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Abstract 
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The aim of this study was to understand how unit managers in public sector of social 

work handles crisis connected to medial examination and how to avoid crisis. We 

examined how unit managers handles and support their employees through crisis. The 

crisis we investigated have emerged in units in public sector that have been a subject to 

a medial examination. Qualitative interviews were performed with six managers in 

public sector. We combined the interview-study with an analysis of documents from the 

authorities. Theories that were used to analyse the result where system-theory and 

crisis-communication. The result showed that the authorities had good knowledge and 

tools at their disposal to manage the crisis that come up by the media examination. 

Several of the informers agreed to that the pre-work with crisis should be a priority in 

the organization. We found the managers experienced that media presented the 

authorities in a negative way but agreed to that media is important for examining the 

government authorities. The conclusion of the study showed the importance of 

communication before, during and after a crisis.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

I vår B-uppsats ”Implementeringsproblematik av digitalisering i det sociala arbetets 

praktik – en kvalitativ studie om digitalisering inom socialtjänsten” resonerade vi över 

den ständigt ökande digitaliseringen och hur den påverkar det sociala arbetet på olika 

arenor. I samband med studien kom vi fram till att socialarbetare har nya typer av 

utmaningar att möta i takt med att sociala medier breder ut sig och det sociala arbetet 

hela tiden står för granskning av allmänheten. Ur detta fann vi ett intresse för medias 

påverkan på det sociala arbetet. När vi själva varit ute i yrkeslivet har vi observerat den 

kraft som finns i det media uppmärksammar och vilka konsekvenser det kan få för hela 

verksamheter, men också enskilda socialarbetare. Kalla fakta sände 18 september ett 

reportage om Lilla Erstagårdens hospice, en enhet som bedriver specialistvård för barn i 

livets slutskede (TV4 2018). Kliniken målas upp som en dödsklinik och programmet har 

bidragit till förödande konsekvenser för medarbetare på Erstagården. Detta är ett 

exempel på när verksamheter drabbas av kriser efter medial granskning. Inom 

socialtjänsten finns en rad exempel på uppmärksammade fall, däribland Bobby-fallet 

och Oskarshamns-fallet. I en rapport som Socialstyrelsen (2018) framställt poängteras 

att myndigheter nu och framöver har ett viktigt arbete i att utveckla metoder för att 

hantera allmänhetens uppmärksamhet av arbetet. Med denna bakgrund vill vi förstå hur 

verksamheter inom det sociala arbetet hanterar kriser som uppstår eller dramatiseras i 

samband med medial granskning.      

 

1.2 Problemformulering  

 

Socialt arbete är ofta föremål för stor medial uppmärksamhet då det är en verksamhet av 

stor samhällelig betydelse. Det som framkommer är mestadels händelser som lett till 

missöden där felen inte söks i omvärlden, strukturer och organisationer utan hos 

enskilda socialarbetare och hos verksamhetens chefer (Dellve m.fl 2014). Forskning 

(Dellve m.fl 2014) visar att majoriteten socialarbetare är missnöjda med hur 

organisationen skildras i media, att information inte framställs på ett korrekt och sakligt 

sätt. Uppfattningen hos majoriteten av cheferna är istället att deras verksamheter 

beskrivs negativt.  
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När media granskar människobehandlande organisationer och konstaterar att 

socialarbetare har brustit i sitt arbete kan det benämnas som en kris för organisationen 

(Brunnberg 2001). Att sprida information om interna förhållanden externt anses vara en 

utlösande faktor för byråkratiska kriser. Brunnberg (2001) menar att publiciteten kan 

bidra till att hänga ut verksamheter, vilket gör att professionen får lågt förtroende och 

ifrågasätts. Fors-Andrée (2012) definierar kriser som händelser som hotar 

organisationens möjlighet att verka och existera. En kris kännetecknas av att den 

resulterar i hög osäkerhet samt att den präglas av snabb respons och tidspress 

(Falkheimer m.fl 2009). Deverell (2012) menar att det finns ett stort forskningsfält som 

behandlar krishantering, men att det saknas forskning för hur offentliga organisationer 

och myndigheter hanterar kriser. Medias granskning tenderar att leda till att kriser 

dramatiseras, personifieras och ramas in enligt normer där media söker hjältar eller 

syndabockar. Medietrycket kan här bli kraftigt för enskilda personer som hängs ut som 

ansvariga för krisen (Falkheimer & Johansson 2015).  

 

Grafström, Karlberg och Windell (2013) menar att organisationer i dagens samhälle 

ställs inför svårigheter då media ofta definierar vad som är rätt eller fel och inte 

framställer en nyanserad bild. Detta innebär att organisationer blir beroende av att ha en 

öppen kommunikation till media för att minska ryktesspridning och begränsa krisens 

omfattning (Grafström, Karlberg & Windell 2013).   

 

Tidigare forskning visar nästan uteslutande att den mediala granskningen av socialt 

arbete är negativ, det vill säga att missöden och tragedier framhävs i störst utsträckning 

(Brunnberg 2001, Dellve 2014). Samtidigt saknas forskning gällande hur verksamheter 

inom socialt arbete hanterar den negativa publicitet som socialarbetare utsätts för. 

Tidigare har det främst studerats kring ledarskap i stabila förhållanden. Däremot saknas 

forskning om kommunikativa aspekter av ledarskap i krissituationer (Heide & 

Simonsson 2016). Med vetskap om den ökande lättillgängliga information som sprids 

via media vill vi förstå hur socialarbetare hanterar kriser som uppkommer eller 

dramatiseras genom publicitet i tidningar, radio och tv. Större delen av mediakontakter 

sköts via ledningsnivå (Sjöström & Öhman 2018). Vår studie syftar därför till att 

undersöka hur enhetschefer förhåller sig till och arbetar gentemot sina anställda vid 

kriser. Vi vill få en allmän förståelse för hur krishanteringen ser ut inom den offentliga 

sektorn och ska därför intervjua enhetschefer från tre olika myndigheter. Studien 
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kommer att involvera kriser som har koppling till medial granskning, men också kris i 

allmänhet inom myndigheterna då vi även är intresserade av det proaktiva arbetet. 

Studien är relevant för att professionella inom socialt arbete ska få en förståelse för hur 

kriser som uppmärksammas genom media påverkar oss och hur de kan hanteras 

respektive förebyggas. Genom att studien berör kriser som är ett allmänt fenomen 

kommer den också kunna appliceras på ett större forskningsfält, vilket höjer studiens 

användningsområde och relevans. Studien kommer beröra hanteringen vid kris  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att förstå hur enhetschefer inom det sociala arbetets offentliga 

sektor hanterar kriser som försvåras i samband med medial granskning samt hur de 

förebygger att kriser ska uppstå.    

 

Syftet kommer vi försöka besvara genom nedanstående frågeställningar: 

- Hur upplever enhetschefer medias granskning? 

