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De flesta organisationer drabbas någon gång av en kris som kan ha förödande konsekvenser 

för deras varumärke och fortsatta verksamhet. De senaste årens ökade bevakning av 

organisationer samt den tekniska utvecklingen av medier har gjort att krishantering blivit ett 

svårhanterat men avgörande område. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur 

organisationers krishantering fungerar, samt vad som påverkar detta arbete. I denna studie har 

vi utgått från aktuella teorier inom kriskommunikation som issue- och crisis management 

samt situational crisis communication theory. Ytterligare utgångspunkt har varit teori rörande 

hur människan påverkas av stressade situationer. Kvalitativa intervjuer har genomförts med 

konsulter som är verksamma inom området kriskommunikation för att få en tillförlitlig bild av 

organisationers handlande innan och under en kris. Slutsatser från dessa intervjuer har stärkts 

genom kvalitativa intervjuer med journalister som har erfarenhet av att bevaka organisationer 

som befinner sig i krissituationer. Analysen visade att organisationers krishantering är 

överensstämmande och till stor del bygger på erfarenheter från tidigare situationer snarare än 

publicerat material i vetenskapliga tidskrifter. 
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1.Inledning
Idag anses ett starkt varumärke vara en av de viktigaste tillgångarna för en organisation och 

många organisationer investerar mycket tid och pengar för att bygga upp sitt anseende. 

(Schwartz, 2000) Värdet av ett starkt varumärke har speglats i ett antal företagsförsäljningar 

de senaste åren då organisationens immateriella tillgångar värderats högt i relation till de 

materiella tillgångarna och därmed stått för en betydande del av försäljningspriset. 

(regeringen.se) 

Att bygga upp ett varumärke tar lång tid men kan förstöras snabbt. En kris i form av 

exempelvis en olycka eller en medvetet tvivelaktig handling innebär att organisationen måste 

agera, och det på rätt sätt, för att inte riskera långsiktiga skador. (Coombs, 2004; Dardis & 

Haigh, 2009) Dagens snabba informationsflöde ställer allt högre krav på ett snabbt agerande 

från organisationens sida. Den ökande öppenheten och fokuseringen på det som tidigare var 

organisationernas interna angelägenheter har skapat ett samhälle där medierna blivit mer 

betydelsefulla. Den tekniska utvecklingen har gjort att det idag sällan finns någon 

tidsfördröjning mellan kris och mediebevakning. Detta beror på att det finns alltfler 

informationskanaler, möjlighet till snabbare uppdatering och att individen har större 

inflytande över var, när och hur olika informationsbudskap ska tas emot. 

Kommunikationsutvecklingen har också möjliggjort en enklare direkt kommunikation mellan 

människor och organisationer. Detta är betydelsefullt för samhället och inte minst för dem 

som arbetar med kommunikationsfrågor. (Johansson & Malmsten, 2009: s.192-195) Det 

ökade mediala fokuset på organisationer har skapat en insikt hos dessa att de saknar 

kompetensen och kunskapen att hantera och ta kontroll över informationsflöden. Detta har lett 

till att organisationer i allt större utsträckning samarbetar med utomstående konsulter inom 

public relations. 

Även inom den akademiska världen har intresset för kriskommunikation ökat och det har 

utvecklats ett flertal teorier kring hur organisationer bör agera under en kris. Men Timothy W 

Coombs, som har utvecklat teorier inom ämnet kriskommunikation, menar att få av de 

verktyg och strategier som utvecklats för att hantera kriser har testats empiriskt. Han menar att 

det finns ett behov av att studera om framtagna strategier går att applicera på verkliga 

situationer, samt om det finns belägg för att strategierna ger bättre resultat för krishantering än 

andra hanteringssätt. (Coombs 1995) Dock fokuserar Coombs m.fl. (Coombs, 2006) på 
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intressenterna och deras respons på kriser och strategier. Sändarens roll och vad som påverkar 

denna är mindre utrett. Hur väl strategierna fungerar i ett verkligt sammanhang utifrån 

företagets synvinkel har inte studerats vidare, inte heller har företagens förmåga att agera 

rationellt och enligt förutbestämda planer ifrågasatts eller problematiserats vidare i 

forskningen. Vikten av att vidare undersöka detta poängteras även av Garcia (2006) som 

hävdar att det snarare är organisationens agerande vid en kris än själva krisens natur som 

avgör utfallet. 

I denna uppsats kommer vi att undersöka organisationers krisarbete för att få en större 

kunskap om vilka faktorer som påverkar organisationens hanterande av en kris. Vi anser att en 

större kunskap om sändarens roll under en kris är viktigt för att skapa en större förståelse för 

krisens utveckling. Då vi konstaterat att organisationer främst anlitar utomstående pr- 

konsulter för detta arbete har vi valt att basera vår undersökning på dessas erfarenheter och 

uppfattningar. Deras erfarenheter från olika organisationer och situationer samt deras 

möjlighet att ta ett distanserat perspektiv till varje fall anser vi ger en tillförlitlig bild av hur 

organisationer hanterar kriser. 

  

1.1 Syfte och problemformulering
Syftet med studien är att bidra med kunskap kring organisationers kriskommunikation. Vi har 

som avsikt att fokusera på organisationer som avsändare av kommunikation och de faktorer 

som påverkar deras agerande. 

Utifrån vårt syfte har vi definierat tre frågor som vi ämnar besvara:

• Hur arbetar organisationer med kriskommunikation?

• Stämmer organisationers agerande överens med vad som förespråkas av teorier 

rörande kriskommunikation?

• Vilka faktorer påverkar organisationers agerande vid en kris?

1.2 Tidigare forskning
Kriskommunikation brukar positioneras inom fältet för public relations, vilket i sin tur kan 

definieras som arbete som ” … involves the communication and exchange of ideas either in 

response to, or to facilitate change”. (L´Etang, 2008: s.18) Denna teoribildnings rötter är 
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svåridentifierade, i mycket litteratur menas att ämnet uppkommit i USA och sedan spridits till 

resten av världen. L´Etang (2008: s. 30-35) motsätter sig dock denna historiska förklaring och 

menar att alla länder snarare har en egen pr- historia, som ofta är kopplad till politisk 

propaganda i tider av krig, eller byggandet av en nationsidentitet efter kolonialisering. 

Denna uppsats är positionerad inom fältet för vad som brukar kallas Functional pr (L´Etang, 

2008: s.10-12). Detta är det dominerande paradigmet inom pr- forskningen och denna teori 

kännetecknas av sin användbarhet för praktiker. Teorierna issue- och crisis management 

utvecklades under slutet av 1970- talet och anses vara en utveckling inom fältet för public 

affairs, inom dessa teorier ligger fokus på krishantering. L´Etang menar att grunden för issue 

management brukar associeras till arbete av den amerikanska pr- konsulten W. Howard Chase 

från 1977. Issue- och crisis management har liksom många andra teman inom public relations 

sitt ursprung i fallstudier. (L´Etang, 2008: s. 8-13) Inom området finns en tydlig uppfattning 

om att krishantering är ett mycket viktigt område som de flesta organisationer är medvetna 

om och arbetar aktivt med. Schannon (2006) menar dock att det inte går att konstatera att 

organisationer idag är bättre på att hantera kriser än tidigare utan hävdar att organisationer gör 

om varandras misstag och inte verkar ha tagit någon lärdom av forskning inom området.

De senaste åren har det tillkommit mycket forskning som ifrågasätter den existerande pr- 

forskningen. (L´Etang, 2008: s. 11-13) Inom fältet för kriskommunikation har issue- och 

crisis management breddats med Coombs social crisis communication theory (SCCT). 

Coombs, som är professor inom public relations och aktiv vid Eastern Illinois University, är 

kritisk till den tidigare kriskommunikationsforskningens tilltro till fallstudier och menar att 

det behövs ett större empiriskt underlag. Idéerna kring SCCT publicerades första gången 1995 

av Coombs i ”Management Communication Quarterly” och han har sedan dess återkommit 

med ett flertal vetenskapliga artiklar, i samarbete med exempelvis Sherry J Holladay. 

1.3  Detta är en kris
Det finns många olika definitioner av kris. En allmänt accepterad definition bland forskare i 

ämnet är dock att det är något extraordinärt som stör rutinerna och hotar att förstöra 

organisationens legitimitet och rykte. (Schannon, 2006; Dardis & Haigh, 2009) Kris kan även 

definieras som en stor oförutserbar händelse som hotar organisationen och dess intressenter 

(Jaques, 2009). I samtalen med våra respondenter har vi valt att ytterligare förtydliga 
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begreppet kris genom att förklara begreppet som en händelse som kan leda till en 

kommunikativ kris. Krisens ursprung anser vi mindre betydelsefull.  
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2. Metod

I detta kapitel kommer vi att motivera valet av kvalitativ ansats och redogöra för hur vi gått  

tillväga för att samla in den empiri som studien bygger på. Sist i avsnittet kommer vi att  

reflektera över svagheter med vald metod.

