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ABSTRACT 
 
Författare:  Heléne Rosdahl och Frida Sjösten. 
Titel: Kriskommunikation för framtiden: en analys av svenska fallstudier 

inom kriskommunikationsområdet. 
Sidantal:  54. 
Bakgrund:  Det uppmärksammas allt fler kriser som behöver kommuniceras 

och hanteras för att organisationer ska kunna upprätthålla en 
trovärdighet. På grund av dåligt utförd kommunikation vid själva 
kriserna kan förtroendekriser uppstå. Ämnesområdet kris-
kommunikation håller på att bli allt viktigare för professionella 
kommunikatörer att kunna hantera och vara kompetenta inom. Det 
professionella kriskommunikationsområdet och den svenska 
forskningen kring kriskommunikation kritiseras för att inte vara 
kumulativ utan av en mer repetitiv karaktär. Forskningen sker ad 
hoc och istället för att dra nytta av vad andra forskare har kommit 
fram till vid studier av tidigare kriser, uppfinner man hjulet gång 
på gång när man studerar kommunikationen kring varje ny kris. 

Syfte: Att utveckla och förbättra kunskapen kring kriskommunikation till 
att bli mer kumulativ samt ge rekommendationer på vad som kan 
vara intressant att fokusera på i den framtida forskningen tillika 
med att ge praktiker nya infallsvinklar på ämnesområdet.  

Metod: Vi har använt sekundäranalys som uppsatsens övergripande metod. 
Stödmetoder som vi har använt är textanalys, komparativ och 
kunskapskritisk analysmetod. Den empiriska delen har bestått av 
fem moderna svenska fallstudier inom ämnesområdet kris-
kommunikation. 

Resultat:  Vi anser att vi genom komparativ sekundäranalys har kunnat 
utveckla och förbättra en rad fallspecifika kunskaper kring svensk 
kriskommunikation till att bli kumulativa och mer generellt 
gällande. Jämförelser av en rad teman och resonemang som dykt 
upp i fallstudierna har expanderat kunskapen om dem. Exempel på 
teman som behandlats i uppsatsen är: planering, snabbhet, 
öppenhet, samordning, informations- och kommunikationskanaler, 
kultur, språk, symbolisk kommunikation och globalisering. Vi kan 
emellertid i slutsatsen på grund av utrymmesskäl inte redogöra för 
all kunskap som kommit fram i analysen. Uppsatsen är utformad 
för att väcka tankar för vidare forskning kring kriskommunikation 
samt för att ge praktiker nya infallsvinklar på ämnesområdet.  

Nyckelord: Förtroende, kaos, kris, organisation, risksamhället. 
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1. Inledning 
Statsminister Olof Palme skjuts på öppen gata, ett tunnelbygge genom Hallandsåsen förgiftar 

grundvattnet och stormen Gudrun skövlar skog och liv i södra Sverige. Störningar som 

utvecklas till samhällskriser verkar drabba Sverige med allt kortare intervaller. God 

kommunikation är i dessa sammanhang avgörande för utvecklingen av samhällsstörningen. 

 

1.1 Problem 

Kriser av olika slag har alltid existerat. Vi anser dock att det uppmärksammas allt fler kriser 

som behöver kommuniceras och hanteras för att organisationer ska kunna upprätthålla en 

trovärdighet. På grund av dåligt utförd kommunikation vid själva kriserna kan 

förtroendekriser uppstå. 

”Vid en samhällskris sätts samarbets- och samordningsförmågan mellan berörda 

samhällsorgan på prov. Deras förmåga att kommunicera med varandra och sättet 

på vilket information sprids till allmänheten får stor betydelse” (Larsson, 2004, 

s.10). 

 

Kriskommunikation blir ett allt viktigare område för professionella kommunikatörer att kunna 

hantera och vara kompetenta inom. Seeger, Sellnow och Ullmer (2001) pekar på ett nyare 

synsätt där kriser är en naturlig fas i en organisations utveckling. Det traditionella sättet att se 

på kriser har generellt ett smalt perspektiv fokuserande på den specifika händelsen under en 

begränsad tidsram. Vi anser att det traditionella sättet att se på kriser återspeglas i de flesta 

studierna inom svensk kriskommunikationsforskning som begränsar sig till att avhandla 

isolerade fall av kriser. Det professionella kriskommunikationsområdet och den svenska 

forskningen kring kriskommunikation kritiseras för att inte vara kumulativ utan av en mer 

repetitiv karaktär (Johansson, 2005). Exempel på detta går att finna i den uppsjö av fallstudier 

som publiceras efter att större samhällsstörningar har ägt rum. Då flodvågskatastrofen 

inträffade i december 2004 fanns det inget svenskt samlat verk kring kommunikation vid 

samhällstörningar att luta sig mot trots att Sverige de senaste decennierna tvingats hantera 

kriser som till exempel uppstod vid Estoniafärjans förlisning och giftnedfallen efter 

Tjernobylolyckan. Forskningen sker ad hoc och istället för att dra nytta av vad andra forskare 

har kommit fram till vid studier av tidigare kriser uppfinner man hjulet gång på gång när man 
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studerar kommunikationen kring varje ny kris. Genom att undersöka och använda oss av 

organisationers och myndigheters olika kriskommunikativa erfarenheter och material, söker vi 

svar på hur teorin kring kriskommunikation kan utvecklas. Vi anser att det är viktigt att göra 

denna studie för att finna luckor inom forskningen som i sin tur på sikt kan generera ny 

forskning. 

 

1.2 Syfte  

Att utveckla och förbättra kunskapen kring kriskommunikation till att bli mer kumulativ samt 

ge rekommendationer på vad som kan vara intressant att fokusera på i den framtida 

forskningen tillika med att ge praktiker nya infallsvinklar på ämnesområdet.  

 

1.3 Frågor 

För att kunna uppnå syftet har vi ställt följande frågor till vårt material: 

−  vilka mönster finns vad gäller återkommande teman, resonemang och perspektiv?  

−  vilka teman, resonemang och perspektiv saknas? 

 

1.4 Avgränsning 

Vi har avgränsat vår empiri till att omfatta fallstudier av svenska myndigheters och 

organisationers kriskommunikativa erfarenheter vid samhällskriser sex år tillbaka i tiden. 

Fallstudier äldre än så saknar komponenter viktiga för dagens kriskommunikation, till 

exempel ett välutvecklat Internetanvändande. En studerad samhällskris kan dock sträcka sig 

utanför Sveriges gränser, likt vid flodvågskatastrofen runt Indiska oceanen i december 2004, 

men de ska involvera svenska organisationers eller myndigheters kommunikation. En annan 

avgränsning är att det är främst organisationernas externa kommunikation som behandlas. 

 

1.5 Perspektiv 

Vi har valt att betrakta de av oss utvalda studierna ur ett organisations- och ett 

kommunikationsteoretiskt perspektiv. Vår uppsats är avgränsad till frågor rörande 

informationsförmedlingen och hur förtroendet för olika organisationer och myndigheter kan 

påverkas. Händelserna som beskrivs i studierna är alla att betrakta som samhällsstörningar/ 



  - 3 -

större olyckshändelser som genom aktörers hanterande kan leda till en samhällskris. 

Ytterligare perspektiv som präglar vår studie är hermeneutiskt perspektiv, förtroende- 

perspektiv och ett kaosteoretiskt perspektiv. 

 
1.6 Disposition 

Kapitel 2:  I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt och våra metoder. Här 

presenterar vi även fallstudierna som utgör uppsatsens empiri. 

Kapitel 3: Här tar vi upp teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning som är relevanta 

för uppsatsen. 

Kapitel 4: Vi redovisar ett urval av vårt empiriska material, tar vi upp våra resultat och 

analyserar dessa i detta kapitel. 

Kapitel 5: I detta sista kapitel för vi en diskussion och påvisar våra slutsatser. 
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2. Tillvägagångssätt och metod  
Nedan beskrivs vårt tillvägagångssätt och våra metoder för att finna svar på våra 

frågeställningar och uppnå vårt syfte. I detta kapitel presenterar vi även fallstudierna som 

utgör uppsatsens empiri. 

 

2.1 Urval 

Det har varit nödvändigt för oss att avgränsa oss genom att göra ett urval av fallstudier som 

ska ingå i vår empiri. Antal, vilken typ av fallstudier och vilken tidsperiod vår empiri ska 

omfatta är urvalskriterier som vi har diskuterat. Urvalet har dock kommit att modifieras 

utifrån den kunskap som har växt fram under det empiriska arbetet. Slutligen kom vi fram till 

fem fallstudier som vi ansåg vara intressanta för vår uppsats. Anledningen till att vi inte har 

valt att granska ytterligare fallstudier var att vi bara ville undersöka relativt moderna 

fallstudier. Fallstudier längre tillbaka i tiden kändes inte aktuella och därmed inte viktiga att ta 

med i denna studie. Vi har valt att använda oss av rapporter utgivna av Styrelsen för 

psykologiskt försvar (SPF) och Krisberedskapsmyndigheten (KBM), då dessa rapporter utgör 

ett bra, genomarbetat och för vårt syfte relevant material. Båda dessa myndigheter bedriver 

studier inom samhällskommunikationens område. KBM är en myndighet med uppgift att 

samordna arbetet med att utveckla det svenska samhällets krisberedskap (KBM:s hemsida) 

och SPF arbetar med medieberedskap, totalförsvarsinformation, opinionsstudier, samt 

information om M/S Estonias förlisning (SPF:s hemsida). Syftet med deras studier och 

forskning är att belysa hur det kommunikativa samspelet mellan myndigheter, medier och 

medborgare fungerar främst i samband med samhällsstörningar. Frågor angående förtroende 

och tillit är centrala i studierna. Idag har dock KBM ensamt ansvaret för studier och rapporter 

i ämnet kriskommunikation.  

 
2.1.1 Presentation av fallstudierna 

Göteborgsbranden 1998. En studie om kommunikation, rykten och förtroende. Denna studie 

sammanställd av Larsson och Nohrstedt (2000) beskriver det kommunikativa förloppet i 

hanteringen kring den tragiska brandolyckan i en festlokal i Göteborg hösten 1998 där 63 

ungdomar dog och 213 skadades. Många av festdeltagarna hade olika kulturell bakgrund. 
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Snökaoset runt Gävle behandlar ett snöoväder i december 1998 som orsakade att samhället i 

Gävle med omnejd hindrades från att fungera normalt. I fallstudien av Hedman (1999) 

granskas det hur kommunen och medierna hanterade informationsbehovet i samband med 

ovädret och dess verkningar.  

 

Fallstudien 11 september, skriven av Larsson (2002), behandlar svenska myndigheters 

kommunikativa hantering av de mycket uppmärksammade terrorattentaten som skedde i USA 

den 11 september 2001. 

 

Den 11 september 2003 attackerades utrikesminister Anna Lindh av en knivbeväpnad man på 

varuhuset NK i Stockholm. Dagen efter avled hon av skadorna hon ådrog sig. Fallstudien 

Ministermordet. En studie om myndigheternas kommunikation vid attentatet mot Anna Lindh, 

sammanställd av Larsson (2004), behandlar hur kommunikationsarbetet fungerade inom och 

mellan olika myndigheter och organisationer. 

 

Under julhelgen 2004 vällde en flodvåg in över Sydostasien. Detta drabbade många 

semesterfirande svenskar i bland annat Thailand. I fallstudien Efter flodvågskatastrofen. 

Svenska folkets åsikter om och förtroende för myndigheter, medier och politiker undersöker 

Grandien, Nord och Strömbäck (2005) allmänhetens åsikter om och förtroende för 

myndigheter och organisationer i samband med hanteringen av flodvågens efterdyningar.  

Till stor del handlar hanteringen om kriskommunikation. 

 
2.2 Undersökningsstrategi 

Vi började med att läsa igenom de fallstudier vi valt ut för att få en grov uppfattning om vad 

de handlade om och om de var lämpliga för vår analys. För att vår studie skulle ha hög 

validitet och reliabilitet var det nödvändigt för oss att noggrant granska vår empiri och ta 

ställning till reliabiliteten och validiteten i fallstudierna genom att undersöka dem ingående 

och ställa krav på dem. Krav vi har ställt på fallstudierna är till exempel att hänvisningar till 

källor är rätt ställda samt att de inte uttrycker olämpliga vinklingar. Därefter fortsatte vi med 

att läsa in oss på ämnesområdet. Vi läste sedan fallstudierna grundligt ett flertal gånger och 

började söka efter teman och mönster. När dessa gick att skönja började vi söka efter för vår 
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analys lämpliga teorier parallellt med fortsatt sökning efter teman och mönster. Vid 

genomläsning av materialet är det ofta så att man fastnar vid vissa teman eller 

problemkomplex (Holme & Solvang, 1991). Holme och Solvang menar till exempel att vissa 

teman kan komma igen mer frekvent än andra eller så kan det finnas till synes motstridiga 

påståenden. När teman och teorier var funna började vi att bygga en struktur för vårt 

analyskapitel. Därefter formulerade vi de frågeställningar som vi önskade utgå ifrån under det 

fortsatta arbetet. Detta ledde över till den systematiska analysen där vi gick tillbaka till 

materialet och analyserade de delar och resonemang som var relevanta för de 

problemområden vi ville undersöka närmare. För praktiskt genomförande se punkt 2.3.4. 