- Vad använder enhetschefer för metoder/strategier under kriser som uppstår i 

samband med medial granskning? 

- Hur ser myndigheternas proaktiva arbete ut vad gäller att kunna hantera kriser? 

- Vad framkommer i myndigheternas handlingsplaner? 

 

 

1.4 Begreppsdefinitioner  

Nedan presenteras definitioner av relevanta begrepp som används i studien.   

  

1.4.1 Kris  

En kris är ett tillstånd till följd av en negativ och omvälvande händelse. Kriser utgör 

händelser som innefattar allvarligt hot och sårbarhet som äventyrar grundläggande 

värden och innebär stress och ovisshet på individnivå såväl som samhällsnivå 

(Falkheimer m.fl 2009). Cullberg definierar kris som en händelse där tidigare 

erfarenheter inte räcker till för att hantera det som hänt, utan ett lidande som följd 

(Hedrenius & Johansson 2013). Då studien berör myndigheter fokuserar vi på 

organisationskriser. Där definieras en kris som uppfattningen av en händelse som hotar 

organisationen. Coombs (2012) menar att en kris upplevs olika från individ till individ 
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och att definitionen styrs av utomstående intressenters upplevelser. Kriser uppstår i 

olika former och tidpunkter, vilket innebär att hanteringen måste anpassas efter krisen.  

 

1.4.2 Media 

Media beskrivs som de kommunikationskanaler genom vilka nyheter, underhållning, 

utbildning eller reklammedelanden sprids. Media omfattar varje spridningsmedium så 

som TV, tidningar, radio, telefon eller internet (Ne 2018).  

  

1.4.3 Kommunikation  

Kommunikation kommer från latinets communis som betyder att göra gemensamt. 

Kommunikation innebär att information överförs från en avsändare till en mottagare. 

Det kan vara ett samspel mellan två eller flera individer där någon sänder ett budskap 

som en annan mottar. Kommunikation kan ske verbalt, genom skrift eller kroppsspråk 

(Ne 2018, Nilsson & Waldermarsson 2011).  

 

2 Tidigare forskning  

I följande avsnitt kommer vi att ge en redogörelse över tidigare forskning som är central 

för studien och på så sätt belysa det aktuella kunskapsläget. Skrifterna är hämtade från 

databasen ProQuest Social Services Abstracts samt bibliotekskatalogerna LIBRIS och 

SwePuB.  

 

2.1 Negativ publicitet  

Media utgör en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. Förväntningarna på 

myndigheter som erhåller olika tjänster för medborgarna är stora vilket gör att de också 

hamnar i medias intresse. Av tidigare forskning visar flera studier (Wramsten m.fl 2017, 

Brunnberg 2001, Dellve 2014) att uppfattningarna hos socialarbetare är att deras arbete 

framhävs på ett negativt sätt och att det som publiceras rör negativa besked och sådant 

som gått fel.        

  

Professor Elinor Brunnberg har studerat socialarbetare i Sverige och England där 

socialarbetarna menar att medias rapportering påverkar det praktiska sociala arbetet 

negativt (Brunnberg 2001). Där framkommer att socialarbetare anser att media bidrar 

till att allmänheten ser professionsstatusen som låg och att publiciteten kan utlösa 
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byråkratiska kriser (Brunnberg 2001). Krisreaktionerna riskerar sedan att spridas till 

andra liknande verksamheter (Brunnberg 2001). Brunnberg har kommit fram till att 

socialtjänstens arbete med barn och familjer är det område som fått störst publicitet i 

media vad gäller smärtfyllda incidenter. Personal inom socialt arbete har det yttersta 

ansvaret att skydda barn. Blir då barn som är aktuella inom socialtjänsten skadade eller 

dödade har socialtjänsten inte lyckats skydda barnet, vilken kan leda till skandaler när 

allmänheten får nys om den dramatiska händelsen (Brunnberg 2001).    

 

2.2 Relationen mellan media och offentliga organisationer  

Vad gäller samarbete mellan media och offentliga organisationer visar den tidigare 

forskningen generellt en negativ relation (Brunnberg 2001). Sjöström och Öhman 

(2018) har studerat socialtjänstens relation till media och menar att den i åratal varit 

problematisk. En av respondenterna i deras studie upplevde att media mer fokuserar på 

finansiella nedskärningar än positiva aspekter av arbetet de utför. En annan uttryckte att 

media tenderar att överdriva enskilda fall och pekar också på det problematiska med 

sekretessen som gör att de inte kan förmedla en nyanserad bild av en händelse 

(Sjöström & Öhman 2018). Tidigare forskning visar (Enander, Hede & Lajksjö 2004) 

att upplevelsen av medias granskning beror på vilken situation det handlar om. Vid 

exempelvis naturkatastrofer är media förstående och hjälpande, men om händelsen 

handlar om något som hänt inom en organisation anses det svårare att möta media. 

Informanterna upplevde att deras redogörelse sällan stämde överens med vad media 

framtagit (Enander, Hede och Lajksjö 2004). 

 

Viktigt att belysa är att det finns motsatta syften mellan myndigheter och media vid 

krissituationer. Det råder först och främst en ansvarskonflikt där myndigheterna har 

ansvar att lösa krisen, vilket media saknar. Det finns också en kunskapskonflikt där 

media kan välja att förenkla en komplex situation och enbart sprida den information 

man ser intresse av att sprida (Falkheimer m.fl 2009). Som Skoglund (2002) hävdar 

innehåller myndigheters information till media många aspekter och förklaringar, vilket 

krockar med medias uppgift som är att göra det komplicerade förståeligt för 

allmänheten. Medielogiken bygger på att beskriva konflikter, problem och dess lösning 

på ett säljande sätt (Wramsten m.fl 2017), vilket också krockar med värdegrunden i det 

sociala arbetet. Brist på ansvarsutkrävande vid kriser kan medverka till större 

trovärdighetskriser. Därför kan media hjälpa ansvariga ledare att ges möjlighet att agera 
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i krissituationer genom att få dem att uttala sig (Svedin 2015). När en organisation 

befinner sig i kris bör media ses som en tillgång då organisationen gynnas av en öppen 

relation (Enander, Hede & Lajksjö 2004).    

 

2.3 Chefens hantering av kris vid medial granskning 

Wramsten m.fl (2017) har genomfört en studie inom sjukvården för att få en förståelse 

för hur chefer hanterar media. De analyserade hur medias uppmärksamhet har påverkat 

enhetschefer samt om de erbjudits stöd eller hjälp för att hantera olika situationer. I 

intervjuerna uppmärksammades att informanterna rent intellektuellt kunde se skillnad 

på hur de uppfattade sin identitet kontra yrkesrollen, men att det var svårare att särskilja 

dessa under tiden media granskade arbetet. Resultatet visar att en majoritet av 

informanterna kände en osäkerhet på sina färdigheter och kunskaper i mötet med media, 

vilket kunde leda till en osäkerhet. Flera hade en känsla av att redan vara dömda när de 

pratade med media och att det inte spelade någon roll vad de berättade. Det upplevdes 

som om media fokuserade mer på den enskilde chefen än på organisationen. Cheferna 

kunde uppleva negativa konsekvenser där de i sitt ledarskap utvecklade en rädsla för att 

göra fel (Wramsten m.fl 2017).  