2.1 Utgångspunkter för studien
Vi har valt att använda en kvalitativ metod för vår undersökning med kvalitativa intervjuer 

som central empirisk grund. Kvalitativ ansats valdes då vi anser att beskrivningar och 

erfarenheter från kunniga inom området är det bästa sättet att besvara våra frågeställningar. 

Bryman och Bell (2005: s.298) menar att denna metod är den mest lämpliga då studien syftar 

till att få förståelse för hur individer tolkar sin verklighet. Vi anser att förståelse uppnås om 

respondenterna får möjlighet att styra och influera studiens fokus. Detta betyder att 

respondenternas svar har fått vägleda studiens framåtskridande.

2.2 Urval och tillvägagångssätt

2.2.1 Pr- konsulter
Som vi motiverade i inledningen har vi valt att främst intervjua konsulter inom public 

relations för denna undersökning. Vi anser att konsulter är mest lämpliga för att besvara våra 

frågor eftersom dessa är specialiserade inom området för kriskommunikation och ofta anlitas 

av organisationer. I ett första stadie tog vi kontakt med ett antal pr-byråer som arbetar med 

kriskommunikation. Valet av byråer gjordes utifrån branschföreningen Precis 

medlemsregister (precis.se). Samtliga byråer som vi kontaktade var positivt inställda till att 

ställa upp och vidarebefordrade kontaktuppgifter till lämplig konsult inom organisationen. 

Därefter tog vi kontakt och bokade intervjuer med nedanstående respondenter.

Ingrid Landahl VD för Comma. Landahl har arbetat som PR-konsult i 12 år och arbetar idag 

som seniorkonsult, rådgivare samt PR-konsult. 

Martin Ågren arbetar på Hill & Knowlton och har arbetat som PR-konsult i nio år. Han 

arbetar främst med kriskommunikation men även som analysansvarig. 
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Carl Danielsson arbetar på Coast och har arbetat som PR-konsult i två år. 

Peter Erikson arbetar på Citygate och har varit i branschen i 25 år. Han har bland annat 

arbetat med kriskommunikation och varumärkes - och kommunikationsstrategier. 

Max Hasselblatt arbetar på Informedia och har arbetat med kriskommunikation i fem år.

2.2.2 Journalister
Utöver fem intervjuer med verksamma konsulter tog vi kontakt med ett antal medier som har 

erfarenheter av att bevaka företag under kriser. Vi ville undersöka om dessa kunde ge en 

annan infallsvinkel eller bild av situationen än den bild konsulterna gett. Sammanlagt 

genomförde vi två intervjuer med journalister, vars uppfattning styrkte det som vi tidigare fått 

fram i våra intervjuer med konsulter. Vi anser att deras svar har stor tillförlitlighet då de är 

verksamma på två av de främsta redaktionerna när det gäller samhällsbevakning i Sverige. 

Dessa journalister var:

Lars-Göran Svensson har arbetat på Uppdrag Granskning sedan starten år 2000. I dagsläget 

är han projektledare och ansvarig utgivare men har tidigare även arbetat som reporter och 

redaktör. 

Pia Gripenberg arbetar på Dagens Nyheter och är chef över ekonomiredaktionen. Hon har 

arbetat som journalist i 23 år. 

Det tydliga mönstret hos samtliga respondenter gjorde att vi efter att ha intervjuat sju 

respondenter under perioden 1 - 14 december 2009 kunde fastställa att vi nått mättnad (Kvale, 

1997).  

2.2.3 Intervjutema
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer som bygger på ett antal förutbestämda 

teman kopplade till våra frågeställningar. Detta gjorde att vi endast hade ett antal i förväg 

utarbetade frågor med oss under intervjuerna och istället lät respondenten styra samtalet. De 

fick möjlighet att ta upp ämnen som de ansåg speciellt intressanta. Våra förutbestämda teman 
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gjorde att vi ändå satte ramarna för intervjun så att vi inte riskerade att missa vissa viktiga 

aspekter, vilket är risken vid en ostrukturerad intervju. (Bryman, Bell, 2005, s.363) Våra 

intervjufrågor speglar de oklarheter som uppkommit under vår teoriinlärning, samt de 

områden som vi ansåg obehandlade. 

Våra intervjuer med konsulter byggde på följande teman: 

 

Tema 1 Konsulternas arbete med kriskommunikation

Syftet med detta tema var att utreda hur konsulterna arbetar med kriskommunikation och vad 

de anser är de viktigaste elementen att ta hänsyn till. 

   

Tema 2 Konsulternas kunskap om och inställning till teorier inom kriskommunikation 

Syftet med detta tema var att utreda huruvida konsulterna är inlästa på denna aktuella 

forskning inom området och vad de har för attityd till denna. 

       

Tema 3 Organisationernas arbete med kriskommunikation

Syftet med detta tema var att utreda konsulternas uppfattning om hur organisationer arbetar 

med kriskommunikation och vilken vikt det har. 

Fullständig intervjuguide för intervjuer med konsulter finns som bilaga 1. 

 

Våra intervjuer med journalister byggde på följande teman: 

Tema 1 Journalisternas uppfattning om hur organisationerna är förberedda

Syftet med detta tema var att utreda journalisternas uppfattning om hur väl organisationer som 

drabbas av en kris är förberedda.  

Tema 2 Journalisternas uppfattning om organisationers beteende vid en kris            

Syftet med detta tema var att utreda vilket bemötande journalister får av organisationer i 

krissituation och hur de upplever att organisationer påverkas i krisen. 

Fullständig intervjuguide för intervjuer med journalister finns som bilaga 2. 
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2.2.4 Tillvägagångssätt
Då alla respondenterna är lokaliserade i Stockholm använde vi oss av telefonintervjuer. Detta 

eftersom det skulle vara alltför tidskrävande och kostsamt att utföra personliga intervjuer i 

Stockholm. En fördel med telefonintervjuer är att man undviker den så kallade 

intervjuareffekten. Vid personliga intervjuer kan respondenternas svar påverkas mer av 

intervjuarens närvaro. Den distans som en telefonintervju medför minskar denna felkälla. 

Intervjuarens personliga egenskaper uppfattar inte respondenten lika tydligt vid 

telefonintervjuer och därmed minskar risken för att respondentens svar påverkas av 

intervjuaren. Men det finns även svagheter med telefonintervjuer i förhållande till personliga 

intervjuer. Intervjuaren kan inte se respondentens ansiktsuttryck eller kroppsspråk som till 

exempel kan röra sig om oförståelse eller osäkerhet kring en fråga. (Bryman & Bell, 2005, 

s.140) Vi tror också att det är så att den personliga känslan och skapandet av en förtrolig 

stämning höjs vid personliga intervjuer. Att genomföra ett öppet och längre samtal tror vi är 

lättare vid en personlig intervju än vid en telefonintervju. 

Vi utförde intervjuerna två och två i ett avskilt rum med högtalartelefon. Under intervjuerna 

besatt en rollen som intervjuare medan den andra förde anteckningar, vilket respondenten 

informerades om innan intervjun startades. Före intervjuerna beskrev vi syftet med vår 

uppsats för respondenten, dock på ett översiktligt sätt eftersom vi inte ville styra dennes svar. 

För att respondenten skulle känna sig bekväm i situationen tillfrågade vi även om denna ville 

vara anonym i uppsatsen, vilket samtliga avböjde.

2.3 Metodreflektion
Vi anser att tillförlitligheten (Bryman & Bell, 2005: s.48) i vår undersökning är relativt hög. 

Detta beror främst på att vi under arbetets gång hela tiden har haft våra frågeställningar i 

åtanke.  Våra intervjuteman utformades utifrån våra problem, och dess utformning ligger till 

grund för det perspektiv vår uppsats tagit. Att frågeställningar och intervjuteman ligger till 

grund för undersökningen gör att det skulle vara möjligt för en annan grupp att genomföra 

samma studie och nå samma resultat. Efter genomförandet av våra intervjuer valde vi att 

enskilt läsa igenom transkriptionerna, när vi sedan diskuterade tillsammans framkom att vi 

alla tolkat dem på samma sätt. Detta tyder på att våra intervjuer visat ett tydligt mönster som 

troligen även skulle ha uppmärksammats om undersökningen utförts av andra personer. Vi är 
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dock medvetna om att tolkningar sker utifrån våra egna subjektiva uppfattningar och att 

intervjuerna därmed aldrig tolkas exakt likadant av olika personer. 

