel på hur myndigheten arbetar för att få 

den uppfattade dimensionen. Här ges frågor och svar som kan tänkas ställas externt till 

poliser i tjänst.    

     Inte nog med att myndigheten skall förmedla information om händelsen i sig, hur 

händelsen kan ha uppfattats av andra, utan de ska även förmedla information i hur 

medarbetarna i sin tur ska förmedla ut information gällande krishändelsen. Detta skapar i 

sin tur en helt annat exigence. Jag kan alltså urskilja tre skilda exigence i samma retoriska 

situation. Det som kan vara problematisk för myndigheten och inblandade parter är att de 

tre tvingande behoven alla tar sin form i en skapad retorisk situation och skiljs 

märkvärdigt inte från varandra. Den faktiska dimensionen och den uppfattade 

dimensionen och den förmedlade delen, bakas samman i en retorisk situation som 

kommuniceras på samma sätt till mottagaren från sändaren.  

 

4.1.2 Vilka är mottagarna? 

På samma sätt som det finns fler exigence i den retoriska situationen finns det även fler 

publiker, audience, som är mottagare av den interna kommunikationen. I första fallet är 

det polisens alla medarbetare som står som den faktiska och närvarande publiken. 

Informationen som sprids är direkt riktad till internt inblandade parter. Medarbetarna är 

den part som skall övertygas med den givna informationen. Trots det faktum att många 

utav mottagarna av informationen inte är personligt involverade i krishändelsen och 

situationen, blir de indirekta involverade genom det yrket de har.  

     Publiken stannar dock inte vid polisens egna medarbetare. Tittar jag på texternas 

utformning är inte det inte enbart medarbetarna som är den tänkta mottagaren. Även om 

texterna publiceras på den interna webben är informationen i dem tänkt att spridas vidare 

till en frånvarande publik, nämligen medborgarna som polisen sedan möter. De 

publicerade texterna Allmänna råd om åtgärder i samband med terrorattentat och 

Informationsstöd i kontakten med allmänheten (bilaga 7 och 3) är inte enbart 

informationsgivande texter för medarbetarna utan även fungerande nästintill som ”dolda 

manualer” till hur medarbetarna skall föra informationen vidare samt vad de ska framföra. 

Genom detta har texterna en direkt mottagare av texterna, men dess innehåll eller 
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information har dock två mottagare – den direkta och den indirekta.  

 

4.1.3 Det finns alltid hinder  

Som tidigare nämnt finns det i varje retorisk situation ett antal förhållanden, 

omständigheter och hinder som påverkar informationsgivningen. I denna situation finns 

många olika typer av constraints. För det första är det den osäkerhet som råder kring 

själva händelsen. Polisens arbete fortlöper hela tiden och genom detta så ändras synen på 

situationen löpande, likt ett garnnystan som reds ut. En annan stor del är också det faktum 

att det fortfarande finns en möjlighet att nya attentat eller liknande terroristdåd kan 

komma att ske inom en snar framtid. Informationen måste därigenom utformas efter det 

faktumet. 

     Ett annat viktigt förhållande som påverkar den retoriska situationen är 

förhållningssättet till krishändelsen. Hur ska den kommuniceras för att möta de båda 

dimensionerna samt hur ska den definieras? Detta sammankopplas med Frandsens och 

Johansens (2007) definitioner av kriskommunikation, antingen snäv eller bred (se punkt 

2.2). Ska polisen endast ha hänsyn till avsändaren, det vill säga de själva? I sådant fall bli 

kommunikationen av snäv karaktär. Eller ska myndigheten istället lägga fokus på 

mottagarna och den uppfattade dimensionen, och därigenom skapa en bred uppfattning av 

kriskommunikationen?  

     Ett annat problem som finns och som försvåra situationen är tolkningsföreträdet av 

krishändelsen. Staben, det beslutsfattande organet, har på ett vis ensamrätt i förmedlingen 

av information till poliserna i yttre tjänst. På så sätt växer gapet mellan den faktiska 

händelsen och mottagarna av informationen. Här måste medarbetarna förlita sig på att den 

givna informationen är den sanningsenliga och rätta. Det vill säga, de måste ha förtroende 

för myndigheten i sig och känna tillit. Mer om det i diskussionen (se punkt 5.5). 

 

4.2 Krisen och situationens delar 

Som fastställt under det teoretiska avsnittet (punkt 2.3.1) kan en krishändelse delas in i 

olika faser som alla måste bearbetas och kommuniceras (Heath & Millar 2004:3). Efter att 

ha ställt frågan till en av intervjupersonerna huruvida polisen arbetar med faser på krisen 

fick jag informationen om att så inte var fallet. Polisen arbetar utifrån krisen som en helhet 

och använder inte en retorisk strategi på den. Trots ett negativt svar på min fråga beslutade 

jag mig för att försöka se om krisen ändå kunde uppdelas i de stadier som Heath talar om 
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samt se om faserna kan sammankopplas med Jens Kjeldsens syn på en retorisk situations 

stadier.  