 

Enander, Hede och Lajksjö (2004) har studerat upplevelser och reflektioner av hantering 

av kriser. Studien baseras på intervjuer av personer som jobbar inom kommunen och 

har fått handskas med en allvarlig händelse. Av intervjuerna framkommer att man som 

ledare behöver vara lyhörd över vad som händer i samhället och vara förberedd på 

eventuella kriser som kan uppkomma. De flesta upplever att kriser hade kunnat 

hanterats bättre om det funnits mer samverkan inom organisationens olika enheter. Vad 

gäller ledarskap är det till stor del beroende av vilken typ av kris som inträffat. 

Informanterna berättar att det finns situationer som kräver en ledare som är diktatorisk 

då snabba beslut behöver tas och det inte finns tid för kollektiva beslut. Respondenterna 

beskriver att det är en balansgång att veta i vilken krissituation behovet finns av att vara 

auktoritär respektive lyhörd (Enander, Hede & Lajksjö 2004).  

 

För att undvika att rykten sprids och skapar osäkerhet bland personalen behöver 

ledningen aktivt kommunicera på ett sätt så att de anställda känner sig informerade och 

delaktiga. Kommunikation är avgörande under alla krisens faser för att skapa och 

upprätthålla ett förtroende (Vigsö & Strandberg 2016).  
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2.4 Kommunikation  

Betydelsen av god kommunikation i organisationer intensifieras i krislägen. En 

anledning till detta är att behovet av information både internt och från omgivningen 

ökar (Larsson 2008). Vigsø och Strandberg (2016) har studerat hur kommunikationen 

mellan ledning och anställda respektive ledning och externa intressenter yttrar sig när en 

avdelning inom kommunen utsätts för en kris. Resultatet visar att ledningens 

kommunikation med media fungerade bra, medan de anställda upplevde att de inte fick 

den information de behövde. Gruppen byggde då upp egna scenarier över vad som hade 

hänt och upplevde att kollektivet stämplades för något en anställd hade gjort. Resultatet 

visar betydelsen av att grupper har ledare som är trygga och lyhörda i sina ledarroller 

som kan hjälpa och leda gruppen för att undvika informella ledare som leder gruppen 

till missnöje och konflikt med ledningen. Vigsø och Strandberg (2016) kunde se ett 

strukturellt hinder i att det fanns många mindre enheter i organisationen som jobbade på 

varsitt håll och inte hade insikt i varandras enheter. Det fanns en organisationskultur 

som innebar att det fanns både formella och informella ledare, vilket ledde till en 

osäkerhet i beslutsfattandet (Vigsø & Strandberg 2016).  

 

All krishantering innefattar en kommunikativ dimension, vilket betyder att 

kommunikation och krishantering är nära förbundna med varandra och utgör så kallad 

kriskommunikation. Det handlar om den kommunikation som sker såväl inom 

organisationen som utanför med externa organ (Falkheimer m.fl (2009). Vi kommer 

senare i resultatkapitlet använda oss av kriskommunikation som teoretiskt perspektiv för 

att analysera vår empiri.  

 

Forskning (Falkheimer m.fl 2009, Heide & Simonsson 2016) visar att bristfällig eller 

utebliven kommunikation under en kris kan göra att den förvärras. Den svenska 

forskningen rörande kriskommunikation i relation till organisation och ledning har varit 

bristfällig, men är nu växande. Det saknas fortfarande studier som resulterat i utveckling 

av arbetsverktyg vid kriskommunikation (Falkheimer & Johansson 2015).   

Jeanette Fors Andrée har forskat på förtroendekriser och kriskommunikation. Hon 

arbetar med kriskommunikation och stöttar verksamheter och ledningsgrupper med akut 

krishantering. Fors Andrée (2012) menar att journalistiken idag fungerar som både 

åklagare och domare och att det är oroväckande att mänskliga misstag kan få 
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oproportionerliga konsekvenser. Hon beskriver mediedreven som bidrar till personliga 

tragedier med hat och hot som resultat. Kommunikation ger ledaren förutsättning att 

styra konsekvenserna av kriser. En viktig framgångsfaktor är ledarens förmåga att 

delegera ut uppgifter till rätt personer och lita på att de blir utförda. Att medarbetarna är 

välinformerade är också en förutsättning för extern kriskommunikation (Fors Andrée 

2012).  

 

2.5 Lära av kriser  

Edward Deverell är forskare och lektor vid Crismart. Han disputerade med sin 

avhandling Crisis-induced learning in Public Sector organizations. Deverells forskning 

berör frågor om samhällelig och organisatorisk krishantering samt lärande av kriser i 

offentlig sektor. Hans avhandling (Deverell 2010) riktar sig främst mot kriser som 

drabbar enskilda organisationer. En viktig slutsats i hans forskning är att en flexibel 

organisationskultur ökar förmågan att hantera en kris. Avhandlingens syfte är att bygga 

broar mellan krishanterare på akademisk och praktisk nivå genom att belysa 

kunskapsluckor som finns inom området för krishantering. Deverell lyfter fram faktorer 

som främjar myndigheters lärande av kriser. Han hävdar att det finns omfattande 

forskning i krishantering, men att frågan om hur offentliga organisationer och 

myndigheter lär sig av kriser fortfarande är en obesvarad fråga. Utredningar och 

utvärderingar av kriser är avgörande för hur kriser hanteras framöver. Han menar att 

dessa sedan ska följas upp och implementeras i organisationen (Deverell 2012). 

Samverkan är en ytterligare aspekt som lyfts fram i lärandeprocesser av kriser, där 

organisationer kan ta hjälp av varandra (Deverell 2012). Svedin (2015) betonar också 

vikten av samverkan, men menar att media snarare synliggör hur organisationer brister i 

samverkan och istället motarbetar varandra i kriser.  

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning  

Den generella uppfattningen i den tidigare forskningen är att media framhäver offentliga 

organisationer negativt och att relationen dem emellan är bekymmersam på grund av att 

det råder en kunskaps- respektive ansvarskonflikt. I studierna poängteras vikten av ett 

tryggt och starkt ledarskap vid kris. Återkommande framhävs också betydelsen av 

öppen kommunikation i organisationen, men också med externa aktörer. Att ta lärdom 

av kriser är en del av det förebyggande arbetet som uttrycks vara framgångsrikt. Flera 
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forskare hävdar att det proaktiva arbetet i en organisation är avgörande för 

konsekvenserna av en kris (Falkheimer m.fl 2009, Heide & Simonsson 2016).    