 
2.3 Analysmetod 

Som övergripande metod har vi att använt oss av sekundäranalys. Denna metod har idag en 

viktig roll inom samhällsvetenskaplig forskning; kriskommunikation är till exempel ett 

lämpligt område för sekundäranalys (Leivik Knowles, 2000). I sekundäranalysen har vi 

använt oss av en kvalitativ textanalys i form av en helhetsanalys för att kunna jämföra 

fallstudiernas innehåll i form av teman, mönster och resonemang samt för att få svar på våra 

frågeställningar med generaliserande ansatser (jfr Holme & Solvang, 1991). Vi har också tagit 

hjälp av verktygen kunskapskritisk och komparativ analysmetod. 

 
2.3.1 Sekundäranalys 

Hymans (1972) definition av sekundäranalysen är ”the extraction of knowledge on topics 

other than those which were the focus of the original surveys” (Hyman, 1972, s.1). 

Sekundäranalys innebär att tidigare insamlad och av någon annan person redan analyserad 

data används (Leivik Knowles, 2000). Till exempel så används sekundäranalys ”när man vill 

sätta in resultaten från olika undersökningar i ett sammanhang eller när man vill visa att 

resultat låter sig tolkas på ett annat sätt än vad som gjordes i den ursprungliga 

undersökningen” (Leivik Knowles, 2000, s.297f).  

 

Några argument för vårt val av denna metod är resursbrist i kombination med ett stort 

material att undersöka och analysera. Genom att använda oss av sekundäranalys som metod 

kan vi med små resurser ta oss an våra relativt stora frågeställningar (jfr Deacon, Pickering, 

Golding & Murdock 1999; Leivik Knowles, 2000). En annan fördel med sekundäranalys är 
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att analys av existerande data kan ge möjlighet att etablera samband som förbisågs när 

materialet insamlades samt att vi ges möjlighet att på nytt analysera samma data från olika 

perspektiv och inom olika teoretiska ramar (jfr Leivik Knowles, 2000). Leivik Knowles 

menar vidare att för att sekundäranalysen ska bli meningsfull förutsätts i regel att man tillför 

resonemanget nya teoretiska begrepp. Vi har ställt oss kritiska och ifrågasättande till det redan 

framtagna och det förut analyserade materialet, vilket vi anser vara av yttersta vikt vid 

sekundäranalys. Ytterligare en fördel är att vi kan bidra med ny kumulativ kunskap. 

 

En fråga som vi har ställt oss är om vi kan förstå materialet i en sådan utsträckning att det kan 

ge oss en relevant grund till vidare slutsatser och analyser utan att ha tillgång till den dolda 

kunskap som originalstudiernas författare innehar. För att undvika feltolkningar av 

fallstudiematerialet måste vi under arbetets gång kontinuerligt pröva oss själva då det finns en 

risk att vi i egenskap av sekundäranalytiker är selektiva i våra tolkningar och bara tar in 

resonemang som stödjer vår uppfattning. Om feltolkningar blir en del av våra resultat kan 

våra slutsatser snarare utgöra en risk än att vara till hjälp då organisationer utvecklar sin 

kriskommunikation. Ett problem med kvalitativ sekundäranalys som metod är att man 

knappast kan redovisa originalrapporten som analysen baseras på i sin helhet, vilket medför 

att läsaren kanske inte alltid får en möjlighet att dra andra slutsatser (Leivik Knowles, 2000). 

 
2.3.2 Textanalys 

Sekundäranalysen som metod kräver att vi inleder med att tänka brett och abstrakt för att 

finna existerande teman som är återkommande i fallstudierna (jfr Hyman, 1972). Det är här 

som den kvalitativa textanalysen kommer in som metod. ”Textual analysis offer systematic 

ways of exploring, the meanings of documents” (Deacon m fl, 1999, s.17). Vi har uteslutande 

analyserat texternas innehåll, då vi inte anser att språk, form, kontext med mera är av relevans 

för att besvara våra frågeställningar. Helhetsanalys är en form av textanalys och innebär att vi 

ser till helheten i den insamlade informationen. Vi har gjort överblickande granskningar och 

analyser av materialets helhet snarare än att gå in på fenomen och redogörelser som bara dykt 

upp vid enstaka tillfällen i texterna. Det är återkommande teman och resonemang som 

intresserar oss i texterna. Vi har använt oss av helhetsanalysmetodens tre faser; val av tema 

eller problemområde, formulering av frågeställningar och systematisk analys.  
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2.3.3 Komparativa och kunskapskritiska analysmetoder 

Som kompletterande verktyg till textanalysen har vi använt oss av komparativa och 

kunskapskritiska analysmetoder. Efter att vi genomfört helhetsanalysen och funnit 

återkommande teman, resonemang och mönster jämförde vi med hjälp av komparativ 

analysmetod de olika fallstudierna för att undersöka likheter, skillnader eller påverkan dem 

emellan (jfr Hellspong, 2001). Den kunskapskritiska analysmetodens syfte i vår uppsats har 

varit att verka som ett stöd då vi prövade texterna i empirin kritiskt samt avgjorde vilken 

kunskap texterna gav (Hellspong, 2001). Då Hellspong menar att kunskapskritisk analys 

passar väl för texter med forskningsresultat, rapporter och undersökningar har vi utnyttjat den 

för att löpande under analysen av fallstudierna behålla ett kritiskt perspektiv till vad de 

förmedlar.  

 
2.3.4 Praktiskt genomförande 

Vid de noggranna genomläsningarna av fallstudierna tematiserade vi genom att löpande 

skriva ner indikationer på återkommande teman, mönster och resonemang relevanta för vår 

analys. I denna fas av analysarbetet jobbade vi fortfarande med varje fallstudie för sig. För att 

försäkra oss om att vi inte missat relevanta infallsvinklar på de teman som fastställts vid 

tematiseringen gjorde vi ytterligare en grundlig genomläsning av fallstudierna. Detta sysslade 

vi med fram tills att vi ansåg oss ha funnit alla uppgifter av intresse kring temana som skulle 

komma att tas upp i analysen. 

 

Vi skrev ut de dokument som innehöll empirins tematisering, fallstudie för fallstudie. Nu var 

det dags för att komparativt analysera fallstudierna. Vi klippte isär och blandade det utskrivna 

tematiseringsmaterialet från de olika fallstudierna med varandra. Sedan sorterade vi materialet 

i högar under de olika temagrupperna. För att få en överblick över materialet lade vi ut 

materialet i sina temagrupper på ett stort golv. När vi upplevde att grupperingen av temana 

var slutförd tog vi oss an grupp för grupp och analyserade dem. Sorteringsarbetet resulterade i 

rubriker, underrubriker, styckesindelningen samt resonemanget som återfinns i analyskapitlet.   

 

2.4 Reflektioner av metod 

Metoderna vi har använt oss av har varit framgångsrika för vårt syfte. Vi upplevde till en 

början att det var problematiskt att finna rätt metod för att genomföra denna studie såsom vi 
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önskade. Ett problem som vi inledningsvis stötte på då vi funnit att sekundäranalys var en bra 

metod för vårt syfte, var att det inte fanns så mycket litteratur om metoden. Detta löste vi 

genom att söka efter hjälpmetoder som textanalys, komparativ och kunskapskritisk metod. 

Längre fram i studien insåg vi att dessa stöttande metoder kom till stor nytta för analysens och 

slutsatsens utförande och resultat. Utan stödmetoderna hade detta inte blivit en uppsats alls. 

 

Eftersom litteratur som beskriver den undersökningsform som vi bestämt oss för att använda 

är relativt sällsynt hade vi från början inte riktigt klart för oss hur det praktiska genomförandet 

skulle gå till. Det stod dock snart klart för oss att vi behövde ha en relativt fast struktur då 

empirimaterialet var stort och fallstudierna skulle jämföras med varandra. Det visade sig att vi 

tänkt rätt angående vikten av att få en fysisk överblick över materialet som skulle analyseras. 

Vi hade inte kunnat skaffa oss överblick över så mycket empiriskt material som vi hade på en 

dataskärm. Analys och tematiseringsgrupperingar tog dock längre tid än vad vi förväntat och 

räknat med. 

 

Vi har främst lärt oss att då vi vet vad vi vill undersöka finns det inga begränsningar i form av 

dålig tillgång till litteratur om den sortens metod som vi vill använda. Vi anser att man skaffar 

sig den bästa metoden genom att vara innovativ och helt rätta sig efter undersökningens syfte 

och frågeställningar. Ytterligare erfarenheter som vi dragit av att använda oss av en metod 

som vi upplevde som okänd är att det är svårare än vanligt att veta hur resultatet ska komma 

att bli. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel beskriver vi de teorier och den tidigare forskning inom området som vi 

betraktar som väsentliga för vår undersökning och vårt syfte. Vi inleder med att omnämna 

och diskutera risksamhällsperspektivet som vi anser är det i fallstudierna övergripande 

perspektivet för att därefter lyfta fram kaosteorin. Sedan redogör vi för teorier och tidigare 

forskning om omvärlds- och framtidsstudier samt planering och samordnad informations-

försörjning. Under nästkommande avsnitt som behandlar förtroendeperspektivet redogör vi 

för assymetriprincipen, Situational Crisis Communication Theory (SCCT) och teori om 

dialog. Vi avslutar detta kapitel med att redogöra för teori och tidigare forskning kring kultur 

och organisatoriskt lärande.  

 

3.1 Risksamhällsperspektivet  

Den tyske sociologen Beck menar i sin bok Risksamhället att samhället har blivit alltmer 

komplext med bland annat alltfler större teknologiska risker (Beck, 2000). Enligt Beck 

kännetecknas risksamhället av en distribution av risker till skillnad från till exempel 

industrisamhället som kännetecknas av en distribution av varor. Beck menar att risker endast 

finns i termer av kunskap om dem, vilket innebär att om vi inte känner till risken i fråga så är 

det riskfritt. Becks resonemang innebär vidare att vissa människor är mer drabbade än andra 

och på så sätt uppstår det olika riskpositioner i samhället. Även massmediernas roll diskuteras 

av Beck, såtillvida att riskerna är föränderliga och socialt konstruerade, och dessa 

konstruktioner definieras av bland andra medierna. Beck menar att dagens risker är globala 

snarare än personliga. I risksamhället är det enligt Beck oron som är drivkraften. 

Vi tror att riskmedvetenheten grundas i förmedling från främst media, men också från 

forskning och myndigheter. 

 
3.2 Kaosteori 

Enligt kaosteorin är öppenhet avgörande för att förhindra kriser (Eriksson, 2001). Eriksson 

menar att om öppenheten kompromissas kan detta leda till att glappet mellan verkligheten och 

verklighetsuppfattningen kan bli för stort. Kaosteorin har enligt Eriksson sin grund i tanken 

om irreversibla processer och sin kärna i oförutsägbarhet. Enligt teorin befinner sig allt i en 

ständig förändring. De irreversibla processerna består av växlingar mellan ordning och 
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oordning. Kaosteorin behandlar komplexa och icke-linjära samband och man talar här om den 

så kallade fjärilseffekten som innebär att verkligheten består av komplexa mönster. 

Fjärilseffekten innebär att den minsta lilla beståndsdel kan bidra till ett handlingsförlopp som 

kan sluta i något stort. Kaosteorin hänger sig alltså inte åt slumpmässiga förhållanden, utan 

behandlar verkligheten som mönster med avancerade kopplingar mellan många samverkande 

faktorer. Kaosteorin betraktar verkligheten som en samling system i dynamisk förändring 

enligt Eriksson. Systemen anses öppnas och stängas genom processer inom systemen och 

kaos kan uppstå i såväl stängda som öppna system. Ett system som är stängt kan drabbas av 

energibrist och i ett öppet system kan kaos uppkomma genom ett överflöd av energi. Det 

energifyllda kaoset kan resultera i en reorganisering inom ett system. Eriksson hävdar vidare 

att skapandet är en viktig komponent inom kaosteorin. Trots att kaosteorin har sin kärna i 

oförutsägbarhet ses människor som aktiva skapare av tankar, handlingar eller icke-handlingar 

som kan komma att få stor betydelse. Frågan vi ställer oss är om det är någon idé att analysera 

omvärlden om framtiden är oförutsägbar. Vi tror att genom att beakta människors skapande 

och göra mönstertolkningar kan vi försöka skapa oss en bild av en tänkbar framtid eller 

omvärld.  