 

4.2.1 Ta emot signaler 

Att försöka analysera polisens arbete innan den aktuella krishändelsen är en mycket svår 

uppgift. Av intervjuer kunde jag urskilja att polisen arbeta handlar aktivt om att söka 

signaler och känna av samhället och den miljön vi lever i. Att vara polis handlar inte 

enbart om att lösa brott, utan det handlar även om att förebygga brott. Ett antagande kan 

göras om att polisen kontinuerligt insamlar fakta och uppfattar signalen från externa källor 

för att sedan bearbeta de internt. Oklart i denna fråga är dock om polisen aktivt sökt 

signaler gällandes potentiella terrorattentat eller andra relaterade händelser. Ej heller är det 

klart om det fanns en arbetsmetod eller modell gällande terrorism och terrorattentat som 

kunde direktappliceras vid en eventuell händelse.  

     Till förfasen kan Kjeldsens ursprungsstadie sammankopplas (2008:95), se 

teoriavsnittet punkt 2.3.4. Har polisen aktivt sökt efter signaler om dåd som kan vara 

kopplade till terrorism, har de i och med detta sökt efter ett så kallat påträngande problem. 

Detta kan i sådant fall vara början till en retorisk situation.  

 

4.2.2 Mitt i krisen 

I sekunden då attentatet ägde rum uppstod en krishändelse. Polismyndigheten, i och med 

dess funktion i samhället, blev automatiskt berörda och delaktiga i händelsen. Det krävdes 

ett direkt bemötande och en direkt hantering av krisen, både internt och externt.  Ur ett 

organisatoriskt perspektiv är det av yttersta vikt att den interna kommunikationen sätts 

igång genast runt krishändelsen. Viktig information skall spridas till medarbetarna så att 

alla kan innefattas av situationen samt jobba för att få den löst. Precis som Heath påpekar 

är alla retoriska hjälpmedel tillåtna så länge informationen sprids och når mottagarna 

(2004:8).  

     En informant delgav vid intervjutillfället att polisens främsta kommunikationskanal är 

polisradion, en frekvens som enligt lag endast är tillåten för polisiär kommunikation. 

Radion fungerar som länk mellan poliser i inre respektive yttre tjänst. Vidare är radion 

nästintill det enda tillförlitliga medie av kommunikation som framförallt poliserna i yttre 

tjänst kan använda sig av. Då jag har valt att avgränsa mig från all muntlig intern 
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kommunikation, kan jag endast studera den information som framkom skriftligen på 

intranätet. 

     Under själva krishändelsen är den retoriska situationen i mognadsstadiet (Kjeldsen 

2008:96).  Händelsen har inneburit att det nu uppstått en komplett retorisk situation där 

alla faktorer är närvarande, problem, publik samt tvingande omständigheter. 

Polismyndigheten har alla förutsättningar med att nu lyckas med den interna 

kommunikationen och informationsspridningen för att ge ett passande retoriskt svar på 

situationens krav. Dock publicerades endast en text under dagen för attentatet. Texten 

Explosion i centrala Stockholm (bilaga 2), ger bara en kort återberättelse av det som ägt 

rum timmarna innan samt informerar om ett telefonnummer som finns tillgängligt för 

press- och mediefrågor. Dagen efter attentatet publiceras det fler och mer utförliga texter 

på intranätet, detta tyder på att krisen nu nått högre magnitud. Nyheten har genom 

mediernas bevakning spridit sig till alla delar av världen och polisen möter den externa 

krisen genom att informera internt de följande dagarna efter explosionen.  

     I direkt anslutning till mognadsstadiet finner man försämringsstadiet. I en krishändelse 

är det mycket lätt att övergången från ett stadie till ett annat går snabbt. Den retoriska 

situationen blir som namnet avslöjar försämrad i detta stadie. Det påträngande problemet, 

i detta fall informationsutgivningen kring händelsen, blir svårare att hantera och 

övervinna. Under intervjutillfällena var det flera informanter som tryckte på vikten av att 

lämna rätt information och inte spekulera i händelsen. Därför är det av yttersta vikt att det 

beslutsfattande organet snabbt kommer ut med rätt information som hjälper medarbetarna 

i det externa bemötandet, genom detta kan försämringsstadiet undvikas. 