3 Teoretiska utgångspunkter  

Nedan presenteras de teorier som ligger till grund för vår tolkning av empirin. Vi har 

valt att utgå från kriskommunikation och systemteori. Vi använder teori som hjälp för 

att tolka vårt insamlade material. I analysavsnittet lyfter vi sedan uppsatsen från en 

konkret till en abstrakt nivå genom att försöka se generella fenomen i den empiri vi 

inhämtat.   

 

3.1 Kriskommunikation  

Europeiska organisationsforskare hävdar att kommunikation är den mest centrala 

faktorn för krishantering och krisledningar (Larsson 2008). Vi har därför valt att utgå 

från kriskommunikation som teoretiskt perspektiv.  

 

3.1.1 Kommunikation i krislägen   

Kriskommunikation är ett strategiskt sätt att kommunicera på vid kris (Coombs 2012).  

All krishantering innefattar en kommunikativ dimension, vilket betyder att 

kriskommunikation och krishantering är nära förbundna med varandra. Det handlar om 

att i kris kommunicera med organisationers olika intressenter med syfte att berörda 

människor ska få veta vad som hänt och vad som behöver göras (Falkheimer & Heide 

2009). Det gäller den kommunikation som sker såväl inom organisationen som utåt med 

externa organ (Falkheimer m.fl (2009). Kriskommunikation är direkt avgörande för 

vilken utgång en kris får för en organisation (Coombs 2012).   

 

3.1.2 Strategier vid kriskommunikation 

Det huvudsakliga målet med kriskommunikation är att minimera skadan vid kris för 

organisationen samt dess intressenter (Coombs 2012). För att uppnå framgångsrik 

kriskommunikation bör organisationen enligt Coombs (2015) agera snabbt genom 

konsekventa uttalanden och öppenhet. Är organisationen inte tillräckligt snabb att uttala 

sig ökar risken för att allmänheten spekulerar och det skapas rykten. Att snabbt uttala 

sig genererar istället en bild av att organisationen tar ansvar för situationen. Ytterligare 

en viktig strategi är att samtliga anställda i organisationen är överens om vad som ska 

sägas och att uttalandena är konsekventa (Coombs 2015). Framskridandet av sociala 
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medier har gjort att information sprids allt snabbare, vilket ställer ännu högre krav på 

organisationer att kommunicera innan rykten sprids. Lyckad kriskommunikation 

utmärks av att organisationen snabbt kan återgå till normal verksamhet (Coombs 2012).  

 

3.1.3 Trestegsmodellen  

Inom kriskommunikation förklarar trestegsmodellen händelseförloppet vid kris och 

används som en mall vid krishantering. Modellen förklarar arbetet före, under och efter 

en kris (Coombs 2012). Innan en kris uppstår har organisationen chans till förberedelse 

där varningssignaler ska analyseras. Första fasen handlar alltså om vad organisationen 

gör för att förhindra att kriser uppstår. Coombs (2012) menar att alla organisationer bör 

räkna med att kriser kan uppstå och förbereda sig genom att ta fram krisplaner och 

analysera svaga punkter. Förtroendekriser kan förebyggas genom att skapa och 

upprätthålla goda relationer till media och andra externa intressenter. Även om en 

organisation inte ser en händelse som en kris, men allmänheten uppfattar situationen 

som sådan definieras händelsen som en kris (Coombs 2012). Allmänhetens uppfattning 

av en händelse har alltså stor betydelse. Andra fasen är akutfasen där kommunikationen 

verkställs. Under krisen är det viktigt att kommunikationen är konsekvent, snabb och 

öppen (Coombs 2012). Tredje fasen identifierar organisationens arbete efter en kris, där 

det handlar om att återhämta sig och återgå till normalt tillstånd. Fasen fungerar som en 

utvärdering där organisationen ska analysera hur man kan sköta liknande händelser 

framöver (Coombs 2012).  

 

3.1.4 Ledarskap vid kriskommunikation  

Ett invant beteende vid kriser är att dra sig tillbaka och bli mer introvert. Man dröjer 

gärna med att göra uttalanden vid osäkra situationer. Dessa karaktärsdrag som 

majoriteten ledare uppvisar speglar människans naturliga beteende (Fors-Andrée 2012). 

En framgångsrik ledare bör istället agera och ge snabba uttalande (Coombs 2012). Att 

skapa förtroende och öva arbetsgruppen på olika krisscenarion är centralt. Falkheimer 

och Heide (2008) varnar chefen för att enbart fatta beslut centralt i en ledningsgrupp. 

Det kan innebära problem vid kris då det tar tid för information att nå fram. Att istället 

involvera de anställda och ge dem större befogenhet att också fatta beslut ses som 

fördelaktigt. Ett närmare arbete mellan nivåerna inom organisationen kortar avstånd och 

underlättar vid krishantering (Falkheimer m.fl 2009).    
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3.2 Systemteori  

Utifrån systemteorin kan vi förstå myndigheterna som ett system som är beroende av 

kommunikation i samtliga processer. Systemteori passar bra för att få en förståelse för 

relationerna och samspelet mellan individer och organisationer samt deras omgivning 

(Öquist 2014). Vi har därför valt att koppla vårt resultat till systemteorin för att få en 

förståelse för hur enhetschefer och deras myndighet påverkas av omvärlden.   

 

3.2.1 Analys av system   

Ludwig von Bertalanffy utvecklade på 1950-talet systemteorin i syfte att beskriva 

principer och egenskaper som kan ge en förståelse för hur olika system fungerar. 

Systemen utgörs av delar som består av individer, grupper eller avdelningar som 

interagerar med varandra. Systemteorin fokuserar på helheten då helheten alltid är större 

än delarna (Öquist 2014). För att systemen ska fungera måste de vara öppna och kunna 

anpassas till förändringar om sker i omgivningen. Ett välmående system beskrivs som 

föränderligt och i konstant rörelse, eftersom människor och samhället ständigt 

förändras. I levande system finns flera olika vägar till samma slutmål. Denna grundsats i 

systemteorin har stöd i praktiken, då vi befinner oss i en föränderlig värld. Öquist 

(2018) menar att det är klokt att inte bestämma sig för en väg utan pröva olika för att 

åstadkomma goda resultat.  

 

Öquist (2008) påtalar att det är av vikt att ha konstanter i organisationen. Konstanterna 

kan vara raster, avdelningsmötet som blir som en ritual eller ceremoni på arbetsplatsen. 

I en organisation som är rörlig är det viktigt med fasta konstanter för att skapa trygghet 

och punkter för att återgå till gemensamma organisationsmål. Öquist (2014) beskriver 

fjärilseffekten som en liten händelse som kan ge stora konsekvenser för en individ, 

verksamhet eller organisation. En tillsynes liten händelse inom ett system kan få stora 

effekter. Det är när dessa händelser sker som konstanter gynnar verksamheten för att 

bringa ordning i kaoset (Öquist 2014).   