 

3.3 Omvärlds- och framtidsstudier  

Omvärldsstudier innebär en kartläggning av omvärlden (Andersson, 2005). Andersson menar 

att om en organisation utför kontinuerlig omvärldsbevakning kan denna användas som viktigt 

beslutsunderlag och styrmedel för en organisation. Enligt Andersson sker kartläggningen 

genom att information som anses relevant för organisationen i fråga samlas in och kopplas 

samman för att på olika sätt styra verksamheten. Andersson menar också att tolkning och 

mönsterigenkänning är viktiga delar i en organisations omvärldsbevakning, det vill säga att 

det är viktigt att kunna utläsa och tyda mönster i till exempel information. Principen om 

mönsterigenkänning ska råda då en organisation tolkar sin omvärld. Mönstertolkningen ska gå 

ut på en relevansbedömning av informationen som framkommer då det sker en faktainsamling 

av omvärlden. För att utföra relevanta omvärldsstudier ska man inte systematisera 

mätningarna genom att fastställa frågor och svarsalternativ till omvärlden i förväg, utan dessa 

ska växa fram i takt med att mönster framträder och noteras. Detta resonemang 

överensstämmer med kaosteorin som också pekar att verkligheten består av komplexa 

mönster.  
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I framtidsstudier använder man sig ofta av övningar i olika typer av kriser, där organisationer 

utgår från manus för en krissituation som omfattar alla berörda roller i organisationen (jfr 

Andersson, 2005). I boken Professionell kommunikation nämner Flodin (1999a) att en 

organisation kan hålla sig uppdaterad bland annat på signaler av potentiella kriser som kan 

uppkomma, vilka intressenter som kan vara aktuella vid olika kriser och vilka 

kriskommunikativa planer som kan komma att bli aktuella genom att utföra omvärldsanalys 

kontinuerligt. 

 
3.4 Planering och samordnad informationsförsörjning 

Seeger, Sellnow och Ulmer (2001) poängterar vikten av förberedelse, istället för ett reaktivt 

agerande, inför en kris för att uppnå effektiv kriskommunikation. Kriskommunikationsplaner, 

baserade på bland annat omvärldsanalyser, ska vara tillgängliga, regelbundet uppdaterade, 

reviderade och praktiserade (jfr Seeger m fl, 2001). Genom lärdom från tidigare kriser går det 

att skildra ett antal normer för kriskommunikation enligt författarna. Bland annat föreslås en 

krisdrabbad organisation använda en ensam talesman, tillhandahålla öppen, snabb och 

noggrann kommunikation till intressenter samt ha en öppen kommunikation med externa 

källor. Flodin (1999b) påpekar betydelsen av planer i vilka en organisations eller myndighets 

högsta ledning tydligt poängterar vikten av informationsfunktionen för att kunna utnyttja den 

på ett optimalt sätt vid en kris. Planen ska innehålla uppgifter såsom beskrivningar över 

ansvar och rollfördelningar samt förberedande åtgärder för att säkra nödvändigt 

handlingsutrymme (Flodin, 1999b). 

 

I inledningsfasen av en kris föreligger informationsbrist samtidigt som intressenter är i stort 

behov av information (Dahlström & Flodin, 1998). I akutskedet av en kris finns det alltid en 

risk att intressenter upplever att organisationer och myndigheter innehar mer information än 

de vill tillkännage. Detta kan leda till ett sänkt förtroende och en, av misstro, infekterad 

relation mellan intressenter och organisation eller myndighet i kris (Dahlström & Flodin, 

1998). Dahlström och Flodin menar vidare att ett försvar för en organisation som inte 

tillkännager all information den har vid en kris är att den vill gå ut med korrekta uppgifter. Då 

det ofta råder brist på pålitlig information i en krisdrabbad organisation vid akutskedet kan 

tystnaden ses som en kvalitetssäkring av kriskommunikationen som sprids från 

organisationen. Även i betänkandet SOU (Statens Offentliga Utredningar) 2003:11 nämns det 

att aktörers informationsbehov ökar vid en kris, behovet kan få ändrad karaktär och det finns 
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enorma krav på att kunna informera massmedia och allmänhet vid en kris. Betänkandet 

påpekar att goda premisser för alla att handla så att krisens verkningar blir mindre eller 

åtminstone inte förvärras, genereras om organisationer och myndigheter kan ge en snabb, 

tydlig, korrekt och relevant information till allmänhet och media. I betänkandet konstateras 

också att en samordnad informationsförsörjning hindrar att felaktiga och motsägande 

uppgifter kommer i omlopp och att missuppfattningar uppstår. Samordningen kvalitetssäkrar 

på så sätt informationen så att både information som kommer in respektive ges ut från 

organisationen är korrekt, vilket ger ett gott förtroende för organisationen, anser vi.  

 

3.5 Förtroendeperspektivet 

Krisen är enligt Dahlström och Flodin (1998) snabb till sin natur och tempot har accelererat i 

takt med den nya, snabbare informationsteknikens introduktion. Kriskommunikation handlar 

därför idag till stor del om att vara snabbt ute med information. I ”stealing thunder”-teorin 

(Arpan & Pompper, 2005) lyfts fördelarna fram som en organisation kan vinna med att gå ut 

med sin kris eller brist före medierna. Författarna menar att om en organisation kommunicerar 

mer öppet och snabbare kring en kris än var allmänheten förväntar sig kan organisationen 

vinna ett ökat förtroende. Rapporteringen kring en kris blir mindre intensiv än förväntat om 

organisationen i krisens centrum förekommer media med korrekt information om brister med 

mera.   

 

Peters, Covello och McCallum (1997) har utfört empirisk forskning kring upplevd tillit och 

trovärdighet. I sina studier fann forskarna att en organisation bör identifiera sin svagaste länk 

avseende tillit och trovärdighet och arbeta för att uppriktigt och ärligt åtgärda denna länk. 

Organisationens uppriktighet och ärlighet ska enligt forskarna bidra till ett ökat förtroende för 

organisationen. Renn och Levine (1991) anger fem faktorer som bör stötta och kompensera 

varandra för att ge god upplevd trovärdighet. Dessa faktorer är kompetens, objektivitet, 

rättvisa, konsistens och förtroende. Kasperson, Golding och Tuler (1992) menar i motsats till 

ovanstående forskare att ingen av faktorerna får släpa efter. Dessa forskare menar att 

styrkekompensering faktorer emellan ger en låg trovärdighet, det vill säga en faktor kan enligt 

dem aldrig kompensera en annan. De två forskarlagen delar dock i stort synen på vilka 

komponenter som är viktiga för en god tillit. De sistnämnda forskarna anser att 

komponenterna är engagemang, kompetens, omsorg och förutsägbarhet. I motsats till 

ovanstående författare anser Arpan och Pompper (2005) att det handlar om att göra det 
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positivt oväntade för att vinna ett ökat förtroende. De menar att intressenter och allmänheten 

får ett ökat förtroende för en organisation som hanterar en kris över förväntan. 

 

Warg (2000) menar att uppbyggnad av förtroende är ett långsiktigt projekt som ska pågå 

parallellt med övrig verksamhet. Warg är av uppfattningen att organisationer ska arbeta med 

sin kriskommunikation vid normaltillstånd, då det bidrar till ökad tillit om en organisation 

framstår som väl förberedd i händelse av en krissituation. Öppenhet och transparenta 

kommunikationslänkar är tillsammans med förmågan att lyssna de mest grundläggande 

byggstenarna för att vinna förtroende (Sandman, 1993). Om man vinner förtroende har man 

nått långt oavsett vilken risk- eller kriskommunikation man utför, anser Sandman. 

 

3.5.1 Assymetriprincipen  

Enligt assymetriprincipen är det lättare att förlora tillit än att vinna tillit (Slovic, 1993). 

Assymetriprincipen består av fyra faktorer. Faktor nummer ett behandlar förhållandena kring 

att något negativt som en kris har en benägenhet att bli ihågkommet i större utsträckning än en 

positiv händelse. Här spelar självklart media och ”agendasetting”-teorin en stor roll. Den 

andra faktorn har sin bakgrund i antaganden om att människors attityder påverkas mer av 

negativa händelser än positiva. Faktor tre handlar om att källor som för negativ rapportering 

ofta anses vara mer trovärdiga än källor som för en positiv rapportering. Som 

assymmetriprincipens fjärde faktor lyfter Slovic fram människors ovilja att ta till sig 

information som skulle kunna minska den misstro som de har. Tillit och förtroende aktörer 

emellan är avgörande för en framgångsrik kommunikation i allmänhet och för 

kriskommunikation i synnerhet (Warg, 2000). Warg menar att tillitsgraden inte 

uppmärksammas i någon större grad då den är hög, men att om tillitsgraden börjar sjunka kan 

detta ha förödande konsekvenser för en vidare handlings- och kommunikationsprocess. Ett 

kantstött förtroende är en svår sak att reparera och återställa enligt Warg. 

 

3.5.2 Situational Crisis Communication Theory (SCCT) 

Kriskommunikationen är bland annat ett verktyg för att värna om en organisations rykte 

(Coombs, 2004). Enligt Situational Crisis Communication Theory (SCCT) bör en 

organisation anpassa sin kriskommunikation utefter vilken krisbakgrund den har samt 

acceptera och agera utifrån det ansvar som läggs på den under en kris (Coombs, 2004).  



  - 15 -

Enligt Coombs är en organisations krishistorik, relationshistorik med intressenter och 

allmänhet samt krisens grad av allvarlighet, komponenter som är avgörande för 

organisationens rykte, ansvarstillskrivning samt val av kriskommunikativ strategi. 

En studie, gjord av Coombs och Holladay (2001), visade att en för allmänheten känd historia 

av tidigare kriser ökade tillskrivningen av organisationsansvar samt hotet mot organisationens 

rykte. Utformningen av kriskommunikationen rekommenderas i SCCT att utgå från 

allmänhetens förtroende för organisationen, förtroendet utgår i sin tur från organisationens 

rykte som den tillskansat sig genom sin krishistorik (Coombs, 2004). Coombs menar att 

allmänhetens och intressenternas uppfattning om hur stort ansvar en organisation har vid en 

kris påverkas av om liknande kriser inträffat upprepade gånger i anknytning till 

organisationen i fråga. Ju större ansvar för krisen som läggs på organisationen, ju större 

riskerar konsekvenserna för organisationens rykte att bli (Coombs, 2004).   

 

Då medier i samband med en uppkommen kris som knyts till en viss organisation påminner 

allmänheten om tidigare kriser kopplade till organisationen, påverkas uppfattningen om den 

nuvarande krisen enligt SCCT (Coombs, 2004). Dahlström och Flodin (1998) menar att 

relationen mellan en krisdrabbad organisation och rapporterande medier utgörs av beroende. 

Medierna behöver information från organisationen och organisationen behöver använda 

medierna som kommunikationskanaler. Men, denna relation bygger även till stor del på 

konflikt. Massey (2001) menar att om en organisations krishistoria är okänd för allmänheten 

antas organisationen inte ha någon krishistorik. Medierna har här en nyckelroll för 

organisationens kriskommunikation då allmänheten oftast förutsätter att de skulle ha 

rapporterat kring tidigare kriser om det hade funnits några (Coombs, 2004). 

 

Ett alternativ till att agera enligt SCCT och acceptera det ansvar som tillskrivits 

organisationen vid en kris är att sprida information som motsäger den allmänna uppfattningen 

(Coombs, 2004). Detta kan förekomma till exempel då en organisation uppfattar sig felaktigt 

dömd av allmänheten i frågan om ansvaret, men vi tror att det är bättre att arbeta med 

allmänheten än mot den och därför stöder vi inte denna strategi i vår uppsats. 

 

3.5.3 Dialog  

För att kunna hantera en kris är det avgörande att beakta teorin kring intressenternas 

betydelse, den så kallade ”stakeholder”- teorin (Freeman, 1984). Freemans definition av en 
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intressent är en person eller grupp som har ett intresse, rättighet, anspråk eller ägandeskap och 

kan påverka utförandet av en organisations mål. En god kommunikation mellan intressenter 

och organisationen under krisen är vad som kan rädda organisationens förtroende. För att ha 

en god kommunikation med sina intressenter kan en organisation använda sig av Grunig och 

Hunts symmetriska modell för tvåvägskommunikation (Grunig & Hunt, 1984). Denna 

kommunikationsmodell behandlar nyttan av en jämlik och ömsesidig relation mellan 

organisationer och deras intressenter. Arpan och Pompper (2005) stödjer Grunig och Hunts 

resonemang då de i sin forskning har funnit att organisationer tenderar att ha en högre 

trovärdighet då intressenterna är involverade i större grad. Kommunikationens syfte är att 

beakta intressen hos krisens alla parter samt att parterna genom samarbete ska komma fram 

till åtgärder och lösningar. Till skillnad från Grunig och Hunts assymetriska 

tvåvägskommunikativa modell ska organisationer i den symmetriska modellen inte behandla 

intressenterna som enbart mottagare av information vilken ska lugna och övertyga, utan de 

ska även ta till sig intressenternas synpunkter för att med hjälp av dessa hantera krisen. Den 

symmetriska tvåvägsmodellen för framgångsrik information bygger på att kommunikationen 

är en strategisk resurs och bäst utövas genom symmetrisk kommunikation, det vill säga 

dialog. Vi menar att en organisation genom dialog bland annat kan få ny kunskap. 