 

4.2.3 Efterarbete 

Kriser kan vara långa. Kriser kan vara korta. Det som dock är gemensamt oavsett 

tidsaspekten är det faktum att det alltid krävs ett avancerat och påfrestande efterarbete när 

en krishändelse är över. En svårighet finns då det är svårt att bedöma när en fas övergår i 

en annan. När övergår krishändelsen epicentrum till efterföljderna av den kan vara svårt 

att bedöma. Gällande denna specifika händelse anser jag att efterfasen snabbt tar vid, bara 

ett fåtal dagar efter själva terrorattentatet. Polisens efterarbete var främst inriktad på den 

kommenderade synlighetsinsatsen som varade en månad efter attentatet. Det främsta 

interna dokumenterade materialet som användes under denna period var den speciellt 

utformade kommunikationsplanen. Även intranätet var ett medium som användes för att 
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sprida information om händelsen och arbetet kring denna. Vid ett intervjutillfälle framkom 

den informationen om att kommunikationsplanen inte fanns tillgänglig på intranätet. Inte 

heller fanns den tryckt i pappersform i sådan skala att den delades ut till alla poliser i 

tjänst. Istället förlitade sig myndigheten på att kommunikationsplanen skulle 

kommuniceras tillsammans med annan information under utsättningarna, det vill säga det 

informationsmötet som sker innan poliserna kliver på sina pass. 

     Av vad jag kan urskönja från de publicerade Intrapolis-texter så är framförallt två av 

dem direkt sammankopplat med efterfasen och arbetet med denna. Informationsstöd i 

kontakten med allmänheten samt Råd om åtgärder vid terrorattentat (bilaga 3 och 4) är 

båda texter som direkt åsyftar att hjälpa och råda polisen i efterarbetet. Här visar 

myndigheten genom att informera sina medarbetare internt hur den externa 

kommunikationen skall gå till och vilken information som bör framkomma ur den. 

Påståenden i texten som exempelvis: ”texten skall vara ett stöd för poliser i yttre tjänst och 

du som polisanställd får säkert frågor om bombdådet […]”, visar på att de är till för ett 

fortsatt arbete.  

     När efterarbetet börjar närma sig sitt slut kliver den retoriska situationen in i sitt 

slutstadie, nämligen upplösningen. Problemet kan längre inte helt eller delvis lösas genom 

retorik eller kommunikation. Genom detta finns det ingen retorisk situation längre, bara en 

situation.  

 

4.3 Den interna kommunikationens form 

Intrapolis, den interna webben hos polisen, är det främsta mediet för intern skriftlig 

kommunikation. Här sker nödvändig överföring av information från en sändare till en 

mottagare, precis det som kommunikation innebär (Falkheimer, Heide & Larsson 

2009:13). För att få en bättre om den interna kommunikationens form undersöker jag dess 

förmedling samt uppbyggnad. 

     Efter att ha undersökt mina valda texter kan jag fastställa att polisen använder sig av 

transmissionssynen på kommunikation. Myndigheten vill genom den interna 

kommunikationen överföra ett budskap/meddelande samt få kontroll över situationen – i 

detta fall uppfattningen om krishändelsen. Informationen som ges ger intrycket av att vara 

relativt okomplicerad och enkel. Jag ser inget spår av rituell kommunikation. Detta beror 

förmodligen på arten av information som skall förmedlas samt seriositeten av 

krishändelsen. Informationen skall förmedlas, inte diskuteras. 
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     Snarlik de båda synsätten av den interna kommunikationens förmedling ligger de tre 

byggstenarna, hierarkisk-, medie- och informell inter kommunikation (se punkt 2.4.3), 

skapade av Whitworh (Falkheimer & Heide 2007:79). Jag kan konstatera av det 

dokumenterade materialet att den interna kommunikationen till störst del är 

mediekommunikation. Polisen har som de flesta andra stora myndigheter och företag 

förlitat sig på den interna webben som en källa för informationsspridning och 

informationssökning. Ansvaret läggs här till stor del över på medarbetarna. Detta står även 

klart uttryckt i under punkt 3.2 i Kommunikationsplanen för synlighetsinsatsen: 

”Medarbetare har särskilt ansvar att hålla sig uppdaterad på den fortlöpande informationen 

som bland annat finns på Intrapolis”. Lite paradoxalt är det då det så kallade reglementet 

för kommunikationen inte självt finns utlagd på webben och därigenom inte finns 

tillgänglig för alla. 

     Samtidigt som kommunikationen är medieinriktad är den även hierarkisk. 