        

3.2.2 Användningsområde  

Systemteorin visar att samtliga delar inom ett system påverkar varandra. Det handlar om 

att se sammanhang, mönster och hur de förändras, varför teorin hjälper en att se 

problem utifrån nya perspektiv (Öquist 2014). En organisation är en typ av system och 

för att organisationen ska fungera och kunna växa krävs intern och extern 
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kommunikation. Information som förmedlas genom kommunikation är helt avgörande 

för en organisations överlevnad (Öquist 2014). Det ömsesidiga beroendet mellan individ 

och omvärld är en viktig del i systemiskt tänkande (Öquist 2014). En organisation som 

inte lyssnar in och håller en dialog med omgivningen kommer enligt teorin inte klara sig 

(Payne 2015). Alltså är kommunikation en av grundstenarna i systemteorin. 

 

3.2.3 Ledarskap enligt systemteorin  

I en organisation blir chefen och medarbetarna i ett systemteoretiskt tänk en 

cirkulärprocess där båda parterna är objekt som påverkar varandra. Kommunikation ska 

genomströmmas obehindrat och samspelet är betydelsefullt för att nå framgångsrika 

resultat inom organisationen (Payne 2015). Samtalsmetodiken MI (Motiverad intervju) 

kan vara en hjälp för ledaren att hålla den cirkulära processen öppen. Genom att ställa 

öppna frågor till medarbetaren hålls en levande diskussion vid liv och parterna kan då 

hjälpas åt att förändra processen och åstadkomma förändring (Öquist 2014). Med hjälp 

av systemteorin kan organisationen kartlägga vilka organisatoriska faktorer som kan 

vara problem för att åstadkomma förändring (Payne 2015). 

 

En organisation består av olika nivåer som utgörs av ledning, enhetschefer och 

medarbetare. Enhetschefens uppgift är att hålla isär gränserna mellan nivåerna för att 

varje nivå ska kunna utföra sina åtaganden (Öquist 2014). Öquist (2014) menar att ett 

framgångsrikt ledarskap utgörs av en närvarande ledare som kan hålla distans till 

medarbetarna och samtidigt ha överblick över organisationen. Systemteorin kan ge 

ledaren stöd att hantera utomstående faktorer som kan påverka organisationen (Öquist 

2014). Genom att ledaren är lyhörd för vad som händer externt och internt i 

organisationen kan hen sätta in de resurser som krävs för att hantera eventuella 

situationer som uppkommer. Ledaren har även som uppgift att ta in nyheter som sker i 

omvärlden och applicera i sin verksamhet (Öquist 2014).  

 

3.2.4 Svagheter med systemteorin   

Det finns en del kritik gentemot systemteorin, så som att den är begränsad att beskriva 

och förklara fenomen, men inte kan ge slutgiltiga beslut. En svaghet sägs också vara att 

teorins fokus läggs på samspel och att se helheter, vilket gör att individuella delar 

riskerar att förbises (Payne 2015). Öquist (2014) menar att det snarare handlar om att se 

de individuella delarna utifrån ett helhetsperspektiv som grundar sig i att yttre faktorer 
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påverkar individen. Systemteori är en komplex teori med många olika påverkande 

faktorer, vilket gör det svårt att få konkret vägledning (Payne 2015). 

 

3.3 Argument för val av teori  

Med utgångspunkt i ovanstående kan systemteorin användas i analysen för att visa att 

enhetscheferna är en del av ett system som utgörs av myndigheten respektive ett större 

system som också innefattar omvärlden och yttre intressenter, däribland media.  

Systemteorin genererar en bild av hur nödvändig kommunikation är för en organisation, 

varför vi också valt att analysera vår empiri med hjälp av kriskommunikation som 

omfattar kommunikationen under samtliga faser av en kris. Begreppet innefattar både 

organisationernas interna och externa kommunikation. Kriskommunikationens 

trestegsmodell synliggör hur organisationer kan agera före, under och efter en kris. Det 

är en kontinuerlig process som behöver vara levande för att organisationen ska fungera.  

Vi vill genom intervjupersonernas upplevelser om organisationens kommunikation få en 

förståelse för vad som kan vara problematiskt för att uppnå framgångsrik 

kriskommunikation. 

 

4 Metodologi  

I metodkapitlet redogör vi för hela arbetsprocessen, hur vi har genomfört studien och 

hur utförandet har gått. Här presenteras studiens vetenskapsteoretiska ansats, 

datainsamlingsmetod, urval, etiska överväganden, studiens tillförlitlighet samt en 

avslutande diskussion av metodens styrkor respektive svagheter.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats  

Syftet med studien är att få en förståelse för våra informanters upplevelser snarare än en 

förklaring, varför vi valt att gå mot en hermeneutisk ansats (Thomassen 2007). För att få 

en förståelse krävs att forskaren lever sig in i en annan människas själsliv och gör en 

tolkning av dennes upplevelser och erfarenheter (Thomassen 2007), vilket lämpligen 

görs med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervjuaren har alltid med sig en förförståelse 

med antaganden och förväntningar som kommer att påverka tolkningen av det 

empiriska resultatet, vilket är viktigt att intervjuaren är medveten om och 

problematiserar (Thomassen 2007). Det är dessa fördomar som gör att 

forskningsprocessen kan komma igång, men de kan också begränsa förståelseansatsen. 
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Intervjuaren bör vara närvarande och flexibel för att komma så nära en rättvis tolkning 

som möjligt. Det är viktigt att särskilja fakta och värderingar för att få en objektiv 

skildring (Thomassen 2007). Bryman (2011) hävdar att samhällsforskare antas vara 

objektiva i sin forskning, men att värderingar alltid kommer inverka på forskarens 

åsikter och känslor. Dessa värderingar utgör en form av den förförståelse som 

Thomassen (2007) talar om och är enligt Bryman (2011) något som kan störa 

forskningsprocessen.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod  

 

Då vi är intresserade av att få en förståelse för enhetschefers upplevelser och 

erfarenheter anser vi att kvalitativa intervjuer är den mest passande metoden. För att 

vidga förståelsen för myndigheternas krisarbete har vi också valt att analysera deras 

krisplaner genom en dokumentstudie. Enligt Silverman (2016) är en kvalitativ metod 

lämplig när man i sin forskningsansats riktar sig till ett litet antal respondenter. I 

kvalitativ forskningsmetod ligger tyngden i att förstå den sociala verkligheten på det vis 

som informanterna upplever den. Forskaren ska försöka nå djupet hos dessa för att 

kunna tolka deras upplevelser. I alla intervjuer spelar interaktionen mellan informant 

och forskare stor roll då de påverkar varandra, vilket är viktigt att ha med sig när 

materialet ska tolkas (Silverman 2016). Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer 

där forskaren utgår från en intervjuguide och sedan har möjlighet att ställa följdfrågor. 