 

Flodin (1999b) anser att organisationer måste utgå från mottagaren och dennes situation för 

att överhuvudtaget kunna uppnå en god kommunikation. Detta resonemang kräver dialog och 

öppenhet från både sändare och mottagare där båda är öppna och villiga att ändra sig till följd 

av ny kunskap och information parterna emellan.  

 

3.6 Kultur 

Enligt Flodin (1999b) är det viktigt att se själva krisen som en social process där alla ingående 

aktörer har sin egen uppfattning om krissituationen. Myndigheter och organisationer måste 

vara väl informerade om olika intressenters och allmänhetens uppfattningar och kunskaper 

om skeenden och situationer kring krisen för att kriskommunikationen ska lyckas. För att 

kunna ta del av intressenternas och allmänhetens uppfattningar och kunskaper måste 

myndigheter och organisationer enligt Flodin vara medvetna om hur kulturerna dessa 

återfinns inom fungerar. Enligt Birdwhistell (1970) är kulturen mycket viktig att beakta vid 

kommunikation. Han menar att det är kulturen som ger kommunikationen dess struktur. 

Ayoko, Härtel, Fisher och Fujimoto (2004) instämmer i Birdwhistells resonemang, men de är 
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villiga att gå ännu ett steg i beskrivningen av relationen mellan kultur och kommunikation. De 

menar att kulturen och kommunikationen befinner sig i en växelvis påverkande relation där 

kulturen influerar kommunikationens utformning och kommunikationens aktivitet i sin tur 

påverkar kulturens form. För att fortsätta Flodins (1999b) resonemang menar han att det är av 

stor betydelse att hantera en kris och bilden, det vill säga intressenternas och allmänhetens 

uppfattning av en kris, parallellt. Enligt honom är det nödvändigt för organisationer att inse 

och handla utifrån förhållandet att bilden av krisen är lika verklig som själva krisen och att en 

bristfällig hantering av bilden av krisen kan resultera i att den verkliga krisen expanderar eller 

tar en annan form och riktning. Bilden av en kris och på vilket sätt människor bemöter och 

betraktar kriser och risker varierar enligt Slovic (1987) beroende på vilken kultur 

människorna tillhör. Detta resonemang får stöd av författarna Dahlström och Flodin (1998) 

som är av uppfattningen att det i vårt globala samhälle finns en kulturell mångfald som 

organisationer måste ta hänsyn till vid krisplanering och vid krissituationer. Författarna menar 

att det är orealistiskt att anta att alla dessa individer i samhället, med olika religion, språk, 

värderingar med mera, uppfattar och reagerar på en kris på ett likartat sätt.  

 

Enligt Kaman Lee (2005) är det idag dåligt fokus på allmänhetens heterogenitet, vilket bland 

annat beror på kulturella skillnader människor emellan, inom praktisering av och forskning 

kring kriskommunikation. Enligt Dahlström och Flodin (1998) har organisationer ofta 

problem med att anpassa sin kriskommunikation till det heterogena samhälle som de verkar 

inom. Organisationerna vet inte alltid vilka informationskanaler eller vilken information som 

når ut till vilka grupper av allmänheten. Även Ayoko m fl (2004) anser att det är avgörande 

för en organisation eller myndighet att beakta den kulturella heterogeniteten. Författarna 

menar att kulturella möten kan resultera i både produktiva och destruktiva konflikter. 

Resultatet beror enligt dem på hur god kännedom man har om hur kulturerna som möts skiljer 

sig. Vid en produktiv konflikt mellan olika kulturer menar författarna att genom kunskap om 

varandra kan kulturerna komplettera varandra och bli innovativa. Vid en destruktiv konflikt 

däremot kämpar de olika kulturerna emot varandra på grund av okunskap om varandra. Detta 

resonemang går, förutom att applicera på kriskommunikationen mellan intressenter eller 

allmänheten och organisationer, att tillämpa vid kriskommunikation organisationer emellan. 

Ayoko m fl (2004) menar nämligen att olika organisationer kan utgöra mycket olika kulturer.        
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3.7 Organisatoriskt lärande 

Det organisatoriska lärandet handlar om vikten av att lära av det förflutna och att ha ett 

synsätt som utgår från en kontinuerlig utveckling av en organisation (Larsson & Nohrstedt, 

2000). Författarna resonerar vidare att det organisatoriska lärandet rör sig om att finna och 

rätta till fel och brister i organisationer med betoning på lärandet som en ständigt pågående 

process. Begreppet fokuserar på hur man inom en organisation tar till sig kunskap, utvecklar 

den och utnyttjar den för förändring. Falkheimer och Heide (2003) pekar på att organisationer 

har börjat inse betydelsen av att kunna återanvända organisationers kunskaper och gjorda 

erfarenheter. Organisationer behöver då inte uppfinna hjulet gång på gång. 
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4. Analys och resultat 
I följande avsnitt redovisas ett urval av det empiriska material som är insamlat genom en 

granskning av fem fallstudier i kriskommunikation. Resultaten från vår analys presenteras 

genom olika teman som blev signifikanta vid resultatanalysen. Först i detta kapitel redovisar, 

analyserar och jämför vi de i empirin mest framträdande temana och resonemangen. Analys- 

och resultatpresentationen inleds med fyra separata avsnitt som behandlar organisationen ur 

samordnings-, planerings-, öppenhets- respektive erfarenhetsaspekter. Sedan kommer vi in på 

ett avsnitt som behandlar resonemang kring informations- och kommunikationskanaler. 

Därefter redogör vi för ett tema som i fallstudierna behandlar mediernas roll som 

kommunikationsaktörer. Dialog med allmänheten är följande temarubrik. Under denna rubrik 

analyserar vi bland annat hur allmänheten kan vara till hjälp för kriskommunikationen. 

Sedan behandlar vi det stora temat om språk och kultur i kriskommunikation för att avsluta 

med att diskutera fallstudiernas resonemang kring symbolisk kommunikation och samhällets 

globalisering. 

 
4.1 Organisatorisk samordning 

4.1.1 Centralisering 

Ett genomgående mönster i de studerade fallstudierna är att centralisering lyfts fram som en 

viktig komponent för att nå framgång vid samordning av kriskommunikation med medier och 

allmänhet samt inom och mellan organisationer. Centralisering och samordning är begrepp 

som står varandra nära och vi tror att deras styrka som aktiva delar i kriskommunikationen 

ligger i att de ger struktur åt det kaos som omger en kris.  

Centraliseringen som gjordes av informationsbehandlingen ledde till relativt 

entydig information från ett litet antal källor (Eriksson, Johansson & Larsson, 

2004). 

En viss översikt över krisen kan nås då avgörande tolkningar och beslut centraliseras. I 

enlighet med kaosteorin måste dock kriser ibland betraktas som alltför komplexa samband för 

att helt kunna täckas in genom att kommunikation, beslut med mera centraliseras (jfr 

Eriksson, 2001). Om kriser beaktas som uttryck för kaos kan centralisering vara en faktor som 

motverkar en mer omfattande förståelse då till exempel olika perspektiv på krisen inte lyfts 

fram. Vi menar att en risk är att de bästa idéerna till god kriskommunikation kan komma att 
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bortrationaliseras på grund av centralisering. I fallstudierna går den främsta kritiken mot 

centralisering av bland annat kommunikation ut på att den inte ger utrymme för egna initiativ.  

Toppstyrning utan utrymme till egna initiativ var ett problem i samband med 

krisen kring tsunamikatastrofen (Nord, 2005). 

 

Att centralisering har en positiv effekt på kriskommunikationens entydighet är ett 

återkommande tema i fallstudierna. 

Centraliseringen som skedde av informationsbehandlingen ledde till relativt 

entydig information från ett litet antal källor (Eriksson, Johansson & Larsson, 

2004). 

Det spred sig mycket snabbt bland de i kriskommunikationen inblandade 

departementen och myndigheterna att det bara var statsministern som skulle 

uttala sig angående terrorattackerna i USA (Larsson, 2002). 

Enligt Seeger m fl (2001) bör en organisation som ska hantera en kris centralisera sin 

kommunikationen till en enda talesperson.  

 

Det framkommer också ofta i fallstudierna att en fysisk centralisering gav goda resultat för 

kriskommunikationen. I de fall då fysisk centralisering inte användes uttrycks det att en sådan 

varit önskvärt för en mer effektiv kriskommunikation.  

En representant vid statsrådsberedningen menade att en gemensam lokal för 

samordning hade förenklat hanteringen av det akuta skedet (Larsson, 2004). 

Detta visar enligt oss på att den mest effektiva kommunikationen med minst brus, trots dagens 

goda tillgång till många och ofta avancerade kommunikationskanaler, sker fortfarande ansikte 

mot ansikte. 

 

4.1.2 Personalutbyte för att underlätta informationsutbytet 

Samordning i form av fysisk närvaro behandlas vidare i fallstudierna. Många röster som 

kommer fram i fallstudierna förordar representantutbyten mellan organisationer som är 

inblandade i en kris för att underlätta kommunikationen och förståelsen organisationerna 

emellan.   

En politiskt sakkunnig med läkarbakgrund placerades på sjukhuset strax efter 

attacken mot Lindh för att etablera kontakt med sjukhuset samt för att underlätta 

informationsutbytet (Larsson, 2004).  
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Vi tror att utbyte av personal organisationer emellan är en viktig och relativt billig åtgärd för 

att uppnå effektiv kriskommunikation. Den kontinuerliga uppdateringen som bara kan uppnås 

med fysisk närvaro bidrar till tidsbesparing, till att informationskedjan förenklas och att 

aktörerna förses med korrekt och aktuell information.      

 

4.1.3 Snabbhet för korrekta beslut 

Seeger m fl (2001) anser att kriskommunikationen ska vara snabb och noggrann. Vi har 

uppmärksammat att snabbhet är ett återkommande tema i samband med kriskommunikation. 

Om inte information angående beslut om vem som ska uttala sig och vad som ska sägas sker 

genom en god samordning och sprids snabbt inom inblandade organisationer, kan krisen 

utökas på grund av att icke-entydig information sprids. Detta kan i sin tur leda till en 

snöbollseffekt i form av att felaktig information leder till felaktiga analyser och om de 

felaktiga analyserna sprids kan dessa i sin tur bidra till felaktiga beslut. 

 

4.1.4 Egna initiativ eller tydlig fördelning?   

Vi har funnit två mönster som drar en skiljelinje genom hela empirin. Det ena mönstret 

behandlar fördelen med att personer inom en krisdrabbad organisation tar egna initiativ 

angående kriskommunikationen.  

Upplysningscentralen och kommunens ledningsgrupp borde ha varit bättre 

samordnade, förslagsvis genom kommunens hemsida (Hedman, 1999).   

Det andra mönstret går ut på att förorda centralisering av ansvar och att alla i en organisation 

har sin speciella funktion för en tydlig struktur vid en kris.  

För den egna organisationen samt för allmänhetens skull ville rikspolischefen 

tydliggöra ansvarsfördelningen (Johansson, 2004).  

Vi påstår att det går att kombinera dessa två mönster för att uppnå framgångsrik 

kriskommunikation. Organisationer bör i sitt arbete med att planera för kriskommunikation 

uppföra en tydlig funktionsfördelning för alla i personalen, centraliseringsdirektiv och 

ansvarskedjor, men de bör samtidigt planera för att inte alla funktioner i planeringen kan 

komma att bli tillsatta då det är skarpt läge. Genom att kontinuerligt uppdatera personalens 

kunskaper kring organisationens kriskommunikationsplaner kan detta genomföras. Vi anser 

att de egna initiativ som ibland kan bli nödvändiga att ta vid extraordinära omständigheter bör 

grundas på god kunskap om hur organisationen ska fungera.        
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4.1.5 Kompetent och transparent samordning för ökad trygghetskänsla  

I enlighet med betänkandet SOU 2003:11 framkommer det i fallstudierna att det föreligger ett 

enormt tryck från medier och allmänhet på informationsförsörjning vid kris. Ett tydligt 

mönster i fallstudierna visar på att tydlig information angående samordningens struktur till 

allmänhet och medier är en viktig del av kriskommunikationen.  

En viktig erfarenhet som gjordes var att ge klara besked om vilken myndighet 

som hanterade vad i krisen och se till att det inte framstod som om man högre 

upp i statsledningen tog över myndighetsarbetet från till exempel polis och 

sjukhus (Larsson, 2004). 

Eftersom kompetens och transparens är viktiga komponenter för att nå tillit och förtroende 

hos intressenterna bör tydlighet kring samordningens struktur vara en bra strategi att arbeta 

efter vid kriskommunikation (jfr Kasperson m fl, 1992; Peters m fl, 1997; Renn & Levine, 

1991). Vi tror att då allmänhet och medier informeras om samordningen kan de själva 

bedöma kompetensfördelning inom organisationen, vilket bör ge en känsla av trygghet.  