Informationen förmedlas uppifrån och ned. Det beslutsfattande organet bestämmer hur och 

vad som skall förmedlas internt, utan att kräva återkoppling från medarbetarna. I 

Kommunikationsplanens punkt 3.1, står det uttryckt att chefen har ett ansvar att informera 

och uppdatera sina medarbetar gällande krishändelsen. Mycket av den interna 

kommunikationen är också informell kommunikation, men då den gäller muntliga samtal 

kommer jag inte att gå in på den närmare.  

 

4.4 Informationsflöde och vikten av tillit  

Att kunna hantera en kris är i praktikens svårare än vad teorier många gånger utger det för 

att vara. Ian Mitroffs femfasmodell om krishanteringen är just en teori och metod som 

blivit kritiserad för att förenkla krishantering och göra den mer simpel än vad den 

egentligen är. Jag vill trots detta ändå se hur modellens teorier överensstämmer med det 

material jag blivit tilldelad samt att se om den är applicerbar på intern kriskommunikation. 

De första faserna i modellen, upptäcks-, förberedelse- och kontrolleringsfasen är nästan 

identiska med Heaths två första krisfaser. I upptäcktsfasen krävs ett aktivt sökande av 

externa signalen som kan indikera att en kris kan uppstå. Polisen jobbar som tidigare 

nämnt pro-aktivt med att förhindra brott av olika slag. En informant uttryckte det polisiära 

arbetet vara konstant och på olika nivåer. 

     All den information som tas in externt behandlas sedan internt på olika avdelningar 

inom Polismyndigheten. Genom detta sker en kontinuerlig förberedelse för kriser. Alla 
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kriser kan dock inte undvikas, bra exempel på det är just denna specifika händelse. När 

krisen väl är ett faktum handlar det om att kontrollera den och hindra den från att 

expandera (Seeger, Sellnow & Ullmer 2003:95). Internt sett så gäller det för myndigheten 

att snabbt kommunicera ut viktig information som hjälper medarbetarna i förståelsen och 

arbetet med krishändelsen. Polisen söker också här att finna kontroll över medarbetarna 

och deras handlingsförmåga. Att publicera texter så som Frågor och svar om 

explosionerna i Stockholm (bilaga 2) samt det speciellt framtagna dokumentet Allmänna 

råd om åtgärder i samband med terrorattentat (bilaga 7) indikerar att myndigheten inte 

bara söker stödja sina medarbetare utan även vill visa vad som ska sägas till medborgarna. 

Detta görs med högsta sannolikhet för att inte riskera spridda och skilda budskap externt. 

Genom detta så sker en intern informationskontroll som sedan resulterar i en extern 

kommunikationskontroll. Att medarbetarna måste känna ett förtroende och uppfatta 

informationen är grundläggande. Uppfattas inte den interna informationen som trovärdig 

uppstår svåra och stora komplikationer vid en extern överföring av informationen (för mer 

utförlig förklaring om trovärdighet se diskussionsavsnittet 5.5). 

     De två sista faserna i Mitroffs modell behandlar återhämtning och lärande. Även om de 

publicerade texterna på Intrapolis innehåller både råd och mallar som kan verka 

undervisande är det inte den typ av lärdom som åsyftas. Lärandet ska behandla 

organisationens egna utveckling. Det interna arbetet skall undersökas, analyseras och 

ventileras för att på så sätt båda granska och belysa viktiga faktorer. Genom detta sker en 

organisatorisk utveckling. Lärandefaser återkopplas sedan med det första stadiet och bildar 

därigenom en cirkulär funktion. Efter att ha undersökt alla tilldelade interna texter kan jag 

inte finna någon text som fungerar i det lärande syfte Mitroff menar. Jag vill dock tillägga 

att jag är fullt medveten om att utbytande av lärdomar troligtvis sker muntligen inom 

myndigheten. Men då detta är en studie av enbart den skriftliga kommunikationen kan jag 

bara se till mitt tilldelade material.   
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5. DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion av studiens problematiska aspekter samt förslag till vidare 

forskning som skulle kunna bidra till utvecklingen av synen på den interna 

kommunikationen under en krishändelse. De slutsatser jag kunnat dra från studiens analys 

framhålls, samt att jag försöker redogöra för vilka andra effekter som kunnat uppnås med 

användandet av olika retoriska strategier.  

 

     5.1 Den nya situationen 

Efter att ha studerat den retoriska situationen ställer jag mig själv frågande till vad som kan 

innefattas av en situation samt när en retorisk situation övergår till att vara flera. Det jag 

uppmärksammade är att det finns faktiskt finns två helt skilda dimensioner av en 

krishändelse, en faktiskt och en uppfattad som Heath nämner (se punkt 2.3). När en 

krishändelse skall kommuniceras är det fördelaktigt om dessa båda dimensioner i åtanke. 