 

Våra frågeställningars centrala roll under arbetets gång har också bidragit till att säkerställa att 

vår uppsats studerar det som vi avsett att beskriva och därmed håller en hög giltighet och 

relevans (Bryman & Bell, 2005, s.305). Vi är medvetna om att kvalitativa intervjuer innehar 

vissa begränsningar i möjligheten att besvara våra frågeställningar och vi anser att giltigheten 

skulle ha blivit högre om intervjuerna hade kompletterats med fallstudie av en organisation i 

kris. Exempelvis hade observationer gett en djupare förståelse för hur en kris påverkar 

organisationers handlande och skulle underbygga det som vi fått fram i vår undersökning. 
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3. Teori

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teorier som vår studie bygger på. Vår 

utgångspunkt är att organisationers agerande under en kris har betydelse för organisationens 

anseende. Vi menar dock att organisationers handlande inte bara kan förstås utifrån 

krisstrategier, även organisationsmedlemmarnas reaktioner har betydelse.  

  

3.1 Värdet av ett gott anseende
Ett begrepp som är kopplat till varumärke och intressant att diskutera i relation till 

kriskommunikation är reputation, då skyddandet av detta är syftet med kriskommunikation.

(Coombs, 2006) Reputation kan beskrivas som summan av de uppfattningar som relevanta 

intressenter har rörande organisationen, vad de anser att organisationen står för och de 

associationer de gör till organisationen (Chun, 2005).  Fill (2002) definierar reputation som 

historiskt ackumulerade ledtrådar om organisationens identitet, det vill säga vem 

organisationen är och vad den står för. Coombs (2006) menar att reputation är en värdefull 

tillgång för organisationer och att fördelaktigt reputation ofta går att sammankoppla med 

positiva egenskaper som exempelvis goda finansiella prestationer, hög försäljning och att 

uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Ett starkt reputation måste planeras långsiktigt och 

kräver en stabil insats från organisationen. Syftet med reputation är att vara ett verktyg för att 

differentiera en organisation när dess produkter liknar produkterna hos konkurrenterna. 

Reputation kan även ses som ett instrument för att mäta organisationens värde samt kan agera 

som en stödjande funktion i tider av turbulens. (Fill, 2002) Ett av de mest etablerade måtten 

avseende organisationens reputation är hur organisationen rankas av media. (Chun, 2005)

3.2 Issue- och crisis management 

3.2.1 Grader av kriser
Inom litteraturen diskuteras vanligen tre olika grader av kris (Shannon, 2006, Ashcroft, 1997, 

Jaques, 2009). Dessa tre är incident, issue och crisis. Det finns ingen tydlig gräns mellan de 

olika graderna av en kris, istället kan de ses överlappande. De olika typerna kan uppstå ur 

varandra och en kris kan röra sig längs hela skalan. Incident definieras som en oväntad 

negativ händelse som får intressenter att se på organisationen på ett annorlunda sätt än innan. 
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(Schannon, 2006) Issue kan dels vara ett pågående komplext problem med olika vinklar som 

kan pågå under flera år, men även ses som aktuella, snabba, händelser som uppstår plötsligt 

och våldsamt. De är kaosartade och följer inget mönster när det gäller hur kännedom sprids. 

(Ashcroft, 1997) Crisis är ett pågående trauma som signifikant och drastiskt skadar 

förtroendet mellan organisationen och dess intressenter. Varje crisis kan spåras tillbaka till en 

incident eller issue som inte har hanterats rätt. (Shannon, 2006)

3.2.2 Två perspektiv
De olika graderna av kris har skapat två olika perspektiv på krishantering som är nära 

besläktade med varandra. Issue management behandlar främst förberedande handlingar inom 

organisationen för att undvika att en kris uppstår. Syftet med denna strategi är att påvisa 

organisationens förmåga att hantera och lösa problem, och på så sätt vända ett hot till en 

möjlighet för organisationen. (Jaques, 2009) Crisis management däremot har snarare som 

syfte att hantera krisen då den väl uppstått för att kunna bevara och skydda organisationens 

trovärdighet och förtroende bland dess intressenter. Målet med strategin är att snabbt kunna 

gå tillbaka till produktivitet och bevara rykte samt varumärke. (Lockwood, 2005) Då mycket 

av aktuell litteratur inte gör någon tydlig särskiljning på de två begreppen har vi valt att i vår 

fortsatta redogörelse betrakta begreppen som överensstämmande, och refererar till båda 

inriktningarna under begreppet crisis management. 

Organisationer riskerar i dagsläget allt oftare att utsättas för kriser på grund av den ökade 

mediebevakningen av organisatoriska handlingar samt den teknologiska utvecklingen.(Jaques, 

2009) Den moderna tekniken har gjort att det sällan är någon tidsfördröjning mellan en kris 

och mediebevakningen av denna. Därför måste organisationen reagera snabbt i en kris samt 

informera intressenter om vilka åtgärder som tagits. Krisens utfall beror på hur den hanteras 

snarare än dess natur och organisationers respons avgör hur mycket skada krisen skapar, 

snarare än krisens omfattning. Enligt crisis management är det viktigt att inte sticka huvudet i 

sanden eller agera nonchalant då detta riskerar att skada organisationen under en lång tid 

framöver. (Garcia, 2006) Kostnaderna för en kris beror inte heller på organisationers 

ursprungliga rykte utan på hur krisen hanterats. (Fombrun & Van Riel, 2004) 
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3.2.3 Förberedelser i fokus
Teorierna menar att förberedelser är viktiga delar av krishanteringen. Organisationer som 

framgångsrikt tagit sig ur en kris har ofta varit väl förberedda och lagt tid och resurser på att 

utveckla och öva sin krisplan. (Ashcroft, 1997) I ett första stadie är det viktigt att analysera 

vilka hot det finns som skulle kunna skada organisationen. När dessa identifierats bör de 

rangordnas efter trolighet och seriositet, då organisationer ställs inför olika typer av kriser 

varav vissa kan vara allvarligare än andra. Att utvärdera de olika hoten och dess seriositet är 

ett viktigt jobb som måste utföras för att på så sätt försäkra organisationens välmående när en 

kris inträffar. En organisation har större möjlighet att klara en kris bra om de planerat i förväg 

hur de ska hantera en viss typ av kris. En annan viktig del är att etablera en infrastruktur för 

kommunikationen som kan nyttjas vid en kris. Organisationen måste kunna kommunicera 

både internt och externt med intressenter under och efter en kris för att kunna behålla en 

konsekvent image. (Massey & Larsen, 2006)

Litteraturen inom crisis management har främst fokuserat på vikten av att utveckla en 

krishanteringsplan. En crisis management plan (CMP) består av ett brett spektrum av 

genomtänkta processer och steg som förutser krisers komplexa natur. De är utvecklade i 

förväg för att ge en snabbare och effektivare respons under krisen. En bra CMP strävar efter 

att ge mer än instruktioner för kommunikationen efter en kris, den består även av verktyg och 

ramar för att upptäcka kriser, förhindra kriser och förbereda sig inför kriser. (Jaques, 2009)

Jaques (2009) argumenterar även för vikten av att skapa ett kristeam ett så kallat crisis  

management team (CMT). Kristeamet bör bestå av representanter från alla relevanta 

avdelningar inom organisationen. Syftet med teamet är att förenkla samarbetet mellan 

organisationens delar och skapa en tydligare ansvarsfördelning. Utvecklingen av ett CMT, 

liksom CMP, representerar ett proaktivt synsätt på krishantering. (Jaques, 2009)

Crisis management poängterar vikten av kommunikation vid en krissituation. Ashcroft (1997) 

definierar ett antal grundregler för kommunikation med medier. Hon menar att media kan 

användas som en kanal för att sprida organisationens information. För att göra detta bör 

organisationen alltid tala sanning och inte lämna något utrymme för spekulationer. Detta då 

medias och allmänhetens uppfattningar riskerar att bli en ny verklighetsbild. (Ashcroft, 1997)
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3.3 Situational Crisis Communication Theory

3.3.1 Attributionsteorin är grunden
Situational crisis communication theory (SCCT) är en inriktning inom den allt större andelen 

forskning som fokuserar på budskap som kommuniceras ut efter att en kris utbrutit. 

Situational crisis communication theory är baserad på attributionsteori och har en tyngre 

teoretisk och empirisk bas än andra verktyg för krishantering som ofta bygger på fallstudier. 

Coombs menar att genom att bygga på attributionsteorin undviker SCCT det kritiska med den 

generella kriskommunikationsforskningen, som är den anspråkslösa listningen av strategier 

och användandet av fallstudier som grund för handling. (Coombs, 2006, Coombs, 2004)

Attributionsteorin har sina rötter i socialpsykologin (Jaspars, Hewstone & Finchman, 1983). 

Eiser (1983) beskriver attributionsteorin som en förklaringsmodell utifrån logiskt tänkande, 

för att förstå varför något hände, där fokus ligger på oväntade händelser med negativa utfall. 