 

4.1.6 Kvalitetssäkring av information 

I fallstudierna nämns kvalitetssäkring av information bara en enda gång. Det är viktigt att en 

organisation planerar för hur den ska gå tillväga för att kvalitetssäkra informationen som både 

kommer in från och som meddelas ut till intressenter i andra organisationer, allmänheten och 

medierna under en kris. I fallstudierna framkommer det att tidsbristen oftast är stor i 

akutskeendet av en kris och att det då sällan finns tid för att utarbeta ett fungerande system för 

kvalitetssäkring av information. Likt i ovanstående resonemang vill vi här peka på 

samordning som en viktig faktor för fungerande kriskommunikation. Vi anser att 

organisationers samordning ska ha en kvalitetssäkrande funktion i form av användning av en 

ensam talesman eller en grupp som har till uppgift att granska all information som är i omlopp 

under en kris. I betänkandet SOU 2003:11 förespråkas planering av kvalitetssäkring av 

informationen genom att den samordnas för att förhindra att felaktig information 

vidarebefordras.    

 

4.1.7 Oklarheter i ansvars- och informationsfördelningen 

I samtliga fallstudier avhandlas kriskommunikationen inom och mellan de i krisen inblandade 

organisationerna och myndigheterna. Oklarheter i ansvars- och informationsfördelningen lyfts 
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fram som de klart största problemen vid samordningen inom och mellan de inblandade 

organisationerna och myndigheterna.  

Kritik riktades mot oklarheter i ansvarskedjan i samband med 

kriskommunikationen (Strömbäck, 2005). 

Fallstudierna visar i enlighet med teori om framtidsstudier att krisövningar ger en god 

överblick över hur samordningen fungerar i praktiken och hur den kan förbättras (jfr 

Andersson, 2005).  

Övningar vid normaltillstånd bidrog i hög grad till att den kommunikativa 

samordningen fungerade väl mellan departementen med flera (Larsson, 2002). 

Samordningsbrister mellan organisationerna och allmänheten behandlas däremot relativt 

fragmentariskt. Då vi gör en övergripande granskning av hur studieförfattarna har tagit upp 

och behandlat exempel på dålig samordning av kriskommunikationen i de fem fallen som 

ingår i denna uppsats empiri, ser vi en tydlig brist på ett allmänhetsperspektiv. Generellt sett 

saknar vi även behandling av samordningen mellan organisationer och medier i fallstudierna. 

Det är bara vid granskningen av lokal kriskommunikation som studierna har mer än enbart 

fragmentariska inslag av medieperspektivet i resonemang kring samordning.  

Enligt fallstudien om Snökaoset runt Gävle skulle både lokalmedierna och 

samhällsaktörerna ha ett intresse i att bygga upp ett kommunikationsband dem 

emellan under normaltillstånd (Hedman, 1999). 

Enligt ”stakeholder”-teorin är allmänheten och medierna mycket viktiga aktörer som bör 

beaktas vid samordning av kriskommunikation (jfr Freeman, 1984).    

 

4.2 Organisatorisk planering 

Enligt Warg (2000) ska en organisation arbeta med sin kriskommunikation när 

normaltillstånd råder i samhället. Beskrivningar av rollfördelning, handlingsutrymme och 

ansvar ska finnas i den organisatoriska förankringen (Flodin, 1999b). Främsta skälet till detta 

är självklart att organisationen ska vara så väl förberedd som möjligt när en kris blir aktuell, 

men det finns också en tillitsaspekt av att ha god planering. Vad vi menar är att en 

organisation med väl genomarbetade krisplaner är rimligen en organisation som många litar 

på.  
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4.2.1 Uppdaterade kontaktlistor 

Den mest direkta problematiken relaterad till organisationers planering av kriskommunikation 

som vi finner i fallstudierna, utgörs av dåligt uppdaterade eller obefintliga listor över 

ansvariga personer samt telefonnummer och annan kontaktinformation.  

Uppgifter om ansvariga, telefonnummer med mera uppdateras sällan hos medier 

och organisationer (Hedman, 1999). 

Detta går emot Seegers m fl:s (2001) resonemang kring vikten av regelbundet uppdaterade 

krisplaner. Att skaffa relevanta kontaktuppgifter är enligt oss en relativt liten ansträngning om 

man sätter det i relation till hur stora konsekvenserna kan bli för kommunikationen om till 

exempel en nyckelperson är onåbar vid en kris. Förtroendet för en organisation mår bra av att 

den visar att den är förberedd om en kris skulle inträffa (jfr Warg, 2000).   

 

4.2.2 Reaktiv planering 

I ett par av fallstudierna framkommer det att planering av vissa delar av kommunikationen 

skedde först när krisen var ett faktum. I flera av de sammanhang där reaktiv 

kommunikationsplanering nämns i fallstudierna kan dock organisationerna ursäktas av att det 

handlar om planering av ett svårförutsett kriskommunikativt behov. Det är likväl intressant att 

se i fallstudierna att den reaktiva kriskommunikationsplaneringen sällan leder till en positiv 

utveckling av hanteringen och kommunikationen.  

Den reaktiva planeringen gällde bland annat hur kommunikationen kring Lindhs 

skador skulle anpassas till makens önskemål om diskretion (Larsson, 2004). 

 
4.2.3 Planering baserad på enskilda personers närvaro 

Även ur planeringsaspekten vill vi ta upp vikten av att inte allt ansvar och all kunskap om en 

kriskommunikativ funktion hänger på en enda person i organisationen. Flera av fallstudierna 

visar på att planering baserad på att vissa personer ska vara tillgängliga vid en kris lätt 

kullkastas av de oförutsägbara omständigheter som är naturliga inslag vid kriser.  

När länspolisens informationschef kom tillbaka från sin semester ett drygt dygn 

efter attacken mot Lindh, strukturerades informationsarbetet upp i allt från 

backup av utskickade dokument till utnämnande av talesmän (Johansson, 2004). 

Vi påstår att en kriskommunikativ plan inte ska behöva särskilda personers kunskaper för att 

bli aktiverad, utan den bör vara utformad som ett eget väsen. Detta går till viss del emot 
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resonemanget som Flodin (1999b) för, då han menar att en god kriskommunikativ plan bör 

innehålla en bestämd rollfördelning för att uppnå effektivitet och korrekthet. Vårt främsta 

argument emot Flodins resonemang utgörs av de kaosteoretiska tankegångarna angående 

öppenhet, förändring och oförutsägbarhet (jfr Eriksson, 2001). Vi tror således att en 

organisation bör vara öppen för att verkligheten befinner sig i ständig förändring samt att 

enskilda individers anträffbarhet kan betraktas som relativt oförutsägbar vid kris (jfr Eriksson, 

2001). 

 
4.2.4 Situationsanpassning 

För att knyta an till föregående stycke vill vi här redogöra för vikten av att planera för en 

situationsanpassning vid kriskommunikation. I fallstudierna ges exempel på både bra och 

mindre bra situationsanpassning av kriskommunikation. Utrymmet som lämnas för 

situationsanpassning i den kriskommunikativa planen framstår i samtliga fallstudier som en 

avgörande faktor för hur väl organisationen anpassar sig vid en kris. I fallstudierna syns ett 

tydligt mönster där organisationer som lagt stor vikt vid planering för situationsanpassning av 

kriskommunikationen, har kunnat agera mer flexibelt än organisationer som inte planerat så 

mycket för situationsanpassning. 

”…man kunde där (Utrikesdepartementet) relativt snabbt inrätta sig efter 

situationen och etablera såväl presstjänst som konsulär krishantering i en 

omfattning som i efterhand bedöms som tillräcklig” (Larsson, 2002, s.39 ). 

En annan aspekt av planlagd situationsanpassning som vi bara funnit i en av fallstudierna 

handlar om att en organisation bör anpassa sig efter sin krishistorik.    

I samband med mordet på Lindh kommunicerade polisen utifrån en plan som 

innefattade polisens historik med ett tidigare ouppklarat ministermord 

(Johansson, 2004). 

Vi anser i samstämmighet med Situational Crisis Communication Theory (SCCT) att en 

organisation alltid bör planera sin kriskommunikation utifrån den situation organisationen 

själv befinner sig i (jfr Coombs, 2004). Kommunikationen uppfattas med största sannolikhet 

olika beroende på vilken organisation som för den. Detta har förmodligen i sin tur att göra 

med vilken känd historik organisationen i fråga har.   
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4.2.5 God planering ger snabbhet 

Ett återkommande tema i fallstudierna behandlar snabbhet i den inledande fasen av 

kriskommunikationen som en effekt av goda och väl uppdaterade planer för 

kriskommunikationen. Fallstudierna pekar också på att god kännedom om planerna har en 

positiv effekt på kommunikationens snabbhet då personalen under krisen inte behöver ödsla 

tid på att läsa planen från pärm till pärm för att veta vad som ska göras. 

”Den lokala samhällsapparaten kunde relativt snabbt samla ihop sin lednings- 

och krishanteringskapacitet. Denna snabba startreaktion kan bland annat 

förklaras med att merparten av stadsdelarna hade nya eller ganska nya 

krisplaner” (Larsson, 2000, s.61). 

Genom att snabbt kommunicera efter en plan kan en organisation vinna förtroende hos 

allmänhet och medier. Snabbhet och planering tyder på kompetens, engagemang samt 

förutsägbarhet vilka alla är faktorer som påverkar förtroendet för en organisation (Kaspersson 

m fl, 1992; Renn & Levine, 1991). 

 
4.2.6 Planering för samhällets komplexa system 

Vi tror att kriskommunikativ planering med fördel kan utgå från kaosteorin. I enlighet med 

kaosteorin består samhället av ett komplext system av komponenter som på en rad olika sätt 

kan komma att ha betydelse för kriskommunikationen (jfr Eriksson, 2001).  

”I de flesta planer var andra lokala samhällsfunktioner inräknade framförallt 

svenska kyrkan” (Larsson, 2000, s.61). 

Till resonemanget kring kaosteorin hör också vikten av att planera för att ha relevant kunskap 

tillgänglig då en kris inträffar. Genom att utföra mönstertolkningar av omvärlden under sitt 

planeringsarbete kan en organisation få kunskap om till exempel vilka kontakter som kan vara 

viktiga att upprätta och vilka dokument som kan komma att bli nödvändiga vid en framtida 

kris (jfr Andersson, 2005).  

”Den intensiva telefontrafiken med medierna sköttes främst av 

informationsstaben och räddningstjänstens tekniska expertis och krävde 4-5 

personers insats” (Larsson, 2000, s.51). 

Att kartor över Manhattan var tillgängliga vid inkommande samtal om saknade 

svenskar underlättade mycket då man snabbt kunde avgöra om det fanns 

anledning för vidare efterforskningar (Larsson, 2002). 
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Mönstertolkningarna sker enligt Andersson (2005) genom bedömning av relevansen av 

information som blir känd då organisationen utför en faktainsamling om omvärlden. 

 

I fallstudierna kunde vi utläsa hur organisationer ofta försämrade kvaliteten på sin 

kriskommunikation genom att försumma att genomföra kontinuerliga omvärldsanalyser. 

Mönster i fallstudierna pekar på att organisationer bör planera för att under kriser ha tid med 

att göra omvärldsanalyser för att veta hur situationen utvecklas (jfr Andersson, 2005; Flodin, 

1999b).  

Genom en upplevd tidsbristsituation försummade informationsansvariga att göra 

löpande omvärldsanalyser för vidare utveckling av informationsbehovet 

(Johansson, 2004). 

Enligt kaosteorin befinner sig allt i ständig förändring. Därför anser vi att det är viktigt att 

organisationer alltid håller sin omvärldsbild samt kriskommunikativa plan väl uppdaterad (jfr 

Eriksson, 2001).  

 

4.3 Organisatorisk öppenhet 

4.3.1 Få talespersoner 

Öppen och transparent kommunikation är grundläggande för att skaffa och behålla förtroendet 

under en kris (Sandman, 1993). I fallstudierna har vi hittat goda exempel på hur 

organisationer har anammat öppenhet som kriskommunikativ strategi. Vi anser att det är extra 

viktigt att värna om en öppen kriskommunikation om organisationens samordning går ut på 

att ha en eller få talespersoner. Om större delen av personalen vid en krisdrabbad organisation 

inte uttalar sig på grund av samordningens utseende kan organisationen antas dölja något och 

dess förtroende kan naggas i kanten. Därför menar vi att talespersonen/-personerna bör väga 

upp resten av personalens tystnad med öppen och frikostig information (jfr Sandman, 1993).  

Statsministern ställde upp på all mediemedverkan som önskades av honom i 

samband med terrorattackerna i USA, då han var den ende som skulle uttala sig  

i frågan från regeringshåll (Larsson, 2002). 
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4.3.2 Öppenhet och förtroende 

Det finns en rad exempel i fallstudierna som talar för att en organisation som inte framstår 

som öppen kan riskera att drabbas av en legitimitetskris (jfr Dahlström & Flodin, 1998). 

Många respondenter i rapporten om flodvågskatastrofen uttryckte att de hade 

uppfattningen om att regeringen dolde något i samband med krisen (Nord, 

2005). 