Kan då dessa två dimensioner inkluderas i en retorisk situation eller krävs det flera för att 

uppnå det?  

     Myndigheten har till uppgift i sin interna kommunikation att inte enbart förmedla 

information till sina medarbetare utan även förmedla information av sådan art som sedan 

kan vidarebefordras externt. Detta gör hela den retoriska situationen större, nästintill 

dubbelt så stor, och inbegriper genast fler personer och fler påträngande problem.  Det som 

slår mig är att ett internt arbete inom Polismyndigheten hela tiden måste föregås av en 

tanke på det externa. Den interna kommunikationen måste alltid kunna besvara två 

tänkbara nivåer, två tänkta publiker samt faktiska och potentiella hinder som kan komma 

att uppstå. Det går alltså inte att undvika att bearbeta en uppfattad dimension, det är en 

nödvändighet att den alltid tas med i arbetshanteringen. Polisen som yrkesgrupp är också 

speciellt utsatt till att besvara en uppfattad dimension. Skulle en arbetare från ett företag, 

exempelvis Saab, neka svar till en uppfattad dimension av den under ett par år långa 

krisperioden som bilmärket befinner sig i, känns inte det underligt eller väcker 

uppmärksamhet. Arbetaren är anställd av Saab och inte direkt representativ av 

krishändelsen. En polisman däremot kan inte på samma sätt dyka undan en fråga om en 

kris eller arbetet kring denna, oavsett frågan art. Polismannen representerar en myndighet 

genom uniformen och är genom detta en representant av krisen. Även om anställda hos 

andra myndigheter representerar den specifika myndigheten, är polisyrket direkt 

utmärkande. Att undvika att svara på vare sig den faktiska dimensionen eller den 
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uppfattande är oacceptabelt för gemene man. Genom detta ansvar och skyldighet är det 

relevant att polismyndigheten hela tiden jobbar med att internt förbereda sina medarbetare 

på det som kommer externt samt att hela tiden utveckla, bredda och fördjupa den retoriska 

situationen som finns eller kommer att finnas. 

 

5.2 Svårigheter att få fram budskap 

Något som informanterna under intervjuerna uppmärksammade var att den interna 

kommunikationen inte var optimal. Bland annat uttrycktes att delegeringen av uppgifter 

inte fungerade riktigt så som den skulle och att kommunikationen tog längre tid än vad 

den borde ha gjort.  Vad som är källan till att allt inte fungerade som önskat är svårbedömt 

för mig och jag kan endast spekulera i det. En faktor som kan vara bidragande är hur 

kommunikationen förmedlas inom en organisation. Som tidigare fastställt används 

framförallt en mediekommunikation inom polisen. Trots de många positiva sidor med 

mediekommunikation så som kontroll, rapiditet och konsistens av informationen, finns det 

också negativa sidor. Inom vissa organisationer utgör intranättexter och mail upp till 70-

90 procent av all den interna skriftliga kommunikationen. Detta leder till ett överflöd av 

information som medarbetarna måste bearbeta. Tid tas till informationshanteringen och att 

sätta sig in i det som äger rum. Tid tas från arbetet.   

    I detta fall och utifrån min bedömning av det undersökta materialet är informationen 

kort och koncis samt innehåller endast den nödvändigaste informationen. Det som inte 

sägs i texterna antar jag förväntas bli förmedlat muntligen från överordnande. Problemet 

med att förlita sig på att all viktig information skall spridas muntligen kan innebära en risk 

både för att informationen förändras eller i värsta fall inte når fram alls. Kanske är det lite 

banalt att likna den vid ”viskleken” som alla lekte under barnåren. Leken går ut på att ett 

ord eller en mening skall framföras genom att viskas person till person. När väl budskapet 

når sändaren igen visas det att saker både tillagts, tagits bort eller ändrats komplett. Det 

sända budskapet når alltså inte i sin korrekta form till alla mottagare. Detta är inget som är 

helt främmande även i det verkliga livet. Det är snarare frekvent förekommande. Den 

hierarkiska kommunikationen kan vara en orsak till att informationen dröjer eller inte 

kommer fram alls till tänkta mottagare (Falkheimer & Heide 2007:80) För att undvika att 

något sådant skulle hända inom polisen skulle texterna på intranätet vara mer utförliga och 

fungera som en ”backup” till den muntliga informationen. Vid en unik krishändelse som 

detta terrorattentat, tror jag att en viss utökad publicering av informationsrika texter kunde 



 
 

36 
 

vara bra för medarbetare. Myndigheten visar då både på kunskap och engagemang i 

händelsen och framförallt viljan att ytterliga erbjuda lärdom inom området.  Förslagsvis 

skulle informationsrika texter som publiceras kunna innehålla en sammanfattning i början. 