Individer försöker koppla händelsen till en aktör som anses involverad eller till yttre krafter. 

(Coombs, 2004). Teorin menar att subjektiva tolkningar av händelser formar individens 

beteende, dessa tolkningar kan skapas slumpartat. (Eiser, 1983) Attributionsteorin indikerar 

att vi ofta anser att händelsen på något sätt var kontrollerbar av de inblandade och att våra 

framtida interaktioner med ansvarig aktör ofta påverkas av de känslor som uppkommer i och 

med händelsen. (Coombs, 2004) Individens attityd till en händelse kan påverka attityden till 

en person genom att denne tillskrivs vissa egenskaper utifrån händelsen. Attributionsteorin 

menar att individens tillskrivning av attityder hjälper denne att förenkla sin psykologiska 

verklighet som annars vore för komplex. (Eiser, 1983)

SCCT applicerar förhållningssättet inom attributionsteorin på organisationer och deras 

krishantering. Coombs (2004; 2006) menar att det är viktigt att förstå publikernas subjektiva 

tolkningar av en händelse för att kunna agera på ett fördelaktigt sätt. Detta betyder att det 

viktigaste inte är vad som hände i ”verkligheten” eller vad som är ”korrekt” utan vad 

publikerna uppfattar som sanning. 

3.3.2 Utgångspunkter för strategi
Att skydda reputation är en viktig del i krishanteringen för organisationer. SCCT betonar 

vikten att utgå från krisens egenskaper i valet av strategi för att minimera krisens skador på 
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reputation. Coombs och Holladay (2002) menar att strategi bör väljas utifrån vilka skyddande 

egenskaper för reputation som den erhåller. När det gäller den potentiella skada på reputation 

som en kris kan åstadkomma utgår Coombs från ett antal variabler som han menar är av stor 

vikt. En variabel är krisansvar, vilket betyder i vilken mån organisationen uppfattas som 

ansvarig för krisen. Det uppfattade ansvaret grundar sig enligt Coombs dels på typen av kris 

och dels vilken mängd fysisk, finansiell, environmental eller känslomässig skada som krisen 

kan tillfoga. Utöver dessa faktorer menar Coombs att det finns ett antal intensifierande 

faktorer. Dels organisationens historia, det vill säga om organisationen har varit med om 

liknande kriser förr, och dels vilka relationer organisationen har med sina intressenter. Utifrån 

dessa faktorer har Coombs definierat fyra typer av kriser, se bild 1. (Coombs 1995; Coombs 

2004; Coombs 2006)

Bild 1   Fyra typer av kriser   (Coombs, 2006)

Faux pas är ett oavsiktlig handlande som en utomstående aktör försöker 
transformera till en kris. I detta fall gör organisationen något som de tror är bra, 
men en utomstående aktör försöker omdefiniera handlandet för att ge det en 
negativ betydelse. Faux pas är ofta kopplade till frågor som rör corporate social 
responsibility (CSR).
 
Accidents refererar till något som händer oavsiktligt i den dagliga 
verksamheten. 

Transgressions är handlingar som organisationen är medveten om kan skapa 
public risk eller skada. 

Terrorism hänsvisar till kriser som skapas genom att en utomstående aktör 
handlar för att skada organisationen. 

Vidare presenterar Coombs ett antal kommunikationsstrategier för att hantera de olika typerna 

av kriser, se bild 2. Dessa strategier liknar i stor utsträckning de strategier som Benoit (2005) 

beskriver inom image repair theory (Palm, 2005, s.61-67). Den främsta skillnaden mellan 

Coombs och Benoit ligger i deras utförlighet. Medan Benoit främst diskutera fyra olika 

strategier har Coombs gjort ytterligare indelningar och tydligare kopplat dessa till olika 

krissituationer. 
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Bild 2   Strategier   (Coombs 2004; Coombs 2006)

The non-existence strategies Grupp av strategier med syfte att 
eliminera krisen Om krisen inte existerar kan inte företaget associeras 
med negativa aspekter av krisen som kan skada dess anseende. För 
detta beskriver Coombs fyra konkreta strategier: 

• Denial: Förklara att det inte finns någon kris.
• Clarification: Argumentera för att det inte finns någon 
kris, och förklara varför det är så.  
• Attack: Konfrontera dem som felaktigt rapporterat krisen 
som inte existerar.
• Intimidation: Hota att använda organisationens makt mot 
någon aktör, exempelvis hot om rättsprocess eller fysiskt våld. 

Dessa typer av strategier menar Coombs kan vara fördelaktiga att 
använda i de fall då krisen definieras som en faux pas- kris. 

The distance strategy Strategin här är att erkänna krisen och försöka 
skapa en acceptans bland publikerna för att minimera förflyttningen av 
de negativa attityderna gentemot krisen över på organisationen. Om 
länken mellan organisationen och krisen är svag minskar risken att det 
som upplevs negativt med krisen övergår till att även gälla 
organisationen. Coombs beskriver två sätt att gå till väga:

• Excuse: Minimera organisationens ansvar för krisen 
genom att förneka intention eller vilja att skapa krissituationen. 
• Justification: Övertala publiken att situationen inte är så 
farlig genom att exempelvis jämföra med andra kriser. 
Organisationen kan förneka allvaret i situationen, påstå att offren 
förtjänade det eller argumentera för att krisen framställts på ett 
missvisande sätt. 

Dessa typer av strategier menar Coombs kan vara fördelaktiga att 
använda i de fall då krisen definieras som en faux pas- kris, samt vid en 
kris av typen accident då excuse- strategin anses vara den bästa. 

Mortification strategy syftar till att vinna publikernas förlåtelse för 
krisen genom att erbjuda kompensation och ta till handling för att 
förhindra att något liknande sker igen. Bästa strategin vid en 
transgression- kris. 

Suffering strategy Syftar till att försöka framstå som ett orättvist offer 
för något som händer utanför organisationens. Denna strategi menar 
Coombs kan vara fruktsam att använda i typen av krissituation som 
ovan definierats som terrorism. 

3.4 Beteende vid kriser
De teorier vi har redogjort för ovan beskriver hur organisationer bör agera i förväg och under 

en kris. För att förstå organisationens handlingar under en kris anser vi det även intressant att 

studera hur individer agerar i en pressad situation. Då en organisation hamnar i en 

krissituation upplever de inblandade individerna press och stress utifrån, exempelvis från 
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media och kunder. I dessa situationer agerar individer på ett biologiskt förutbestämt sätt. De 

normala funktionerna i hjärnan kopplas bort och istället tar reptilhjärnan över. Denna är 

programmerad att vid hög grad av stress reagerar genom att fly från situationen, spela död 

eller gå till anfall. (Lindén, 2009-10-21) 

Cullberg (1992) menar att försvarsmekanismer är omedvetna psykiska reaktioner vars 

uppgift är att reducera medvetandet och upplevelsen om hot och fara för jaget. Exempel på 

försvarsmekanismer är förnekelse, rationalisering och undertryckande. Förnekelse innebär att 

individen uppmärksammar hotet men väljer att förneka detta och inte acceptera dess 

betydelse. Ett exempel på förnekelse är projektion som innebär att individen skyller ifrån sig, 

och lägger ansvaret på en annan person för att själv undgå situationen. Rationalisering 

innebär att individen använder sig av rationella anledningar för att reducera upplevelsen av 

hot eller skuld. Undertryckande innebär att individen trycker undan sin upplevelse av hot och 

skuld för att anpassa sig till omvärldens krav och förväntningar. Det kan handla om att dölja 

sin oro för att undvika att påverka andra i sin omgivning. (Cullberg, 1992: s. 145-147)
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4. Analys

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vår analys av det empiriska materialet. Vi har valt  

att redovisa vår empiri och analys i samma kapitel och underbygga våra resonemang med 

citat från våra informanter.

4.1 Organisationers attityder till kriskommunikation
Kriskommunikation har blivit ett aktuellt ämne för organisationer. Landahl menar att den 

ökade bevakningen av organisationer och rapporteringen av kriser i media har gjort 

organisationer mer medvetna om behovet av att vara förberedd. Ett tecken på detta är att 

krishantering ofta involverar högsta ledningen i organisationen, även om ansvaret i de flesta 

fall ligger hos informationsavdelningen. 

Dock uppfattar Svensson att det ändå finns organisationer som är omedvetna om vikten av 

krishantering och förberedelser inför möjliga kriser. Han menar att företag ofta är bättre 

förberedda för kriser än kommuner och landsting. Detta tror han beror på att kommuner och 

landsting inte förstår allvaret i situationen. Dessas bristande krishantering, anser vi, kan bero 

på att de negativa konsekvenserna inte behöver vara lika direkta för dem som för företag. 