Denna metod är hjälpsam för att få en struktur på de teman vi vill undersöka och 

samtidigt ge intervjupersonerna frihet att berätta om sina upplevelser (Silverman 2016). 

Vi har varit ute efter en flexibilitet i intervjun som denna metod har hjälpt oss med. 

Bryman menar (2011) att den som inleder sin undersökning med en tämligen tydlig 

inriktning bör använda sig av semistrukturerade intervjuer för att kunna ta sig an 

specifika frågeställningar. Genom att vara uppmärksam och ställa nya relevanta frågor 

ökar också möjligheten att få upp ögonen för nya problemområden (Bryman 2011).  

 

En styrka med kvalitativa intervjuer är att svaren kommer spontant istället för att 

eftersökas och vi kommer på så sätt närmare respondenternas upplevelser (Silverman 

2016). En svaghet med intervju som metod är att den ger en begränsad bild av få 

personers upplevelser och måste behandlas därefter. Felkällor vid intervjuer kan vara 

oklart formulerade frågor, missförstånd eller feltolkning. Det är därför viktigt att som 

intervjuare vara tydlig, välinsatt och framförallt ifrågasättande så man kommer nära en 
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rättvis tolkning (Silverman 2016). Vi har därför i våra intervjuer varit noga med att 

fråga om det varit oklarheter som vi inte förstått.  

 

En möjlighet att öka kvaliteten på studien är att komplettera intervjuer med fler metoder 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Därför valde vi att kombinera intervjuer med en 

dokumentstudie av myndigheternas handlingsplaner för krishantering. Dokumentstudie 

är en systematisk metod för granskning och bedömning av olika texter och används ofta 

i kombination med andra kvalitativa forskningsmetoder (Graneheim & Lundman 2004). 

I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1999:7, 5§ ”Första hjälpen och krisstöd”, 

framkommer att det på alla arbetsplatser ska finnas den beredskap och rutiner för första 

hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och 

särskilda risker. Detta krav höjer relevansen för att kombinera intervjustudien med en 

dokumentstudie.   

4.3 Urval  

Det finns två huvudsakliga former av urval. Sannolikhetsurval baseras på 

slumpmässighet, medan icke-sannolikhetsurval utgår från att de utvalda sitter på 

specifika positioner och besitter kunskap om det man vill undersöka (Denscombe 2014). 

Forskningsfrågan är avgörande för vilken grupp av informanter man ska välja att 

intervjua (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Vårt urval där vi valt att intervjua 

enhetschefer baseras på vår forskningsfråga där vi av tidigare forskning uppfattar att de 

är länken mellan media och medarbetarna. Då vi valt en specifik position har vi utgått 

från ett icke-sannolikhetsurval (Denscombe 2014). Vår förhoppning var att få 

informanter som jobbat som enhetschef i minst fem år, då det finns större möjlighet att 

med några års erfarenhet ha genomgått någon typ av kris. Däremot var det inget krav då 

vi även är intresserade av hur det proaktiva arbetet ser ut i den offentliga sektorn.    

 

Vi har intervjuat enhetschefer från Försäkringskassan, Migrationsverket samt 

socialtjänsten. I Sifos ranking av anseendeindex för myndigheter (2018) är det dessa 

myndigheter som har lägst förtroende hos svenska folket, varför vi förutsåg att de skulle 

vara intressanta hos media. Kommunikationsdirektör för Försäkringskassan Carola 

Määtä menar att det inte är ovanligt att kunder som får negativa beslut går till media och 

att det blir en medial kris som påverkar myndigheten (Sveriges kommunikatörer 2016). 

Offentlig sektor skiljer sig dessutom från privata organisationer vad gäller 

meddelandefriheten. Myndigheterna besitter makt att ta beslut över människors liv, 
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vilket samtidigt bidrar till att de står i ständig uppmärksamhet av media. Vi ville få en 

allmän förståelse för hur krishanteringen ser ut i den offentliga sektorn, varför vi valt 

informanter från olika myndigheter istället för att inrikta oss på en. Dessa tre 

myndigheter representerar också en bredd inom socionomprofessionen som vi velat 

komma åt.  

 

Dokumenten vi har analyserat är senaste versionen av myndigheternas respektive 

krisplan. Samtliga planer är reviderade under hösten 2017. Dokumenten är utformade 

nationellt inom myndigheten och sedan anpassade för respektive enhet. Syftet med 

krisplanerna är att systematiskt och effektivt kunna hantera en händelse som är eller kan 

leda till en kris. Det innebär att enheterna effektivt ska begränsa konsekvenserna av 

krisen eller förebygga att en kris uppstår. Planerna anger vilka åtgärder som är 

nödvändiga under krishantering. Vi ansåg att sex enhetschefer var rimligt att intervjua, 

samt analysera myndigheternas krisplaner för att uppfylla studiens syfte och samtidigt 

hålla oss till de tidsmässiga ramar som finns för arbetet.  

 

4.4 Tillvägagångssätt  

För att få tag i informanter har vi inledningsvis ringt myndigheterna och kort presenterat 

oss och vårt arbete. Därefter skickade vi ut mejl där studien presenterades mer ingående 

och bad de potentiella informanterna återkoppla om det fanns intresse att deltaga. Vi 

hade önskat att intervjua två chefer från varje myndighet, men då vi hade svårt att få 

informanter från socialtjänsten valde vi tre från Försäkringskassan. Vi har inte fullt ut 

kunnat uppfylla vår förhoppning om erfarenhet hos informanterna, då två av dem inte 

har chefserfarenhet i fem år. Vårt mål var att undvika telefonintervjuer, men då det har 

varit svårt att hitta intervjupersoner har vi fått genomföra två telefonintervjuer. När vi 

utökade sökområdet fanns det fler som hade möjlighet att ställa upp. En fördel med 

intervju via telefon är att intervjupersonen känner en trygghet och vågar öppna sig mer 

och vi som intervjuare blir mindre styrande, medan nackdelen är att informanternas 

kroppsspråk går förlorad (Bryman 2011).  

 

Utifrån våra frågeställningar har vi formulerat en intervjuguide med frågor uppdelade i 

teman. Guiden utformades i syfte att skapa struktur i intervjuerna. Vi valde att spela in 

intervjuerna på mobiltelefon för att sedan transkribera dem. Detta görs för att kunna 

vara närvarande i intervjun och samtidigt undvika att missa viktiga detaljer (Denscombe 
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2014). Under intervjuerna bad vi att få tillgång till myndigheternas krisplaner. Vi fick 

dokumenten mejlade till oss efter att de genomgått sekretessprövning av myndigheterna, 

där viss information så som namn och nummer tagits bort.   