Genom detta blir texterna lätta för respektive mottagare att finna samt att 

sammanfattningen kan användas som en påminnelse för tidigare information som 

delegerats muntligen.  

 

5.3 Vad är viktigast? 

Den interna kommunikationen är inte den mest prioriterade inom organisationer i dagens 

samhälle. Istället läggs fokus på den externa kommunikationen, oftast för att den 

genererar mer. När fokus läggs på att nå medierna och andra olika externa grupper glöms 

lätt de egna anställda bort. Detta skapar mer bekymmer än vad organisationer ofta tror. 

Får personalen inte den information som krävs kan de inte heller göra det nödvändiga som 

krävs för att prestera det yttersta. Framförallt är den interna kommunikationen viktig i en 

tid av kris. Personalen måste få besked om vad som hänt, vad ledningen gör samt vad som 

förväntas hända så att alla är fullt informerade och fullt engagerade (Falkheimer, Heide & 

Larsson 2009:163). Här måste alla, beslutsfattare samt medarbetare, vara samspelta under 

krishanteringsarbetet. 

     När jag analyserat materialet som jag blivit tilldelat inser jag problematiken att bedöma 

någon annans kommunikation och framförallt en stor myndighet så som polisens interna 

kommunikation. Det är svårt att göra en korrekt och konkret bedömning huruvida 

kommunikationen är effektiv och optimal, samt om den får den önskade effekten. För att 

göra den bedömningen krävs mer utrymme och framförallt att både den skriftliga och 

muntliga kommunikationen granskas. Av det material jag dock undersökt kan jag göra den 

bedömningen att den interna skriftliga kommunikationen är mest intensiv de första 

dagarna efter terrorattentatet, som anses vara krishändelsens utlösande faktor. 

Myndigheten informerar här mycket om vad som sker samt hur arbetet skall gå tillväga. 

Under synlighetsinsatsen gång upplever jag det som att informationsspridningen via 

intranätet trappas av. Detta beror troligtvis på att polisens resurser läggs på andra 

händelser som måste informeras vidare till medarbetarna. Att det förekommer spridda 

skurar i kommunikationen är inget ovanligt förekommande. Informationsbehovet är olika 

stort i olika faser i en krishändelse något som både Heath och Mitroff påvisar i och med 

deras faser. Under sådana faser där inte behovet av att framföra mycket information, likt 



 
 

37 
 

transmissionsynen som John Carey talar om (Falkheimer & Heide 2007:30), kan det vara 

fördelaktigt att använda sig av en annan typ av kommunikation; den rituella (2007:31). 

Här inbjuder myndigheten till en kommunikation som förenar människor. Delar av den 

interna kommunikationen blir då en social process som både kan vara 

informationsgivande och meningsskapande. 

 

5.4 Lärdom är likt cirkeln – utan slut 

När sker det största lärandet? Bra fråga. Hela tiden skulle de flesta av oss säga. 

Förmodligen är det så, vi lever och vi lär. Något som jag också tror att de flesta kan hålla 

med om är att vi utvecklas väldigt mycket som individer när vi varit med en svår händelse. 

Under svåra tider sätts vi på prov på olika nivåer, både kunskapsmässigt och 

känslomässigt. På samma sätt är det för organisationer. Efter en svår tid, kommer en tid 

för återhämtning och en tid för lärande. Falkheimer och Heide skriver i deras bok 

Kriskommunikation att: ”Kriser är utmärkta tillfällen för lärande, eftersom det då ges 

utrymme för att stanna upp och reflektera […]”(2009:78). Kriser tvingar organisationer 

till ett ifrågasättande av den egna krishanteringen samt resultatet av den. 

     Det jag saknar när jag läser det material jag arbetat utefter är den delen av den interna 

kriskommunikationen som behandlar just lärdomar och respons. Inte någonstans bland de 

tilldelade internt publicerade texterna finner jag något som behandlar återkoppling eller 

respons av krishändelsen och allt arbete som utförts kring den. Karin Götblad, 

länspolismästare i Stockholm, skriver ett tackbrev till alla inblandade i kommenderingen 

och hyllar det utförda arbetet (bilaga 6). Detta är något som jag självklart ser som positivt 

och ett bevis på att ett utfört arbete uppmärksammas. Att arbete uppmärksammas leder till 

att medarbetare blir stärkta och tar med sig styrkan i det fortsatta arbetet. Det jag istället 

åsyftar när jag nämner återkoppling kan liknas vid Mitroffs lärandefas (Seeger, Sellnow & 