Medan företag är vinstdrivande och känsligare för ett försämrat förtroende är offentliga 

organisationers existens stabilare. En annan anledning kan vara att företag har en större vana 

att hantera krissituationer. Under intervjun med Svensson framkommer att större företag med 

vana att hantera krissituationer möter media på ett professionellare sätt än mindre företag och 

offentliga organisationer. I kontakten mellan Uppdrag granskning och en del större företag 

förekommer ett samarbete där de två parterna agerar i symbios snarare än som motpoler. 

Gripenberg uppfattar att stora organisationer har bra rutiner för hur de ska agera vid 

krissituationer, medan små organisationer är osäkra. Hon tror att detta beror på att de inte har 

tillräckliga resurser för att göra planer och strategier. Enligt Gripenberg är detta antagligen 

anledningen till att mindre organisationer i större utsträckning är klumpiga i sitt agerande.

4.2 Stadier i krishanteringsarbetet
I arbetet med krishantering väljer många organisationer att vända sig till utomstående 

konsulter inom public relations som är specialister på kriskommunikation. De konsulter som 

vi intervjuat beskriver ett antal stadier som deras arbete bygger på. Dessa stadier finns med i 
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samtliga respondenters resonemang. Trots att vi inte utfört en kvantitativ undersökning anser 

vi att detta indikerar en överensstämmelse i arbetssätt inom branschen. I det första stadiet 

arbetar konsulterna tillsammans med organisationer för att undersöka var i organisationen 

som kriser kan komma att uppstå. Erikson menar att inte endast eventuella olyckor kan 

definieras som potentiella kriser, utan även andra scenarion som organisationen kan utsättas 

för behöver identifieras. Detta kan exempelvis vara kriser som uppstår på grund av etiska eller 

moraliska brister hos organisationen eller dess medlemmar. I nästa skede består arbetet av att 

utarbeta krisplaner, vilka har som syfte att utförligt redogöra för vad som ska utföras vid en 

kris. Syftet med krisplanen är att underlätta arbetet och undvika att viktiga aspekter glöms 

bort i den stressiga situationen. Landahl anser att planen ska innehålla en tydlig definition av 

ansvarsfördelning. Ur kommunikationssynpunkt anser Ågren det viktigt att organisationer 

skriver listor över vilka journalister och medier som det är viktigt att kontakta. Det är även 

viktigt att vara medveten om vilka medier som når ut till allmänheten först, en av de första 

nyhetsredaktioner att kontakta är Ekot i Sveriges Radio som sänder varje timme. Hemsidan är 

också viktig att uppdatera så att media och intressenter även kan hitta information där. 

Landahl anser att det är centralt för organisationen att utse en talesperson, syftet med detta är 

att kommunicera ett enhetligt budskap. Danielsson menar att det i de flesta fall är vd eller 

informationschefen i organisationen som uttalar sig. Ågren menar vidare att det är viktigt att 

organisationer gör ett medvetet beslut vid valet av talesperson då detta är en indikation på 

krisens seriositet. Valet av talesperson är en viktig ledtråd för intressenter då dessa försöker 

skapa sig en uppfattning om krisens tyngd. Svensson menar att detta är något som större 

företag är medvetna om. 

”Inblandning av vd kan indikera att krisen är allvarligare än vad den är” Ågren

”De (större företag författarnas förtydligande) vet hur de ska bete sig, de är 
skickliga, de vet vem de ska skicka fram i ett visst läge. Vi får inte alltid välja vem 
vi ska prata med.” Svensson

Att krishanteringsarbetet i de flesta organisationer ligger under informationsavdelning tyder 

på att organisationer är medvetna om kommunikationsaspekten av kriser. För Erikson är det 

centralt och han menar att små verksamhetskriser kan bli stora kriser i organisationer om inte 

hänsyn tas till kommunikationsaspekten. Vi ser ett mönster bland våra respondenter som 

upplever att det inte är själva krisen, utan agerandet från inblandade individer som avgör vilka 
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konsekvenserna av händelsen blir. Respondenterna menar även att kristräning är viktigt för att 

kunna hantera en kris. Ågren hävdar att det är stor skillnad mellan krishantering i teorin och i 

praktiken. Danielsson förklarar att kristräning ofta består av iscensättande av möjliga 

scenarion och rollspel. Det är viktigt att träna på att hantera den stress som ett mediadrev 

innebär. Genom att träna krissituationer blir organisationens medlemmar medvetna om de 

mekanismer som styr beteende i en pressad situation. Därmed har de större möjlighet att agera 

rationellt under en kris. Respondenterna menar att organisationer som har varit med om en 

kris tidigare är bättre rustad när de ställs inför en ny krissituation. Kristräning skulle kunna ses 

som ett verktyg för att undvika ett olämpligt beteende vid en kris. Som vi beskrivit i tidigare 

kapitel agerar individer irrationellt i stressade situationer. Kristräning är ett sätt att tydliggöra 

detta omedvetna beteende, och hjälpa organisationens medlemmar att hitta verktyg för att 

agera på ett lämpligt sätt. Dessutom kan kristräning användas för att träna sig på att lösa 

problem som uppkommer på grund av yttre omständigheter. 

”Även praktiska saker gör att företagen inte gör som man bestämt i stressade 
situationer. Till exempel kan en tjänsteresa eller sjukdom göra att den person som 
skulle uttala sig inte kan göra det. Att ha ett konsekvent budskap och en som talar 
är inte så lätt vid stress.” Hasselblatt

   

4.3 Konsulter kopplas in för sent
Dock tyder våra intervjuer på att det i de flesta fall inte är möjligt för konsulterna att arbeta 

enligt de stadier som de beskriver. Detta beror på att respondenterna uppfattar att de kopplas 

in för sent, det vill säga när krisen redan brutit ut.  

”Vi tas in både före och under krisen. Men vanligast är att kunder hör av sig först 
när krisen brutit ut, alltså under krisen.” Hasselblatt

”Det är vanligast att konsulterna kopplas in under krisen.” Erikson

Den sena kontakten mellan organisationer och konsulter kan ha olika anledningar. En 

anledning kan vara att organisationer saknar kunskap om krishantering och är omedvetna om 

hur krisarbete bör bedrivas. En annan anledning kan vara att de inte anser att krishantering har 

tillräcklig betydelse för att motivera att tid och resurser läggs på detta. Ytterligare stöd för 

detta resonemang ger Gripenberg och Hasselblatt som båda menar att branscher där risker är 

centrala är bättre på att förbereda sig. I dessa fall är potentiella verksamhetsolyckor i fokus, 

vilket inte nödvändigtvis betyder att dessa organisationer är förberedda på att hantera andra 
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typer av kriser. Även inställningen hos den ansvarige inom organisationen har betydelse. 

Landahl menar att då informationschefen har erfarenhet av kriser faller det sig naturligt att 

denne lägger tid och resurser på kriskommunikation.

4.4 Kommunikation är viktigt 
När det gäller innehållet i kommunikationen poängterar exempelvis Danielsson vikten av att 

tala sanning. Vidare menar han att det är riskabelt att fara med osanning då risken är stor att 

sanningen avslöjas senare. När det gäller detta ifrågasätter vi sanningshalten i respondenternas 

argumentation. Vi menar att det finns en gråzon mellan att tala osanning och vara ärlig som 

inte respondenterna diskuterar under våra intervjuer. Vi tror inte att konsulterna 

rekommenderar organisationen att berätta allt, men att de poängterar att den kommunikation 

som sker bör vara sanningsenlig.

En annan viktig aspekt som diskuteras inom crisis management och som våra respondenter 

lägger vikt vid behandlar vikten av kontinuerlig kommunikation. 

”Om man inte har något nytt att rapportera, ska man upprepa det som tidigare 
kommunicerats ut.” Hasselblatt 

”Organisationer är ofta bra på att kommunicera ut ett första meddelande, men är 
sämre på att fortsätta att hålla igång kommunikationen.” Landahl 

”Stadsmissionen stängde dörrarna, vilket är något de beklagade i efterhand. De 
var väldigt självkritiska.” Svensson

Syftet med en konstant kommunikation är enligt Landahl att undvika spekulationer från 

media. Spekulationer kan leda till att bilden av organisationen blir mer negativ, samtidigt som 

organisationen tappar kontrollen över den information som sprids. Som SCCT påpekar är 

intressenters subjektiva uppfattning om en händelse avgörande. Detta betyder att 

spekulationernas sanningsgrad är ointressanta, eftersom dessa ändå blir de förutsättningar 

organisationen måste ta hänsyn till. Intressenter har dålig förmåga att skilja mellan olika typer 

av information och sätter därför lika stort värde till spekulationer som till annan information. 