Öppenhet vid kriskommunikation som en strategi för att rädda ett sargat förtroende är ett 

återkommande tema i fallstudierna. 

Säpo var mycket öppen i sin kommunikation kring säkerhetsfrågor då de 

kritiserades i samband med Lindhs obefintliga skydd (Johansson, 2004). 

Genom att en organisation öppet kommunicerar om hur den arbetar med att åtgärda faktorer 

som bidragit till en lägre tilltro kan den återskapa ett visst förtroende (jfr Peters m fl, 1997). 

Säpos strategi för att möta kritiken av att Lindh stod utan bevakning vid attacken 

gick ut på att erkänna fel, ångra dessa samt att redovisa preliminär väg att 

eliminera felet (Johansson, 2004). 

Slovic (1993) menar dock att det enligt asymmetriprincipen är mycket arbetsamt att återskapa 

en tillit som brustit. Om en organisation en gång skaffat sig ett dåligt rykte är det många 

gånger svårare att övertyga intressenter om dess pålitlighet än om organisationen inte haft 

något rykte alls. Allmänheten har enligt Slovic en benägenhet att i större utsträckning komma 

ihåg och påverkas mer av negativa händelser än av positiva.  

 

4.3.3 Kompromissad öppenhet 

På de ställen i fallstudierna då öppenheten beskrivs som kompromissad verkar detta ofta bero 

på att organisationer i kris inte vill lämna ut information om den som finns att tillgå är osäker 

eller motstridig (jfr Dahlström & Flodin, 1998). Problematiken kring ett ställningstagande om 

organisationen bör riskera sin trovärdighet genom att eventuellt sprida felaktig information 

eller om den bör riskera sin trovärdighet genom att tiga finner få lösningar i tidigare forskning 

och teori. Det är också svårt att genom att granska fallstudierna avgöra vilken den bästa 

lösningen på problemet är. Ett annat mönster gällande kompromissad öppenhet i fallstudierna 

går ut på att organisationerna pressas så pass mycket av i kriser återkommande faktorer som 

tids- och resursbrister att öppenheten sätts åt sidan. 

Länspolismästarens order om största möjliga öppenhet efterföljdes inte fullt ut 

under krisen. Tids- och resursbrist sades vara orsaken (Johansson, 2004).  
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4.3.4 Öppenhetens praktiska fördel 

Öppenhet visar sig i flera av studierna ha en rent praktisk fördel. 

En insikt som försvarsmakten fick i efterhand, var att de snabbare skulle ha gått  

ut till medierna och informerat om beredskapsläget för att slippa det medietryck 

som istället bildades (Larsson, 2002). 

Om en organisation för en öppen och snabb kriskommunikation kan den förekomma 

effekterna av intressenternas enorma informationsbehov vid kris. Organisationen kan undgå 

att sinka resten av sitt krishanteringsarbete på grund av att den måste lägga mycket tid på att 

svara på samma frågor om och om igen om den snabbt går ut med all information som kan 

tänkas vara efterfrågad. Enligt ”stealing thunder”-teorin kan detta öppna och snabba sätt att ta 

itu med informationen till intressenterna vid en kris också höja förtroendet för organisationen 

(jfr Arpan & Pompper, 2005). 

 

4.3.5 Fördel med restriktiv informationslämning   

Förutom de i föregående stycken nämnda infallsvinklarna på öppenhet vid 

kriskommunikation tycker vi oss i fallstudierna se ett helt annat mönster. Detta mönster 

kanske till och med kan kallas en motsats till den ovan förordade öppenheten vid 

kriskommunikation. Mönstret beskriver restriktiv öppenhet vid informationslämning, både 

internt och externt, som något positivt för kriskommunikationen. Fallstudierna pekar på att 

återhållsam informationslämning kan ses som en bra kommunikationsstrategi i vissa faser och 

situationer vid en kris. 

Statsmakten ställdes inför problem kring hur mycket man skulle berätta för 

allmänheten om mjältbrandsrisken som följde i fotspåren av terrorattackerna i 

USA 2001, eftersom man ville förhindra panikutbrott (Larsson, 2002). 

Ledande chefer vid polisen fick besked om Lindhs död timmar innan 

tillkännagivandet, men polisens presstalesmän hölls ovetande då detta var något 

de inte fick informera om (Johansson, 2004). 

Källor som sökts av medier som ville finna bekräftelse på att Lindh avlidit säger 

att de känt sig klämda av att inte kunna berätta vad de visste (Larsson, 2004). 
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4.4 Organisatoriskt lärande 

Det dominerande temat i samtliga fallstudier gällande organisatoriskt lärande utgörs av att 

organisationerna som studerats har haft god behållning av sina erfarenheter från tidigare 

kriskommunikation. Vi tror att erfarenheter som organisationer gör vid olika kriser med fördel 

kan behandlas som de oåterkalleliga processer vilka kaosteorin behandlar (jfr Eriksson, 2001). 

Om de kriskommunikativa erfarenheterna, bra som dåliga, betraktas ur ett kaosteoretiskt 

perspektiv kan de tillsammans bidra till en kumulativ kunskap kring kriskommunikation. En 

gjord erfarenhet kan aldrig tas tillbaka enligt kaosteorin (jfr Eriksson, 2001).  

 

Användning av en form av kumulativ kunskap som ofta nämns i fallstudierna är fördelen med 

att samma personal som varit med organisationen vid tidigare kriser involveras i planeringen 

och hanteringen av kriskommunikationen. En specifik kvalitet som i fallstudierna omnämns 

som ett resultat av en organisations interna erfarenhet av kriskommunikation är snabbhet. Då 

snabbhet i fallstudierna framställs som en mycket viktig faktor för en lyckad 

kriskommunikation kan vi förstå vikten av erfarenhet. 

En statssekreterare berättade att man jobbade utefter erfarenheter som byggde på 

att göra allting rätt den första timmen samt att processen hjälptes mycket av att 

alla nyckelpersoner med erfarenhet fanns på plats kort efter krisens inträde 

(Larsson, 2004). 

Vissa av fallstudierna lyfter också fram brist på erfarenhet som en faktor för misslyckad 

kriskommunikation. 

På grund av underbemanning och ovana vid liknande situationer hann 

personerna på upplysningscentralen i Gävle inte skaffa sig tillräcklig 

information (Hedman, 1999). 

 

4.5 Informations- och kommunikationskanaler 

4.5.1 Heterogen medieanvändning 

Vi anser att dagens samhälle befinner sig i en stadig utveckling mot en högre grad av 

heterogenitet på många olika plan. En aspekt av detta är att allmänheten idag informerar sig 

inom mycket skilda mediemiljöer (jfr Nordlund, 2000). De skilda mediemiljöerna innefattar 

allt från olika webbsidor till utlandsbaserade TV-kanaler och lokalpress. Numera handlar 
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informationsgången om hur intressenter och allmänhet hämtar sin information snarare än om 

hur sändarna ska nå dem (jfr Nordlund, 2000). Vi ser positivt på att fallstudierna ägnar 

mycket utrymme åt att beskriva de heterogena kommunikationskanalerna och deras inverkan 

på kriskommunikationen, då tidigare forskning inte har fokuserat på allmänhetens 

heterogenitet i någon större utsträckning (jfr Kaman Lee, 2005). 

Direkta medier, som text-TV och Internet, med konstant uppdatering spelade en 

stor roll vid flodvågskatastrofen; de spelade en mer central roll vid denna kris än 

vid tidigare kriser (Nord, 2005).     

I fallstudierna har vi funnit antydningar om att det kan uppstå problem i samband med 

kriskommunikation i ett samhälle som har en heterogen medieanvändning. Organisationer 

verkar ofta ha problem med att veta vilken information som når ut till vilka delar av 

allmänheten (jfr Dahlström & Flodin, 1998). 

 
4.5.2 TV:s framsteg som primär informationskälla 

Historiskt sett har radion varit allmänhetens primära informationskälla vid kriser. Ett tydligt 

mönster i fallstudierna visar att ju närmre nutiden kriserna som studeras har inträffat desto 

större betydelse verkar TV ha haft i kriskommunikationen. I den äldsta av fallstudierna i 

denna uppsats, Snökaoset runt Gävle, beskrivs radion som det fortfarande dominerande 

mediet. I fallstudien om den senast inträffade krisen, Flodvågskatastrofen, beskrivs TV som 

den primära informationskällan. 

”...televisionens ställning som primär informationskälla var starkare än 

någonsin” (Nord, 2005, s.72). 

Vi tror att det finns en koppling mellan den heterogena medieanvändningen som behandlas i 

föregående stycke och TV-mediets framsteg som primär informationskälla. I takt med att 

allmänheten har fått tillgång till allt fler informationskanaler tror vi på en ökning av 

människors behov av att själva få bestämma över vilken information de ska ta till sig vid 

vilket tillfälle. Valmöjligheterna gällande TV har vidgats avsevärt då allmänheten idag har 

stor tillgång till internationella TV-kanaler och nyhetssändningar dygnet runt. 

Teknikutvecklingen som har gjort TV-produktionen enklare och billigare, har också bidragit 

till att utbudet breddats. Allmänheten kan därför ta emot mer information genom bilder 

tillsammans med ljud från krisområden idag. Teknikutvecklingen har även gjort TV-

produktionen snabbare, vilket vi ser som ytterligare en avgörande faktor för TV:s framsteg 
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som primär informationskälla. Kriser består som tidigare nämnts vanligtvis av mycket snabba 

förlopp (jfr Flodin, 1999). 

Genom intervjuerna som redovisas i rapporten om flodvågskatastrofen framkom 

det att det var rapporteringen genom TV-rutan som fick de flesta att bli rejält 

berörda (Nord, 2005). 

I flera av fallstudierna framställs TV som ett medium vilket i större utsträckning än andra kan 

rapportera om en kris helhet. Detta gäller både den sakliga faktaredovisningen samt det 

känslomässiga intrycket. 

 

4.5.3 Den nya informationstekniken 

Ett tydligt tema i samtliga fallstudier utgörs av beskrivningar av hur viktig den nya 

informationstekniken i form av Internet, intranät, e-post samt mobiltelefoni har kommit att bli 

för kriskommunikationen. Allmänhetens snabbhetskrav på information vid kriser syns tydligt 

då medium som till exempel Internet ofta beskrivs i fallstudierna som favoriserade framför 

mer traditionella och långsammare medier som till exempel pressen i akutskedet. 

Snabbheten och möjligheten till kontinuerlig uppdatering är de två främsta 

 anledningarna till den nyare informationsteknikens, till exempel mobiltelefoni, 

 Internet, e-post, vikt för kriskommunikationen (Hedman, 1999). 

Utöver dessa två anledningar anser vi att den svenska allmänhetens utbredda tillgänglighet till 

informationsteknikerna har haft effekter på hur kriskommunikationen har utvecklats. På grund 

av det utbredda innehavet av ny informationsteknik hos allmänheten har organisationers 

kriskommunikation via främst Internet kunnat avlasta bland annat tidigare överlastade 

telefonväxlar. Telefonväxlarnas funktion har varit att besvara samma frågor om och om igen. 

Då informationen på Internet är utförlig behövs färre frågor ställas om och om igen.  

En annan förändring av kriskommunikationens utseende som vi anar i den nya 

informationsteknikens spår är att nyhetsmedium som press och radion kan komma att tvingas 

ge plats åt organisationers egenproducerade information. Tack vare främst Internets ökade 

betydelse som en snabb och ofta använd kanal vid kriser har organisationer möjlighet att utan 

mellanhänder nå allmänheten med information. Annan ny informationsteknik, såsom sms via 

mobiltelefonin, tas upp i fallstudierna som direkta informationskanaler mellan organisationer 

och allmänheten vid kriser.  
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I fallstudierna resoneras det i det närmsta okritiskt om hur de nya informationsteknikerna har 

förändrat kriskommunikationen till det bättre. Fallstudierna visar tillsammans tydligt att 

krisers inneboende snabbhet skruvats upp ytterligare tack vare snabbheten i den nya 

informationstekniken (jfr Dahlström & Flodin, 1998). Vi ser här en problematik i samband 

med att organisationer lider av tidsbrist som ibland resulterar i dåligt utförd 

kriskommunikation. I fallstudierna resoneras det inte heller om vikten av att organisationer 

måste kalkylera med att tekniken kan svika.  

 

Alla empirins fallstudier utgår mer eller mindre från ett risksamhällsperspektiv (jfr Beck, 

2000). Då Beck menar att risker enbart existerar när människor har kunskap om dem kan man 

förstå att den senmoderna epokens outtömliga tillgångar på information genom ny, som 

gammal, informationsteknik har gynnat utvecklingen mot ett risksamhälle.    

 
4.6 Medier som kriskommunikationsaktörer 

De fem fallstudierna är eniga om att medier har en avgörande aktörsroll vid organisationers 

kriskommunikation. I fallstudierna anses medierna inneha stor makt över allmänhetens 

perceptioner, kunskap, åsikter, förtroendeuppfattning med mera. 