Ullmer 2003:96). I lärandefasen är tanken att alla oavsett position inom organisationen, 

skall få chansen att ge sin version av förloppet. Genom att det sker en ventilering bland 

alla delaktiga parter sker en utveckling på en annan nivå. Medarbetarna ta lärdom från 

andra medarbetare, medarbetare tar lärdom från chefer och framförallt tar cheferna lärdom 

från medarbetare och alla parter lär av sig själva. Det uppstår en självreflektion som sedan 

ventileras. Detta är något som ingen bok eller teoretisk utgångspunkt i världen kan bidrar 

med. Jag är fullt medveten om att det förmodligen inom polisen och säkerhetspolisen har 

gjorts flera olika analyser av händelseförloppet den 11 december 2010 och säkerligen 
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även en utvärdering av hur arbetet gått till. Eftersom denna händelse är unik i sitt slag så 

är det en nödvändighet att en eller flera analyser görs. Dock vill jag poängtera vikten av 

att låta delaktiga parter sprida sina enskilda uppfattningar av krishändelsen. Detta bör 

också ske inom en relativt kort period efter krishändelsens slut, detta för att allt 

fortfarande är aktuellt och medarbetarna fortfarande är motiverade. 

      

5.5 Tron på organisationen och på varandra 

Polisen agerar inte enbart som lagens långa arm i samhället där den enda funktionen är att 

hålla ordning och reda. Nej, polisen skall agera och finnas till som en trygghet för 

medborgarna och som ett stöd till dessas behov. För att fungera utifrån den funktionen 

som trygghetsskapande och stöttande, krävs det först att det inom polismyndigheten 

förekommer en intern arbetsmetod som är just betryggande och stöttande. Det måste 

finnas en intern trygghet och ett förtroende för organisationen som för varandra. Först när 

det finns internt kan det skapas externt. 

     Att kommunicera och att kommunicera framgångsrikt är två helt skilda saker. Att 

känna ett förtroende för avsändaren av information är avgörande för om informationen 

skall tas emot som trovärdigt (Hedqvist 2002:7). I en krishändelse är flera delar osäkra 

och oklara. Många frågor och funderingar cirkulerar och framförallt måste frågorna 

besvaras. En organisation sätts på prov både från externa parter men också interna. Under 

terrorattentatet i december uppstod många frågor hos medborgarna. Vad var det 

egentligen som hade skett och vad innebar detta? Betydde krishändelsen att det nu var 

farligt att röra sig fritt i samhället och fanns det en direkt fara för människors säkerhet? 

Många frågor som krävde ett svar, och vem skulle besvara dessa? Av naturliga skäl vände 

sig medborgarna till polisen för att få sina svar. Att människor vänder sig till dem som 

skapar tryggheten i samhället och till dem som skall ge stöd, verkar högst naturligt.  Detta 

innebar att varje enskild polisman skulle vara så pass insatt att han kunde besvara frågorna 

och besvara dem med en trovärdighet. Myndigheten måste då i sin tur kunna tillgodogöra 

sina anställda sådan information som ger varje enskild polisman chansen att sätta sig in i 

händelseförloppet grundligt. Detta kräver att avsändaren av informationen besitter stor 

kunskap inom det polisiära yrket men också en stor social och kommunikativ kompetens. 

När det under en krishändelse som denna sprids mycket information, om allt ifrån 

hantering, beredskap och utveckling, krävs det att den är formad på ett sådant sätt att den 

kommunicerar en bild som skapar trovärdighet hos mottagaren. Annars är det lätt att den 
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avfärdas och försvinner i bruset av annan information som finns i flöde. Därför är det av 

yttersta vikt att organisationer och myndigheter av olika slag prioriterar att förmedla en 

trovärdig och förtroendeskapande information internt som sedan kan vidareförmedlas 

externt. 

     Trovärdigheten och tilliten har också en gemensamskapande effekt inom en 

organisation. Det stärker känslan av ett vi och att vi litar på varandra. Detta resulterar inte 

bara i att den informationen som kommuniceras ut tas emot lättare utan det innebär också 

att medarbetarna känner sig mer bekväma med att delge varandra information inom olika 

områden.  

     Skulle Polismyndigheten våga ta vara med på återkoppling och intern ventilation 

resulterar det i en stärkt organisation. Medarbetarna får chansen att tillgodogöra sig och 

dela med sig av sådan information som är av vikt för både myndighetens organisation 

samt den generella uppfattning som kan finnas gentemot Polismyndigheten. Allt detta 

torde då resultera i en organisation där den interna kommunikationen kan vara optimal och 

trovärdig. Där medarbetarna känner sig kompetenta, får utveckla och framförallt känner 

en tillit till sig själva och för myndigheten. 