Det är viktigt att organisationer är medvetna om att ingen kommunikation också 

kommunicerar ett budskap till intressenterna. Genom att inte kommunicera lämnar 

organisationen dessutom utrymme för andra parter att ta kontroll över kommunikationsflödet 

och huvudbudskapet i en specifik situation.  
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4.5 Teorins bidrag till kriskommunikationsarbetet
De arbetssätt som konsulterna redogör för stämmer väl överens med vad som förespråkas 

inom crisis management. En anledning till detta kan vara att teorin speglar verkliga situationer 

som studerats genom fallstudier. Det är därmed det praktiska krishanteringsarbetet i 

organisationer som ligger till grund för denna teori. Vi har även tagit del av ett antal 

managementböcker vid informationsinsamlandet till denna uppsats. Vi har kunnat se att 

konsulternas arbete stämmer väl överens med vad som diskuteras i dessa. Detta beror troligen 

på att managementböckerna är skrivna av aktiva konsulter inom public relations. 

Vårt andra perspektiv på kriskommunikation, SCCT, som vi redogjort för i teorin syns inte 

lika tydligt i konsulternas arbetssätt. Vi anser främst att detta beror på konsulternas okunskap 

om denna teorigren. Att konsulterna är omedvetna om SCCT behöver dock inte betyda att de 

inte använder sig av de tankesätt som SCCT förespråkar, men här hittar vi trots detta få 

likheter. Den enda likhet vi kunde urskilja var konsulternas medvetenhet om att krisstrategi 

bör justeras utifrån vilken typ av kris som organisationen står inför. 

”Samma handlingsplan fungerar inte på samma företag och kriser. Det skiljer från 
tillfälle till tillfälle.” Erikson 

Dock tycks inte kopplingen mellan strategi och kristyp vara lika framträdande i konsulternas 

arbete som inom teorin. Medan teorin bygger på denna koppling är den inte i fokus i 

konsulternas resonemang. Vår tolkning av intervjuerna är att justering av strategi för varje 

kris sker på detaljnivå, vilket betyder att en djupare och mer övergripande justering uteblir. Vi 

uppfattar inte heller att konsulterna har några förbestämda faktorer som de tittar på när det 

gäller att bestämma vilken typ av kris de står inför. Respondenternas svar tyder på att de har 

en grundmall för krishantering som de applicerar på alla krissituationer. Denna mall är inte 

konkret utan dessa punkter har snarare växt fram genom egna och andras erfarenheter. 

Justeringar sker inte utifrån tydliga punkter utan grundas snarare på konsulternas intuition.     

Vidare utgår konsulterna från ett tydligt företagarperspektiv till skillnad från SCCT som 

poängterar vikten av att utgå från intressenternas uppfattningar och bild av situationen. Vår 

tolkning är att respondenterna fokuserar på vad som är ”sanningen” ur företagets perspektiv. 

Vi upplever att organisationers krisarbete är fokuserat på den egna organisationen och dess 

förutsättningar. Ur denna synvinkel skiljer sig organisationers kommunikation i 

krissituationer jämfört med vid andra tillfällen, och det är intressant att diskutera varför 
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organisationer krishantering inte tar större hänsyn till mottagarna. Vid traditionell 

marknadsföring av en vara väljer organisationer idag att utgå från målgruppens behov snarare 

än varans attribut. Vi ställer oss undrande till varför kriskommunikationsarbete frångår detta 

arbetssätt och fortfarande har en så tydlig fokus på organisationens egna förutsättningar.

  

4.6 Samhällets värderingar påverkar 
En faktor som vi anser viktig att diskutera är det inflytande som samhällets värderingar har på 

organisationers kommunikation. Som vi diskuterade i vårt inledande kapitel är öppenhet och 

transparens viktiga stöttepelare i dagens samhälle. Detta tror vi påverkar organisationers 

perspektiv på kriskommunikation, då konsulterna tydligt förordade öppenhet och kontinuerlig 

kommunikation med intressenter. Hasselblatt stödjer detta resonemang då han uppfattar att 

synen på transparens har förändrats genom åren. 

”Det är definitivt så att vårt arbetssätt förändras genom tiderna. Nu handlar det om 
öppenhet, men så har det inte alltid varit.” Hasselblatt 

Han menar att öppenhet inte hade samma vikt tidigare, och att organisationer då snarare 

försökte hålla inne information. Vi tror att denna ökade öppenhet till viss del beror på 

organisationers allt större möjlighet att snabbt och effektivt kommunicera direkt med sina 

intressenter, via exempelvis hemsida, Facebook, Twitter och andra sociala nätverk. De nya 

kommunikationskanalerna medför även en risk då fler parter har möjlighet att bevaka, 

diskutera och sprida information om organisationen. Det är inte längre möjligt att styra all 

kommunikation som rör organisationen, istället får organisationer välja att försöka vara den 

starkaste rösten. Detta gäller även i kontakten med andra medier då dagens snabba och 

massiva informationsflöde kräver att organisationen är först med att uppdatera medierna om 

situationen för att undvika att en missgynnande bild sprids. Att inte agera på ett sätt som 

speglar samhällets värderingar kring öppenhet skulle troligen vara ödesdigert för de flesta 

organisationer. Svensson menar dock att öppenhet inte alltid är grundläggande för 

organisationers framgång. 

” Lidl väljer att inte ställa upp och prata. Ändå har de varit framgångsrika” 
Svensson

”Det finns vissa som klarat sig under en kris utan att göra någonting men det har 
nog i de flesta fall berott på tur.” Ågren
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Att en del organisationer kan vara framgångsrika trots att de väljer att inte agera utifrån 

öppenhet och transparens skulle kunna förklaras utifrån branschtillhörighet. Organisationer 

inom branscher där verksamheten bygger på intressenters förtroende tror vi har ett större 

behov av att agera transparent. Behovet av öppenhet skulle även kunna kopplas till krisens 

omfattning, vilket Ågren stödjer. 

”Man måste anpassa sig efter händelsens karaktär, exempelvis så kanske inte en 
metallbit i en snickers är lika allvarligt eftersom det är mindre troligt att samma 
problem finns i en stor skala. ” Ågren   

4.7 Fokus på erfarenheter
Konsulternas erfarenheter från andra krissituationer och den kunskap som förts vidare från 

kollegor utgör grunden för det krishanteringsarbete organisationer har.  Vi upplever att 

konsulterna anser att erfarenheter är en bättre grund än teorier inom området. De menar att 

tidigare framgångsrika strategier kan appliceras på liknande situationer och att de kan ta 

lärdom även av misslyckade strategier. 

”Mycket bygger på erfarenhet och kunskap som jag har fått med mig från tidigare 
kunder och jobb.” Landahl 

”Jag är inte medveten om teorier inom området utan tycker att det mesta handlar 
om sunt förnuft.” Ågren

Respondenterna menar att kriskommunikationsarbete endast kan bedrivas på detta sätt, och att 

det inte är möjligt att läsa sig till hur en organisation bör agera vid ett specifikt tillfälle. När vi 

diskuterar användandet av teorier med respondenterna påstår bland annat Landahl att hon 

känner till teorier, dock kan hon inte nämna några. Hasselblatt erkänner att han hade kunskap 

om teorier som nyexaminerad men att han är dålig på att uppdatera sig inom området. 

Känslan vi fick genomgående vid intervjuerna var att konsulterna har en negativ attityd till 

teorier. Vid frågor rörande detta visade respondenterna inte samma entusiasm som tidigare 

under intervjun, utan blev snarare tillslutna och obekväma i situationen. Vi upplevde att de 

blev defensiva och bagatelliserade teorins betydelse. Vi tolkar denna reaktion som ett tecken 

på konsulternas ovilja att framstå som okunniga inom området. Hasselblatts erkännande 

antyder att det finns en bristande kunskap om den senaste teoriutvecklingen bland aktiva 

konsulter. En annan möjlighet är att en del konsulter inom public relations har en bakgrund 

som medfört att de inte läst teorier inom kommunikation och marknadsföring. Konsulter som 
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har en praktisk bakgrund och därmed är oerfarna vad det gäller att studera teoretiska modeller 

är förståeligt mindre intresserade av att läsa på om dessa och saknar insikt om dess betydelse. 

En ytterligare anledning till att teorier är frånvarande i konsulters handlande kan vara att det 

saknas incitament till att förändra det arbetssätt som används. Då våra intervjuer ger en 

indikation på att konsulter inom branschen har samma arbetssätt, och det saknas kritik mot 

detta, finns inget tryck på konsulterna att förändra sitt arbete ur konkurrenssynpunkt.     