Då mediernas tjänster var avgörande för att allmänheten skulle få information 

vid Tsunamikatastrofen spelade rapporteringen en stor roll för åsikterna bland 

folket (Strömbäck, 2005). 

Relationen mellan medierna och organisationerna som omnämns i fallstudierna kan 

sammanfattas som baserad på beroende och konflikt (jfr Dahlström & Flodin, 1998).  

 
4.6.1 Beroendeaspekten 

I alla fallstudier framgår det tydligt att medierna spelar en central roll för organisationers 

kriskommunikation, då de agerar megafon för informationen från myndigheterna eller 

organisationerna till allmänheten. Detta trots ovan nämnda ökade möjlighet för organisationer 

att själva distribuera information via bland annat Internet vid kris. De främsta 

myndighetsmegafonerna finner vi i fallstudierna bland de lokala medierna. 

Radio Örebro (SR/P4) intog en central roll i den lokala kriskommunikationen. 

Myndigheterna lämnade information till de lokala medierna som 

vidarebefordrade denna till allmänheten (Eriksson, 2004). 
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En annan beroendeaspekt av organisationers och mediers relation vid kriser som 

genomgående lyfts fram i fallstudierna, är att medierna ofta är beroende av att 

organisationerna lämnar ut information till dem. I flera av fallstudierna finner vi en tendens 

hos medierna att inte vara nöjda med den information de tilldelas och relationen övergår då 

till att handla om konfliktaspekten.  

Medierepresentanterna uttryckte att det var konstigt att de aldrig fick någon ny 

information (Larsson, 2004). 

Det blev stora friktioner mellan medierna och sjukhuset då många 

journalister som bara fick knapp information, upplevde sig bli illa behandlade 

(Johansson, 2004). 

 
4.6.2 Konfliktaspekten 

Vi ser i fallstudierna att när kommunikationen från de krisdrabbade organisationerna är 

sparsam, speciellt vid inledningsskedet av krisen, och medieutrymmet är stort på grund av att 

stora kriser har ett högt medievärde tar mediernas tolkningar över i informationen. Detta visar 

sig sällan vara positivt för de krisdrabbade organisationerna då mediernas tolkningar enligt 

asymmetriprincipen ofta har en negativ klang (jfr Slovic, 1993). Slovic menar att negativ 

rapportering ofta anses vara mer trovärdig än positiv rapportering. Många gånger tar medierna 

upp organisationens krishistorik när de inte får tillräckligt mycket information för att fylla 

agendan (jfr Coombs, 2004). Enligt Coombs redogörelse för SCCT är detta mycket farligt för 

en organisations förtroende hos allmänheten. 

Vid mordet på Lindh drog ofta medierna paralleller till misslyckandet för 

myndigheterna vid mordet på den tidigare statsministern, Olof Palme 

(Johansson, 2004).   

Fallstudierna visar vidare att medierna likt i ”agendasetting”-teorin genom sin rapportering till 

stor del avgör vilken riktning den fortsatta kriskommunikationen kommer att ta.  

Veckan efter mordet diskuterar Säpo och regeringskansliet säkerhetsfrågor, då 

detta hade hamnat högst på mediernas agenda (Larsson, 2004). 

 
4.6.3 Forcerad journalistik 

Ett perspektiv på mediernas roll som kriskommunikationsaktörer, vilket inte får något större 

utrymme i fallstudierna, är att journalistiken kan vara överdriven vid kriser. Då medierna är 
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viktiga för att det enorma informationsbehov som allmänheten har vid kriserna i fallstudierna 

ska tillfredsställas anser vi att detta är en aspekt som förtjänar mer utrymme i forskningen. 

Forcerad journalistik kan leda till en felinformerad allmänhet och ryktesspridning, vilket i sin 

tur kan vara mycket skadligt för kriskommunikationen.  

 

4.7 Dialog med allmänheten 

Kriskommunikationens strategi ska enligt SCCT anpassas efter hur allmänheten uppfattar 

krisen och organisationen (Coombs, 2004). Allmänhetens mentala bild av krisen har lika stor 

betydelse för kriskommunikationen som verkligheten har (jfr Coombs, 2004; Flodin, 1999b). 

Det är omöjligt att tillfredsställa alla informationsbehov som uppstår vid en kris. Med hjälp av 

en mer symmetrisk tvåvägskommunikation kan organisationerna dock i större utsträckning 

fånga upp allmänhetens och intressenternas mentala bilder av krisen och med hjälp av dem 

försöka tillgodose så många informationsbehov som möjligt (jfr Grunig & Hunt, 1984). I 

kriskommunikationen med allmänheten ska inte allmänheten betraktas som en massa enbart i 

behov av information och hjälp (Flodin, 1999b). Om en dialog förs med allmänheten utefter 

den symmetriska tvåvägskommunikationsmodellen kan dialogen komma att vara till hjälp vid 

en kris (jfr Grunig & Hunt, 1984). Kriskommunikationen kan, enligt flera av fallstudierna, 

med gott resultat dra fördel av att väga in allmänhetens åsikter och perspektiv då krisers 

spelplan till stor del utgörs av allmänhetens perspektiv. I fallstudierna har det också visat sig 

att kriskommunikation där allmänheten får komma till tals, kan ha rent praktiska fördelar då 

allmänheten ofta innehar information som är viktig för fortsatt krishantering. I tre av 

fallstudierna framstår en utvecklad dialog med allmänheten som en viktig faktor då 

kriskommunikationen hade framgång. 

Genom de inkommande samtalen bland annat angående saknade svenskar kunde 

departementen och myndigheterna bilda sig en uppfattning om läget (Larsson, 

2002). 

Allmänheten verkade i e-postmeddelanden till sjukhuset sympatisera med den 

restriktiva informationshållningen, då orsaken till den blir allmänt känd 

(Johansson, 2004). Detta gav sjukhuset goda indikationer på att de fört en 

framgångsrik kriskommunikation trots att den i mycket gått emot vedertagna 

kriskommunikativa riktlinjer (Johansson, 2004). 

Det var viktigt att lyssna på vad allmänheten hade att säga och låta sin 

kriskommunikation påverka dessa uppfattningar (Hedman, 1999). 
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Lokalradion visar sig i de fallstudier som behandlar lokal kriskommunikation ha en 

framstående roll som dialogkanal mellan organisationer och allmänheten. 

Vid liknande snökaos har lokalradion spelat en stor roll i kriskommunikationen 

från myndigheter till allmänheten och tvärt om (Hedman, 1999). 

 

4.8 Kultur och språk 

4.8.1 Hänsyn till kulturell och språklig mångfald 

Fallstudierna, med undantag för fallstudien om Göteborgsbranden 1998, behandlar frågan om 

hur kriskommunikation kan anpassas efter kulturella och språkliga skillnader mycket flyktigt.  

”Vi var helt oförberedda på den etniska dimensionen – kombinationen mellan 

språk, nationalitet och religion…du har att göra med så många kulturer på en 

gång i samma utsatta känsliga läge. Det fanns en bristande kulturkunskap hos 

oss alla” (Larsson, 2000, s.57). 

En annan sorts kulturell skillnad som också den enbart behandlas i studien om branden i 

Göteborg är hur kriskommunikationen kan påverkas av att ungdomar har en egen kultur. 

”Vi har planer och beredskap – händer det något så är P4 vår kanal utåt. Så 

plötsligt har du att göra med ungdomar som inte lyssnar på P4” (Larsson, 2002, 

s.59). 

Enligt Birdwhistell (1970) ger kulturen kommunikationen sin struktur. En människas kultur 

kan berätta mycket om hennes tankevärld, sätt att agera och så vidare. Därför är det en god idé 

att granska kulturer både då man vill förstå människors sätt att kommunicera och när man vill 

veta hur man ska kommunicera med människor. Ayoko m fl (2004) argumenterar väl för ett 

utökat mångkulturellt perspektiv på kriskommunikationen då de menar att kulturer påverkar 

kommunikationen som i sin tur påverkar kulturen. De anser att det finns en relation mellan 

kulturen och kommunikationen som gör att om man förstår sig på kulturen kan man också 

förstå sig på kommunikationen, och tvärt om. Då kulturers kommunikation skiljer sig åt kan 

också informationsbehovet skilja sig från kultur till kultur. Därför bör en organisation aldrig 

anta att alla grupper i samhället har behov av samma information vid en kris (Dahlström & 

Flodin, 1998). Organisationer bör heller aldrig anta att samma informationskanaler används 

inom olika kulturella grupper. Vi tror att vårt resonemang kring en allt mer heterogen 

medieanvändning som vi för i kapitlet om Informations- och kommunikationskanaler till viss 



  - 37 -

del kan kopplas till det ökade antalet etniska grupper i samhället. Samhällets utformning 

påverkas av att allt fler kulturer verkar inom det. 

Informationsproblematiken gentemot etniska grupper angående betydelsen av 

vilka medier de använder påtalas i studien om Göteborgsbranden (Larsson, 

2000).  

 

Inom den internationella forskningen kring riskkommunikation finns teori kring hur 

människor ur olika kulturer bemöter risker och kriser på olika sätt (Slovic, 1987). Teorin 

bygger på ett antal olika, kulturellt bundna sätt att bemöta risker och kriser på. Enligt 

Dahlström och Flodin (1998) är det viktigt att en organisation inför en kris har en god bild av 

hur den ska nå olika befolkningsgrupper med sin kommunikation och att detta bör vara 

kopplat till planeringen. Till exempel tror vi att organisationer i sin planering bör räkna med 

att många invandrare har dåliga erfarenheter av myndigheter och större organisationer, både 

från sina hemländer och från Sverige (jfr Dahlström & Flodin, 1998). 

 

Fallstudierna visar att språkliga skillnader bland allmänheten ofta leder till en problematisk 

kriskommunikation då svenska organisationer och myndigheter sällan kommunicerar på något 

annat språk än svenska. Vid de tillfällen det nämns i fallstudierna att annat språk använts i 

kriskommunikationen, är det engelska översättningar av presskonferenser som främst är till 

för utländsk press samt finska nyhetssändningar i lokalradion. Med fallstudierna som grund 

vill vi påstå att den svenska demokratin framstår som svag då minoriteternas behov av 

information vid kris inte verkar tillfredsställas. Vi menar att fallstudierna borde 

problematisera kring att de stora minoritetsspråken som till exempel arabiska och somaliska 

inte verkar vara en del av kriskommunikationen.        

 
4.8.2 Viktigt med tydlig svenska hos kriskommunikatörerna  

”Hur ska man informera, hur vänder man sig till grupper som inte förstår vårt 

myndighetsspråk, som inte vet vad vi menar när vi säger att det här ska vi 

undersöka” (Larsson, 2000, s.59). 

Ovanstående citat illustrerar problematiken med förståelsen av myndighetsspråk hos grupper 

som inte har svenska som sitt modersmål. Fallstudierna pekar dock på att problemet med 

myndighetssvenskan inte bara gäller invandrare vid kriskommunikation.  
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En läkarkommuniké, som både informationsavdelningen och läkarna själva 

ansåg vara mycket bra och ovanligt fyllig, missförstods av ett antal journalister 

som genom sitt sätt att tolka det medicinska språket trodde att Lindh skulle 

överleva (Johansson, 2004). 

 

Vidare vill vi uppmärksamma problematik kring otydlighet hos kriskommunikatörer av ett 

helt annat slag. Vi tror att den nya informationsteknikens inverkan på språkets utformning vid 

kriskommunikation kan leda till allvarliga missförstånd. Inverkan vi syftar på är främst den att 

den nya informationstekniken har fört med sig en mer informell språkanvändning. 

Den nya informationstekniken har lett till en mindre formell 

kriskommunikation. Detta sågs bland annat av kanslichefen på det svenska 

utrikesdepartementet som en positiv utveckling vid kommunikationen kring 

terrorattackerna i USA (Larsson, 2002). 

Det informella språket som används i e-post med mera kan förmodligen orsaka missförstånd 

vid kriskommunikation, men i fallstudierna finns det ingen problematisering kring detta. 

 

Vi har tidigare nämnt att tid är en vanlig bristvara i samband med kriser. Enligt uppgifter i 

fallstudierna är detta ofta en orsak till att språket som används vid kriskommunikationen 

förlorar i tydlighet. 

Det fanns inget utrymme för telefonisterna att samla in och bearbeta 

informationen så att den kunde läggas fram enkelt och tydligt (Hedman, 1999).  

 

4.8.3 Olika kulturer inom olika organisationer 

Fallstudierna saknar i stort sett resonemang kring hur kommunikationen påverkas av att olika 

organisationer med olika kulturer är involverade i en kris.  

Den politiska sidan som var med på mötet med Säpo uttryckte att de bestod av 

två skilda kulturer som hade problem med att förstå varandra vad det gällde 

informationsutväxling (Larsson, 2004). 