 

Becker presenterar i sin bok ”Tricks of the trade” en rad knep som vi haft användning 

av (Becker 2008). Vi har varit angelägna om att belysa det vi fått fram i resultatet som 

avviker från traditionella uppfattningar. Som Becker påtalar (2008) tycker forskare om 

att göra generaliseringar och vill därför minimera de avvikelser som framkommer för att 

kunna hävda att deras resultat är representativt. Viktigt är istället att vara noga med de 

utsagor som skiljer sig från tidigare forskning och belysa dessa (Becker 2008). 

 

4.5 Analysmetod  

Vi transkriberade materialet så snabbt som möjligt efter intervjutillfällena, vilket är 

fördelaktigt då intrycken är färska (Öberg 2011). Vi valde att skriva ner intervjuerna 

ordagrant, vilket vi märkte under B-uppsatsen var tidskrävande, men fördelaktigt i det 

långa loppet. En annan fördel med att transkribera intervjuerna är att vi lär känna 

materialet och kunde redan där inleda tolkningsarbetet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015). Vi använde kvalitativ innehållsanalys för att sortera vårt material. Kvalitativ 

innehållsanalys används vid tolkning av dokument och texter (Lundman & Granehiem 

2012) och det är metoden som använts både för att analysera intervjuerna och 

handlingsplanerna. För att få en fullständig bild av materialet läste vi igenom 

transkriberingarna och handlingsplanerna i sin helhet för att sedan påbörja kodning. Vi 

sökte efter teman som stämmer överens med våra frågeställningar. Utifrån centrala 

begrepp skapades kategorier som resultat- och analyskapitlet sedan är uppbyggt av. De 

olika kategorierna används för att knyta ihop budskapen som framkommer (Lundman & 

Graneheim 2012). Nedan följer en tabell för intervjuerna med rubriker som skapats 

utifrån centrala begrepp.   

 

Tabell intervjuer  

Kategorier Centrala begrepp  

Definition av kris  - Oro  

- Saknar verktyg  

- Osäkerhet 

- Tragedi  
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Upplevelsen av medias granskning  - Makt  

- Negativ  

- Demokrati  

Relationen mellan media och 

myndigheter 

- Ansvar  

- Helhet  

- Samarbete 

Sociala medier - Utgivare  

- Nya arenor  

- Oro  

- Rädsla 

Metoder och strategier  - Ordning 

- Kontroll 

- Regler 

- Lag  

Resurs 

Ledarskap   - Uppdaterad  

- Trygghet  

- Ansvar  

- Närvaro 

- Tillgänglig  

- Uppmärksamhet 

Proaktivt arbete  - Förebygga  

- Arbetsbelastning  

- Förbättra  

- Riktlinjer  

- Öva 

Lära av kriser  - Utbildning  

- Utveckling  

- Lära  

- Utvärdering  

 

Vi analyserade intervjuerna och dokumenten separat. För att uppfylla syftet med 

krisplanerna ville vi få ut hur de var utformade och vem som står som ansvarig under 

kris. Krisplanerna analyserades i sin helhet för att sedan kodas utifrån centrala delar som 

var återkommande i dokumenten. Därifrån skapades kategorierna kommunikation, 

samverkan, åtgärder och inkoppling av interna resurser, media samt uppföljning och 

lärande av kris. Resultatet kommer att presenteras utifrån dessa kategorier som utgör 

rubrikerna i analysen.   
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4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet   

I forskning finns två traditionella begrepp för att mäta tillförlitligheten av en studie; 

validitet och reliabilitet. Validitet syftar till att vi ska undersöka det som är relevant att 

undersöka för studien, medan reliabilitet avser att vi mäter på ett tillförlitligt sätt. 

Generaliserbarhet förklarar om studieresultaten kan användas i en bredare kontext 

(Kvale & Brinkman 2014).    

  

Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att vara opålitlig då den inte är kvantitativt 

mätbar utan utgår från forskarens tolkningar (Bryman 2011). Eftersom vi har använt oss 

av semistrukturerade intervjuer där vi utgått från en intervjuguide, men haft möjlighet 

att ställa följdfrågor gör studien svår att upprepa på ett identiskt sätt. Dessa svagheter är 

viktiga att ha i åtanke och för att öka trovärdigheten hos läsaren har vi försökt återge 

tillvägagångssättet så transparent som möjligt. Intervjustudier kritiseras ofta för att 

innehålla för få informanter för att resultatet ska kunna generaliseras. Därför har vi valt 

att undersöka krishantering hos flera myndigheter med en förhoppning om att öka dess 

generaliserbarhet. Då vi inte söker efter ett fenomen i en myndighet utan i flera, minskar 

risken att resultatet är slumpmässigt. Vi har turats om att hålla i intervjuerna respektive 

föra anteckningar. Ahrne och Svensson (2011) menar att detta sätt är fördelaktigt då 

intervjuaren kan fokusera på att ställa frågor medan den som antecknar har möjlighet att 

observera och tolka in interaktionen i intervjun med kroppsspråk, känslor etc. Vi 

transkriberade intervjuerna ordagrant för att få en så rättvis framställning som möjligt av 

informanternas berättelser, vilket stärker reliabiliteten (Bryman 2011).  

 

4.7 Etiska överväganden  

Med utgångspunkt i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Hermerén 2011) har 

vi övervägt nyttan med studien i relation till skydd av informanternas integritet. När 

forskning bedrivs finns det två viktiga kodex att förhålla sig till, individskyddskravet 

och forskningskravet. Individskyddskravet är till för att skydda individen som utsätts för 

forskning medan forskningskravet handlar om att samhället har en skyldighet att 

bedriva forskning som kan leda samhället framåt (Hermerén 2011). Vi hade velat 

studera specifika fall som fått stor medial uppmärksamhet, men kom till insikt med att 

det inte skulle vara etiskt försvarbart enligt individskyddskravet. Vi kan se en osäkerhet 

med att studera bestämda fall då det finns risk att informanten går tillbaka till känslor 

som rör fallet, vilket är ett vågspel om individen inte har bearbetat känslorna.  



  
 

 

 
20 

 

Det finns fyra begrepp som vi särskilt har förhållit oss till i studien, vilka är sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet (Hermerén 2011). När vi kommit över 

material som står under offentlighets- och sekretesslagen har vi tystnadsplikt. Vi har 

även följt sekretessen genom att undvika att ställa frågor som innebär att personen ställs 

emot sin tystnadsplikt. Informanterna har hållits anonyma genom att materialet har 

kodats, vilket innebär att svaren inte ska kunna hänföras till en bestämd individ 

(Hermerén 2011). Anonymisering ger förhoppningsvis informanterna större möjlighet 

att känna sig trygga i intervjusituationen och därigenom kunna förmedla uppriktiga 

svar. Konfidentialitet innebär att materialet inte har lämnats ut till någon obehörig 

(Hermerén 2011). Vad gäller dokumenten har respektive myndighet sekretessprövat 

dessa innan de lämnats ut och vi står därför inte under tystnadsplikt. Dokumenten är 

officiella, vilket gör att vi inte har behövt anonymisera materialet.  