 

5.6 Konklusion  

Att kommunicera är lätt. I teorin i varje fall. När det kommer till att analyser en redan 

utförd kommunikation och dessutom komma med synpunkter på den, inser jag att 

kommunikation inte är så lätt i praktiken. Att kommunicera under kris är svårt men 

otroligt nödvändigt. Att kommunicera rätt under en kris är nästintill omöjligt men 

essentiellt, för att inte säga livsviktigt. Jag ville med denna uppsats ta chansen att belysa 

något område som få får chansen att blicka in i – nämligen polisens interna 

kommunikation. Polismyndigheten är en organisation som konstant få arbeta med extern 

kommunikation av olika typer. Gäller det inte småbrott så gäller det nationella kriser. Då 

så mycket tid går åt till den externa kommunikationen är det inte svårt att förstå att den 

interna ibland sätts i andra hand. Väsentligt är att hela tiden lära sig av det som skett och 

ta till sig inför kommande situationer. Genom att göra så skapas en myndighet som strävar 

efter att alltid optimera sin kommunikation, såväl externt som internt. 
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5.7 Förslag på framtida forskning 

Den här studien har gjort ett försök i att belysa den interna kommunikationen under en 

krishändelse ur ett retoriskt perspektiv. Som tidigare nämnt har den forskning som 

förekommit inom kriskommunikation varit inriktad på hur den externa 

kriskommunikationen går till, så som Heath och Mitroff. Tidigare forskning om intern 

kommunikation har främst lagt fokus på själva konstruktionen av kommunikationen samt 

framförandet av den. Jag har efter tappra försökt inte kunnat finna någon forskning som 

enbart undersöker hur kommunikationen ändras eller utvecklas internt under en 

krishändelse. Skulle jag haft möjligheten, rent tidsmässigt och studiemässigt, hade jag 

gärna försökt att belysa detta outforskade område mera. 

     Den upptäckten som jag själv kom fram till under denna studie var situationen i 

situationen, det vill säga att man i en retorisk kommunikation vill kommunicera ytterligare 

en. Är det något som kan stämma och i så fall är det vanligt förekommande? En studie av 

flera interna kommunikationssituationer kanske skulle besvara den funderingen? 

     Det sista förslag som jag för vidare forskning är de tankarna som redan finns om 

improvisation under krishändelse. Falkheimer och Heide skriver om det både i boken 

Kriskommunikation, men även som en bidragande artikel till The handbook of Crisis 

Communication (2010:520). Där förklaras det hur improvisation kan vara framgången i 

organisationer. Hur skulle polisen kunna använda sig av improvisation under en 

krishändelse och vad skulle det resultera i? Eller kan det rentav vara så att improvisation 

förekommer mer än vad man tror? Kan en myndighet med ansvar för både land och 

medborgare improvisera och hoppas på det bästa? Det skulle vara intressant att forska 

kring. 
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6. BILAGOR   

 

Bilaga 1 Kommunikationsplan  
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Bilaga 2 Explosioner i centrala Stockholm 
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Bilaga 3 Informationsstöd i kontakten med allmänheten 
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Bilaga 4 Råd om åtgärder vid terrorattentat 
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Bilaga 5 Frågor och svar om explosionerna i Stockholm 
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Bilaga 6 Länspolismästarens tack till alla i kommenderingen 
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Bilaga 7 Allmänna råd om åtgärder i samband med terrorattentat 
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Bilaga 8 Alla Intrapolis-texter 

 

Titel samt publiceringsdatum för texter från Intrapolis. 

 

2010-12-11 

- Explosioner i centrala Stockholm 

 

2010-12-12 

- Explosionerna i centrala Stockholm klassas som terrorhändelser. 

- Kommentarer från Länspolismästaren. 

- Ökad polisiär närvaro på offentliga platser i Stockholms län. 

 

2010-12-13 

- Polisen ökar närvaron i samhället. 

- Explosionerna den 11 december. 

- Referat från dagens presskonferens. 

- Frågor och svar om explosionerna i Stockholm. 

- Informationsstöd i kontakten med allmänheten. 

 

2010-12-14 

- Volontärer hjälper polisen sprida information. 

 

2010-12-15 

- Råd om åtgärder vid terrorattentat. 

 

2010-12-17 

- Synlighetsinsatsen planeras nu till 12 januari 2011. 

 

2010-12-21 

- Ingen förhöjd hotbild. 

- Länspolismästarens tack till alla i kommenderingen. 

 

2010-12-30 

- Fem misstänkta för förberedelse till terroristbrott. 

 

2011-01-04 

- Utredningsläge för misstänkt terroristbrott 11 december. 
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