Kulturmöten organisationer emellan kan enligt Ayoko m fl (2004), beroende på hur 

olikheterna hanteras, bli destruktiva eller produktiva. Kriskommunikationen påverkas 

självklart av ett sådant kulturmötes resultat. Vid ett produktivt möte uppstår kreativitet och 

nya lösningar på utformningen av kriskommunikationen kan komma att uppstå. Då ett 
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kulturmöte är destruktivt kan man snarare tala om en kulturkrock och kriskommunikationen 

kan komma att bli lidande av bland annat ur missförstånd uppblossande konflikter.    

Det fanns osäkerhet inom statsrådsberedningen och polisen om hur man skulle 

förhålla sig till patientsekretessen (Johansson, 2004). 

I alla fallstudier är en rad olika organisationer inblandade i kriskommunikationen, men deras 

relationer till varandra utreds inte. 

 

4.9 Symbolisk kommunikation 

Fallstudierna ägnar stort utrymme åt den symboliska kriskommunikationen. Med symbolisk 

kriskommunikation menar vi kommunikation som uttrycker känslor som empati, sorg, hopp 

med mera. I flera av fallstudierna föreslås det att den symboliska kommunikationen kommit 

att få allt större betydelse för kriskommunikationen. I en av fallstudierna föreslås det till och 

med att kriskommunikationen i sig på senare år har kommit att betraktas som symboliska 

handlingar. Detta kopplar vi samman med att kriskommunikationen enligt SCCT bör utgå 

från hur allmänhetens tillit ser ut och att organisationer kan vinna förtroende genom att handla 

symboliskt och visa känslor.   

 

TV:s ovan nämnda ökade möjligheter till snabb och löpande rapportering och därmed ökade 

betydelse vid krisrapportering kan vara en orsak till den symboliska kriskommunikationens 

framfart. 

Genom intervjuerna som utfördes i rapporten om flodvågskatastrofen framkom 

det att det var rapporteringen genom TV-rutan som fick de flesta att bli rejält 

berörda (Nord, 2005). 

TV förmedlar intryck genom flera sinnen samtidigt; genom rörliga bilder tillsammans med 

ljudupptagningar berörs tittarna på flera plan. Då TV:n med sina specifika egenskaper gjort 

stora framsteg mot att bli den primära informationskanalen vid kriser tror vi att efterfrågan på 

och behovet av symbolisk kommunikation har ökat. 

 
Ett tema i fallstudierna är att symboliska personer som kungen och framför allt statsministerns 

närvaro och personliga uttalanden har en framträdande roll vid kriskommunikationen. Vi 

anser att tecknen på att statsministern idag har en mer symbolisk än operativ roll vid kriser 

pekar på den symboliska kommunikationens dignitet.  
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Även frågor om vilken musik som ska spelas på radion, hur flaggningen ska ske, var och när 

minnesstunder ska hållas, vilka som ska närvara med mera ges mycket utrymme i 

fallstudierna. Detta ser vi också som tecken på den symboliska kommunikationens 

framträdande roll vid dagens kriskommunikation. 

 

4.10 Globalisering 

I alla fallstudier (borträknat studien om Snökaoset runt Gävle som enbart behandlar en lokalt 

angelägen kris) finner vi en rad exempel på att internationella aktörer i form av utländska 

medier, utländska myndigheter, utlandsbaserade svenska myndigheter med flera ofta blir 

aktörer vid dagens kriskommunikation. Fallstudierna lägger i samband med sitt resonemang 

kring den internationella kommunikationen stor vikt vid hur relationen till utländska medier 

sköttes vid kriserna. Tillgång till, för medier anpassade, redogörelser på engelska på de 

krisdrabbade organisationernas hemsidor samt telefonväxlar med flerspråkiga telefonister är 

de främsta åtgärderna som verkar vidtas för att tillmötesgå det globala medieintresset enligt 

fallstudierna. Trots att det inte är en hemlighet att vi lever i en globaliserad värld där man får 

räkna med att kriser väcker intresse internationellt visar sig flera organisationer i fallstudierna 

stå oförberedda på bland annat internationell mediebevakning. 

Informationen gavs enbart på svenska och det var inte förrän en utomnordisk 

reporter frågade efter information på engelska som polisen förstod att det fanns 

ett sådant behov (Johansson, 2004). 

Vi tror att organisationers kriskommunikativa planering i en allt mer globaliserad värld skulle 

kunna dra nytta av att använda sig av ett kaosteoretiskt perspektiv. Då vi lever i en allt mer 

globaliserad och internationellt sett öppnare värld kan vi applicera kaosteorins resonemang 

kring öppna och slutna system för att förstå hur och varför kaos eller kris uppkommer (jfr 

Eriksson, 2001). Om vi betraktar Sverige som ett system kan vi se hur landet genom 

globaliseringen öppnats för omvärlden. Då Sverige genom möten med nya kulturer (system) 

fylls med nya perspektiv, intryck, intressen, människor med mera. Detta innebär enligt 

kaosteorin att systemet Sverige utsätts för ett energirikt kaos. Till exempel i fallstudien av 

kriskommunikationen vid 11 september tvingades det lilla ”Sverige-systemet” öppna sig och 

släppa in energi från yttre system; här i form av tolkningar av den amerikanska 

kriskommunikationen samt kriskommunikation med utlandsbaserade svenska myndigheter 

och amerikanska medborgare som bodde i Sverige. Detta kaos ledde i enlighet med kaosteorin 

till en reorganisering av internationella kriskommunikativa rutiner (jfr Eriksson, 2001). Å 



  - 41 -

andra sidan tror vi att svensk kriskommunikation generellt sett befinner sig i ett kaos orsakat 

av att systemet är stängt och därmed har drabbats av energibrist (jfr Eriksson, 2001). I 

fallstudierna har vi funnit en återkommande brist på öppenhet för att hämta in sätt att hantera 

kriskommunikation på från den internationella spelplanen.    
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5. Diskussion och slutsats  
Genom vår komparativa sekundäranalys av fem svenska fallstudier kring kriskommunikation 

anser vi att vi har kunnat utveckla och förbättra kunskapen kring svensk kriskommunikation.  

En rad teman och resonemang som dykt upp i fallstudierna har genom jämförelser lett till 

utvecklad kunskap om dem. Med hjälp av teori och tidigare forskning i ämnesområdet, har vi 

kunnat utveckla en rad fallspecifika kunskaper till att bli kumulativa och mer generellt 

gällande. På grund av utrymmesskäl, kan vi i denna slutsats inte redogöra för all kunskap som 

kommit fram i analysen av de många temana i fallstudierna, utan vår uppsats är utformad för 

att väcka tankar för vidare forskning kring kriskommunikation. Resultaten från vårt analytiska 

resonemang är helt enkelt för många för att rymmas i en slutsats. I kapitlet Resultat och 

analys (kapitel 4) presenterar och underbygger vi den kumulativa kunskap som vi tycker oss 

finna genom den komparativa sekundäranalysen. Vi vill att kunskapen som vi presenterar ska 

betraktas som förslag på områden som forskare inom svensk kriskommunikation kan jobba 

vidare inom, det vill säga att den bör betraktas som ett startskott för utvecklingen av 

kumulativ forskning av svensk kriskommunikation. Vi tror även att denna grund av 

kumulativa resonemang kan vara till hjälp för praktiker i deras vardagliga arbete med 

kriskommunikation genom att vi ger dem nya infallsvinklar att arbeta utifrån.  

 

Fallstudierna i vår empiri representerar alla mer eller mindre risksamhällsperspektivet. Vi tror 

att detta har bidragit till att den kunskap som studierna ger inte skiljer sig nämnvärt från 

varandra. Om fallstudierna också hade antagit andra perspektiv hade nya infallsvinklar på hur 

kriskommunikation kan bedrivas framgångsrikt kunnat framkomma. Det kaosteoretiska 

perspektivet är ett exempel på ett perspektiv som vi saknar i fallstudierna. Då kaosteorin är 

överraskningarnas teori menar vi att den bör beaktas i samband med kriskommunikation då 

krissituationer till sin natur är oförutsägbara.     

 

Samhällets och verklighetens komplexitet är viktigt att ta hänsyn till genom hela den 

kriskommunikativa processen och det är bland annat därför som vi har fastnat för kaosteorin 

som en viktig teori i samband med kriskommunikation. I vår uppsats ser vi kaosteorin som ett 

verktyg för att behandla sammansatta omständigheter likt de som finns i samband med kriser. 

Komplexiteten visar sig vara central i samband med en rad teman i denna uppsats; samhället 

är komplext då det består av många kulturer, idag nyttjas en stor mängd informationskanaler i 
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samband med kriskommunikation, krisens natur bygger till stor del på oförutsägbarhet. Den 

kulturella komplexiteten, eller mångfalden, får dock förvånansvärt litet utrymme i 

fallstudierna. Vi vill uppmana svenska forskare att i större utsträckning ta hänsyn till att 

samhället består av många olika kulturer och att detta påverkar kriskommunikationens 

effekter och utformning. Vi skulle till exempel vilja se forskning kring varför de stora 

minoritetsspråken inte beaktas vid kriskommunikation. I fallstudierna saknar vi också 

resonemang kring hur relationerna mellan olika organisationskulturer hanteras. Vi tror att det 

till exempel skulle finnas viktig kunskap att hämta om svensk kriskommunikationsforskning 

satsade på att utreda hur produktiva respektive destruktiva konflikter uppstår och hanteras 

mellan olika organisationer som är inblandade i samma kris. 

 

Snabbhet återkommer som en viktig faktor i samband med den akuta kriskommunikationen. 

Fundamentet till hur kriskommunikationen ska komma att fortlöpa verkar finnas i hur snabbt 

en organisation lyckas komma igång med sin kriskommunikation och krishantering. 

Intressenter och allmänheten kräver snabb information och organisationer behöver snabbt 

aktivera sina kommunikativa planer vid kris. För att en organisation ska lyckas med en snabb 

start måste den vara beredd, för att vara beredd bör organisationen veta vad den är beredd på. 

För att ha en aning om vad det är organisationen ska vara beredd på måste den vara bekant 

med vad som försiggår i omvärlden och vad som kan komma att bli aktuellt i framtiden. 

Kommunikationen behöver också vara snabb inom och mellan organisationer involverade i en 

kris för att hanteringen av den ska ske snabbt och för att inte informationen ska bli inaktuell. 

Genom samordning och planering kan organisationer se till att deras kriskommunikation har 

möjlighet att uppnå önskad hastighet.  

 

Mönster i fallstudierna pekar på att det verkar finnas tillits- och förtroendeaspekter på större 

delen av den kriskommunikativa processen. Är en organisation öppen i sin kommunikation 

om till exempel planering, misstag och åtgärder till intressenter och allmänhet kan förtroendet 

för den stärkas. En transparent samordningsstruktur som visar organisationens kompetens 

bidrar till pålitligheten.  

 

Ett tema inom samordningen av kriskommunikation som vi påstår att forskningen behöver 

titta närmare på är kvalitetssäkring av informationen som en organisation distribuerar och 

hämtar in vid en kris. Detta är ett område som får mycket lite plats i fallstudierna, men som 

bör vara signifikant för att bedriva framgångsrik kriskommunikation. 
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Mönster i fallstudierna pekar på att det kan vara sammankopplat med stora risker att binda 

alltför mycket kunskap och kriskommunikativa funktioner till en enda person i en 

organisation. Om en organisation agerar så visar detta på att den brister i ett kaosteoretiskt 

tänkande i form av att allt kan hända.   

 

En organisations krishistoriks betydelse för framtida kriskommunikation är ett mönster i 

fallstudierna som återkommer i samband med flera olika teman. Historiken ger erfarenheter 

som kan användas för att förfina en organisations kriskommunikation. Den är också något 

som måste beaktas då kommunikationen uppfattas olika beroende på vilken känd krishistorik 

organisationen i fråga har. Organisationen måste anpassa sig efter sin egen situation. I 

fallstudierna syns ett tydligt mönster som ett argument för att organisationer bör planera för 

situationsanpassning av sin kriskommunikation. Mönstret visar på att organisationer som lagt 

stor vikt vid planering för situationsanpassad kriskommunikation har kunnat agera mer 

flexibelt än andra organisationer. Organisationer som planerar för situationsanpassning visar 

enligt kaosteorin prov på att de vet att det oförutsedda sker vid kriser. 

 

Ytterligare rekommendationer som vi vill ge till framtida forskning är den nya 

informationsteknikens inverkan på språkets utformning vid kriskommunikation. 

 

Vidare stora mönster i uppsatsen utgörs av att symbolisk kommunikation har kommit att bli 

en allt större del av kriskommunikationen, att organisationers och mediers relation vid 

kriskommunikation grundas på både beroende och konflikt, att genom att ha en symmetrisk 

dialog med allmänheten kan organisationer dra nytta av allmänhetens infallsvinklar och 

kunskap i sin kriskommunikation och krishantering. 

 

Om den svenska forskningen skulle satsa mer på att samla ihop svenska organisationers 

kriskommunikativa erfarenheter skulle en grund av bred och kumulativt växande kunskap 

kring kriskommunikation bli tillgänglig. 
 

 
(96 043 tecken) 
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