Den stora oviljan att upplevas som okunnig kan bero på konsulternas önskan att framstå som 

experter i relationen med uppdragsgivare. Att uppfattas som kunnig är avgörande för att få 

uppdrag och är därmed en viktig del av konsulternas imagebyggande. Detta anser vi kan vara 

en viktig anledning till att konsulterna främst använder enklare modeller och teorier. Vår 

studie visar att bland våra respondenter finns ett större nyttjande av de principer som 

förekommer inom crisis management, än de inom SCCT. Detta tror vi beror på att crisis 

management är enklare och bygger på ett antal punkter som är oproblematiska att applicera, 

medan SCCT är betydligt mer invecklad och bygger på uträkningar av olika faktorer. Genom 

att använda sig av enkla och tydliga modeller upplevs konsulterna som mer trovärdiga. Skulle 

de arbeta med modeller som är komplicerade och innehåller en större osäkerhet skulle de 

antagligen även uppfattas som mindre förtroendeingivande. 

4.8 Kopierar från andra organisationer
Som vi diskuterat tidigare har erfarenheter stor betydelse för kriskommunikationsarbetet. 

Även erfarenheter från kollegor och lyckade fall som omtalats inom branschen tror vi 

influerar arbetet. Vi fick uppfattningen under våra intervjuer att en lyckad krishantering av en 

organisation eller person leder till att denna lyfts upp och blir en förebild inom branschen. 

Våra respondenter framhäver självmant kriser som de menar hanterats på ett lyckat sätt, 

exempelvis diskuterar de Lottie Knutsson från Fritidsresors agerande under 

tsunamikatastrofen, ICA under den så kallade köttskandalen och Johnson & Johnson under 

krisen kring Tylenol. Trenden med konsulter som skrivit böcker inom kriskommunikation och 

som läses av andra konsulter tyder även detta på att en del konsulter skaffar sig en viss status 

inom branschen. Även om det inte uttalades direkt under intervjuerna, tyckte vi oss kunna 

utläsa att våra respondenter tog andra organisationers kriskommunikationsarbete i stor 

beaktning och gärna applicerade delar av andra organisationers lyckade strategier på den egna 

organisationen. Detta menar vi är ett tecken på att framgångsrika strategier gärna kopieras och 
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ligger till grund för de strategier som används. Denna kopiering sker troligen ytligt, och 

djupare hänsyn till den situation där strategin var framgångsrik tas inte. Som SCCT 

förespråkar bör strategi justeras efter krisen, vilket vi menar inte sker på ett tillräckligt sätt i 

dessa situationer. En direkt applicering av en kopierad strategi underbygger därmed den kritik 

som en del teoretiker framhäver mot dagens kriskommunikationsarbete, att för lite hänsyn tas 

till den specifika organisationen och situationen. 

4.9 Medierna stressar
Förutom konsulternas erfarenheter och attityder påverkas organisationers handlande i en 

krissituation av den press som medierna skapar genom sin bevakning. Respondenterna 

upplever mediedrev som en viktig aspekt att vara medveten om. Mediedrev kan snabbt 

accelerera och det finns därmed inte mycket betänketid vilket gör att beslut måste fattas 

omgående. Dessa situationer upplever organisationer som mycket stressande och kan leda till 

att organisationer inte agerar som förutbestämt.   

”En kris är väldigt jobbig eftersom allt sker mycket snabbt.” Landahl

Som Danielsson beskriver är media en stressande faktor och tycks i stor utsträckning påverka 

organisationsmedlemmarnas beteende under en kris. Det beteende som våra respondenter 

beskriver stämmer väl överens med de reaktioner som vi redogjort för i tidigare kapitel. 

Främst beskriver våra respondenter att organisationsmedlemmar känner sig hotade och agerar 

genom projektion.   

”Jag upplever det som att företagen blir väldigt arga, man känner sig hotad utifrån 
och blir väldigt rädd. Detta gör att man säger saker som man egentligen inte 
tycker och tänker bara för att komma ur situationen.” Danielsson 

”Företagen reagerar ofta med taggarna utåt, försvarar sig, även om de kanske 
själva gjort något fel. Stress påverkar.” Hasselblatt

Konsulternas medvetenhet om de instinktiva reaktioner som organisationsmedlemmar visar i 

pressade situationer är anledningen till att kristräning tas i stort beaktande. 

”De är ju en helt annan sak att prata om en sak rent teoretiskt och att vara där när 
hela mediadrevet drar igång och journalister ringer oavbrutet. Därför är det viktigt 
med kristräning, så att det sitter i ryggmärgen vem som ska göra vad.” Ågren
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Detta anser vi är ett ytterligare tecken på att konsulterna grundar sitt arbete på tidigare 

erfarenheter, då respondenterna förklarar sin kristräning utifrån situationer där 

kommunikationen varit bristfällig. Vi tolkar dessa situationer som grund för konsulternas 

utvecklande av rollspel och scenarioträning. 

4.10 Förhållandet mellan teori och praktik
Som vi redogjort för i tidigare kapitel är anhängare av SCCT negativa till teorier där endast 

fallstudier ligger till grund för de arbetsmetoder som förespråkas. Våra respondenters svar 

visar att det främst är crisis management och egna erfarenheter som ligger till grund för 

arbetet med kriskommunikation i organisationer. Vi anser att det är intressant att kritiskt 

diskutera den stora vikten som läggs vid tidigare erfarenheter, då vi menar att detta arbetssätt 

bortser från viktiga variabler som en del teoretiker menar bör ingå i planering och 

genomförande av en kriskommunikationsstrategi. Vi anser exempelvis att det finns en 

relevans att diskutera vilket ansvar organisationen upplevs ha för krisen vid utarbetandet av 

kriskommunikationsplan, men detta är inget som respondenterna tar upp eller visar intresse 

för. Intressenternas upplevelse av organisationens ansvar, anser vi, ha betydelse för vilken typ 

av kommunikation och vilka argument som organisationen bör använda sig av. Vi kan utifrån 

våra intervjuer inte dra slutsatsen att hänsyn aldrig tas till ansvar men ingen av våra 

respondenter förde en sådan diskussion. 

Även i de fall då idéer hämtas från egna erfarenheter, och inte lånas från andra organisationer, 

kan dagens konsulter kritiseras för en alltför grov generalisering. Konsulterna skulle kunna 

jämföras med dagens forskare inom fallstudier men medan forskare är väl medvetna om 

skillnaden mellan teoretisk- och allmän generalisering är konsulternas kunskap om detta 

betydligt svagare. Vi menar att istället för att ta lärdom av vad som skulle kunna jämföras 

med teoretiska samband applicerar konsulterna de generella resultaten av en strategi på ett 

senare fall. Flera av våra respondenter var noga med att poängtera att det är viktigt att ta 

skillnader mellan olika fall i beaktning vid skapandet av en strategi, men deras fortsatta 

resonemang kring detta menar vi håller sig på ett alltför allmänt plan och är för fokuserat på 

detaljer för att kunna ses som att djupare samband och egenskaper hos krisen tas i beaktning. 
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Vi menar därför att den generalisering som sker snarare kan ses som en direkt överföring av 

resultaten i ett fall till ett senare fall än att det finns en förståelse för de underliggande 

sambanden som lyfts fram inom SCCT. 

Tidigare i analysen har vi gått igenom ett antal faktorer som vi menar påverkar 

organisationers krishanteringsarbete och har betydelse för att erfarenheter snarare än 

teoretiska modeller ligger tillgrund för det arbete som bedrivs. Men det är även värt att 

diskutera om modellernas utformning i sig är en anledning till den bristande användningen. 

De variabler som definierats inom SCCT är inte konkreta och lättförstådda utan bygger på 

uppskattningar. När ett flertal variabler ska sammankopplas finns risk för en hög felvariabel, 

vilket betyder att risken för felaktiga uppskattningar i varje variabel leder till att slutsumman 

kan ligga långt ifrån dess verkliga värde. Ur detta perspektiv är det möjligt att ifrågasätta 

värdet av att uppskatta variablerna och räkna ut en slutsumma. Om risken för ett felaktigt 

resultat är stor kan det vara lika lämpligt att endast se till resultatet och bortse från de olika 

variablerna. Det komplexa och problematiska med att applicera teorins angreppssätt på 

verkliga situationer menar vi skapar utrymme för att diskutera huruvida ett mer komplicerat 

angreppssätt, som i teorin är mer verklighetsnära, ger ett mer korrekt resultat i verkligheten än 

de strategier organisationer använder sig av.  
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5. Slutdiskussion

I detta sista kapitel kommer vi att sammanfatta våra slutsatser och utveckla resonemangen 

genom att diskutera dem i ett större perspektiv. Sist i avsnittet kommer vi att ge förslag till  

ämnen som vi anser intressant för ytterligare forskning. 

 

Redan i inledningen diskuterade vi vikten av ett lämpligt agerande av organisationer för att en 

krissituation inte ska få negativa konsekvenser på organisationens anseende. Vi ansåg att det 

saknades kunskap om organisationers attityd till krishantering och vad som påverkar detta 

arbete. Genom vår studie har vi kunnat observera att attityden till kriskommunikation skiljer 

mellan olika typer av organisationer. Företag och större organisationer är mer medvetna om 

vikten av detta arbete och har större resurser till sitt förfogande. I kontakten mellan media och 

proffsiga organisationer finns ett ömsesidigt utbyte och i dessa fall kan parterna uppleva 

varandra som kollegor snarare än motpoler. Mindre företag och offentliga organisationer 

upplevs som mindre kompetenta att hantera krissituationer. Dessa har i mindre utsträckning 

förberedda planer för hur arbetet ska ske och tar i större grad ett defensivt förhållningssätt.

Det tycks även finnas en skillnad mellan olika typer av branscher, organisationer inom 

riskfyllda branscher har i större utsträckning tydliga planer för hur krishantering ska ske. 

Detta gäller dock främst verksamhetsrelaterade kriser, när det gäller kriser som uppkommer 

på grund av tveksamma moraliska eller etiska handlingar kan vi inte observera några 

skillnader mellan olika branscher. 

Trots de betydande skillnaderna mellan organisationers attityder och kunskap om krisarbete 

finns en överensstämmelse mellan organisationer avseende påverkansfaktorer för arbetet. 

Vi kunde konstatera att erfarenheter hos pr- konsulter är grundläggande för hur krisarbete 

bedrivs. Konsulterna har liten tilltro till teorier och värdesätter istället kunskaper som de fått 

genom tidigare uppdrag. Genom att hålla sig till det som är tryggt och lätthanterligt kan 

konsulterna ge en bild av sig själva gentemot uppdragsgivare som kompetenta. Med 

utgångspunkt i enkla och tydliga modeller kan uppdragsgivaren övertalas om att arbetssättet 

är tillförlitligt då det är enkelt även för mindre insatta i ämnet att förstå tillvägagångssättet. 

Erfarenheter kan också framföras som en konkurrensfördel, teoretiska modeller är tillgängliga 

för alla medan erfarenheter är bundna till en viss person och därmed mer unika. 
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Vi ser även en tendens att samhällets nuvarande karaktär speglas i organisationernas 

kriskommunikation. Öppenhet anses vara en central del och konsulterna förespråkar att 

organisationen informerar sina intressenter istället för att försöka tysta en kris. Samhällets 

karaktär och värderingar menar vi har ett betydande inflytande på hur organisationer agerar 

och det sätter ramarna för vad organisationerna anser är det korrekta handlingssättet. Vi har 

sett tecken på att kommunikationen tidigare inte dominerats av samma öppenhet, vilket kan 

relateras till att transparens då inte heller var lika centralt i samhället.

Utifrån vår studie har vi inte möjlighet att dra slutsatser som gäller generellt för 

organisationers kriskommunikationsarbete. Dock finns det en tydlig tendens att krisarbetet 

överensstämmer mellan organisationer. Vi kan konstatera att ingen av våra respondenters 

arbetsmetoder skiljer sig i påfallande grad från övriga. Detta tyder på att det finns ett 

dominerande paradigm, det vill säga ett gemensamt synsätt, kring hur krishantering bör 

bedrivas. Dessa föreställningar ifrågasätts inte utan hanteras som sanningar. Den stora 

likformigheten kan bero på att konsulter upplever det riskabelt att särskilja sig från andra 

inom branschen. Utförande av andra arbetssätt kan misslyckas och uppdragsgivare kan 

avskräckas av metoder de är obekanta med. Detta menar vi har lett till att arbetsmetoderna 

inte framskridit inom ämnet kriskommunikation. Ytterligare tecken på detta är att konsulterna 

inte visar någon benägenhet att uppdatera sig inom området och använder sig av få teoretiska 

modeller i sin yrkesverksamhet. Istället tycks managementböcker författade av andra 

konsulter vara den främsta inspirationskällan. På detta sätt reproduceras de rådande 

värderingarna och det dominerande paradigmet blir än mer starkt. 

Samtidigt som ingen utveckling tycks ske har vår studie visat att arbetssättet påverkas av 

samhällets utveckling, vilket tyder på att arbetsmetoderna passar väl det samhälle som de 

bedrivs i. Ur detta perspektiv skulle det kunna hävdas att strategierna utvecklas i det tempo 

och under de förutsättningar som är nödvändiga och att avsaknaden av teoretisk koppling inte 

är problematisk. Men är detta en slutsats som kan dras? Vi menar att det kan vara av vikt att 

diskutera vad det innebär att det finns ett avstånd mellan det praktiska arbetssättet och de 

teoretiska modellerna. Vad är syftet med att utveckla teori som ändå inte används i praktiken? 

Dagens forskare är väl insatta i mottagarens tolkningar men saknar kunskap om 

kodningsprocessen. Vi menar att vår studie har bidragit med en större förståelse för sändarens 
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roll och begränsningar. Detta kan bidra till att framtida teoriutveckling anpassas bättre till 

verkliga förhållanden och därmed enklare kan appliceras på verkliga situationer.   

5.1 Förslag till vidare forskning
Under uppsatsens gång har många tankar och funderingar vuxit fram. Det finns många 

intressanta företeelser som vi inte haft möjlighet att undersöka i denna studie men som kan 

vara intressant att studera vidare.

• En fallstudie kan skapa större belägg för de företeelser som vi identifierade i denna 

uppsats. Vid en fallstudie kan de olika elementen studeras mer djupgående och därmed 

kan en ökad förståelse skapas. Aspekter som vi finner intressant att studera vidare är 

vad som ligger till grund för organisationernas arbetssätt, exempelvis vilken betydelse 

statuskulturen har. Hur stressen under en kris påverkar organisationens agerande är 

även det intressant att studera vidare. 

• I vår uppsats framkom att offentliga organisationer är sämre på att hantera en 

krissituation än privata företag. Vi anser att det skulle vara intressant att vidare 

undersöka vad detta kan bero på. I många fall bygger offentliga organisationers 

verksamhet på ett brett allmänt förtroende och en kris kan få förödande konsekvenser. 

Vi ställer oss frågande till vad som gör att de trots dessa förutsättningar upplevs som 

dåligt förberedda.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide till konsulter

Bakgrund

Namn?

Hur länge har du arbetat med kriskommunikation?

Tema 1 Konsulternas arbete med kriskommunikation

• Anser du att det är viktigt med kriskommunikation och i så fall varför? 

• Hur arbetar du med kriskommunikation?

• Följer du några speciella strategier? Har du en speciell mall som du arbetar utifrån?

• Fungerar samma strategier för alla organisationer? Alla kriser? Varför, varför inte?

• Har ditt arbetssätt förändrats med tiden?

Tema 2 Konsulternas kunskap om och inställning till teorier inom kriskommunikation. 

• Är du medveten om de strategier som finns inom litteraturen? 

• Tycker du att de strategier som finns i teorin är applicerbara på verkliga händelser? 

Tema 3 Organisationernas arbete med kriskommunikation

• Vilken avdelning på organisationer arbetar med krishantering?

• Kopplas krishantering till varumärkesarbete i företagen?

• Arbetar organisationerna med förebyggande arbete?

• Vilken kunskap om krishantering anser du att organisationer har idag?

• Vilken uppfattning har du när det gäller organisationers attityder till krisarbete? Skiljer 

detta sig mellan organisationer?

• I vilken situation kopplas ni in? När blir ni inkopplade (innan eller under)?

• Hur upplever du att organisationer reagerar under en kris?

• Följer organisationen de strategier ni/de ställt upp?



Bilaga 2

Intervjuguide till journalister

Bakgrund

Namn?

Vilka arbetsuppgifter har du?

Hur länge har du arbetet med detta?

Tema 1 Journalisternas uppfattning om hur organisationerna är förberedda

• Upplever du att organisationer är väl förberedda när de drabbas av kris?

• Anser du att organisationer är drivande och tar kommando över situationen och 

kommunikationsflödet?

• Upplever du att organisationer ger ett konsekvent budskap under en kris?

• Har organisationer en talesperson eller uttalar sig flera personer under krisen? 

• Vilken strategi brukar organisationer använda sig av? Förnekar de att det finns en kris, 

ta ansvar etc?

• Tycker du att organisationer agerar på ett bra sätt för att hantera kriser?

Tema 2 Journalisternas uppfattning om organisationers beteende vid en kris            

• Hur upplever ni att organisationer agerar vid kriser?

• Har ni några exempel på hur organisationer agerar vid kriser? Agerar de rationellt? 

Blir de stressade?

• Tycker du att organisationer försöker utnyttja er för att nå ut med sina budskap?

• Hur blir ni bemötta? Uppfattar du att organisationer ser er som en vän eller fiende?
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