 

Samtliga enhetschefer har informerats om studiens syfte, hur data skulle samlas in och 

hanteras samt att deltagandet varit frivilligt och kunnat avbrytas när som helst. 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats på dator. Efter avslutat arbete har 

materialet raderats. Under tiden vi arbetat med studien har vi, vår handledare samt 

examinator haft tillgång till materialet. För att uppfylla konfidentialitetskravet 

(Hermerén 2011) har mobil och dator förvarats hos behöriga personer samt skyddats 

med lösenkoder.  

 

4.8 Arbetsfördelning  

Denna studie är ett gemensamt projekt där ett att av våra främsta mål har varit att få 

ihop en sammanhängande uppsats med språklig kontinuitet. Det har varit viktigt för oss 

att båda har en förståelse för uppsatsens samtliga delar varför vi valt att arbeta 

tillsammans och hela tiden föra en dialog. Detta har förlängt arbetsprocessen något, men 

vi anser det fördelaktigt i längden. Det är våra diskussioner tillsammans samt 

föreläsningar under programmets gång som format uppsatsen. 

 

4.9 Metoddiskussion  

Identifierade brister i studien är naturligtvis nackdelarna med kvalitativ metod, det vill 

säga att undersökningen utgår från forskarens tolkningar och kan därför skilja sig 

mellan olika forskare (Silverman 2016). De teoretiska utgångspunkterna sätter också 
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riktlinjer för hur empirin ska analyseras. En osäkerhet med semistrukturerade intervjuer 

är att intervjufrågorna kan ha uttryckts på olika sätt och olika följdfrågor medverkar till 

lite olika fokus i intervjuerna. I kvalitativa studier finns inget rätt eller fel vilket kan 

resultera i tvetydighet mellan forskare och läsare (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

 

 

5 Resultat och analys  

I följande kapitel presenteras vårt resultat och analysen av detta med hjälp av teori och 

tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en analys av myndigheternas handlingsplaner.    

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna  

Intervjupersonerna består av tre enhetschefer från Försäkringskassan, två från 

Migrationsverket och en från socialtjänsten. Vi använder oss av citat från informanterna 

där vi finner det relevant och utöver det görs sammanfattningar av deras utsagor. 

Intervjupersonerna benämner målgruppen de arbetar gentemot på olika sätt. 

Försäkringskassan använder mestadels kunder, medan socialtjänsten tillämpar sin 

målgrupp klienter. För att göra det okomplicerat har vi valt att benämna samtliga för 

klienter.    

 

5.2 Intervjupersonernas definition av kris  

Det har varit centralt att först ta reda på vad kris innebär för intervjupersonerna då 

begreppet kan ha olika betydelser för olika personer. Kris kan också inkludera olika 

dimensioner, så som personliga, ekonomiska, sociala, organisationskriser, politiska 

kriser eller naturkatastrofer för att nämna några.  

 

När intervjupersonerna beskriver kris för deras arbetsplatser återkommer arbetsmiljö 

som ett samlingsbegrepp för utlösande faktorer. De talar om att medarbetare utsätts för 

hot och våld. Återkommande är också den höga arbetsbelastning som påverkar 

rättssäkerheten, vilket i sin tur medför missnöjda klienter. En informant berättar att det 

inte är ovanligt att anhöriga till klienter eller intresseorganisationer går till media för att 

uppmärksamma klientens ärende om hen känner sig felbehandlad. Cheferna från 

Migrationsverket förmedlar att utvisningsbeslut alltid är kritiska situationer som i olika 

hög grad påverkar handläggaren. Dessa informanter påtalar också att den nuvarande 
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regeringskrisen påverkar deras arbete. En av informanterna upplever en bakomliggande 

oro över att staten inte kommer satsa på Migrationsverket framöver, vilket kan leda till 

nedskärningar. Det minskande antalet asylsökande bidrar också till en mindre 

personalomsättning, vilket skapar en osäker tillvaro på arbetsplatsen. Här blir det tydligt 

hur myndigheten omfattas av ett större samhällssystem där olika delar påverkar 

varandra (Payne 2015) så som beslut på regeringsnivå har betydelse för organiseringen i 

myndigheterna. Nedan följer intervjupersonernas beskrivningar av kris från respektive 

myndighet:      

 

(…) när det blir för mycket oro, när folk drabbas av någonting som man inte riktigt har 

verktygen att hantera för tillfället. (Försäkringskassan) 

 

(…) stora förändringar till det sämre, att folk är chockade och oroade, oroliga för vad 

som ska hända. (Migrationsverket)  

 

(…) Jag tänker att kris är en händelse där en persons tidigare erfarenheter och inlärda 

reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall förstå och psykiskt hantera den 

uppkomna situationen. (Socialtjänsten) 

 

 

Enhetschefen från socialtjänsten menar att en kris för hennes verksamhet skulle vara  

när någon av brukarna avlider, när någon medarbetare får en obotlig sjukdom eller 

avlider. Hon nämner också om medarbetare råkar ut för hot- eller våld av en klient, 

omfattande arbetsplatsolyckor eller bränder. Chefen menar att en kris skulle kunna 

uppstå enskilt eller i grupp och menar att media har en viktig roll för den fortsatta 

processen vid en kris:  

 

(…) Medias granskning skulle kunna vara en bidragande orsak till att min enhet hamnar i 

en kris, beroende på hur media hanterar informationen samt givetvis beroende på kvalitén 

på krisstödet min arbetsplats och medarbetare får 

 

Intervjupersonerna beskriver att kriser inom myndigheterna kan se olika ut, men att en 

gemensam faktor är att de riskerar att dramatiseras om de bevakas av media. Flera 

informanter påtalar vikten av att vara snabb med att informera medarbetare och 

intressenter för att undvika ryktesspridning. En av cheferna från Migrationsverket 

uttrycker:    
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(…) vid stora händelser vill man gå ut med informationen snabbt så man slipper 

ryktesspridningar och viktigt är också att informationen som går ut är korrekt överallt, 

men oftast vet ju inte chefer mer än någon annan här 

 

Rykten kan spridas vilket gör att situationen förvärras och skapar förtroendekris hos 

myndigheterna (Falkheimer & Johansson 2015). Detta kan liknas vid fjärilseffekten 

(Öquist 2008) där en marginell påverkan som kommer från en del av ett system kan få 

stor påverkan för hela systemet. Det som börjar med ett rykte från en del av en 

organisation kan få större effekter om det sprids och leda till att förtroendet för en 

organisation minskar. En av cheferna från Migrationsverket uttrycker att det skapas oro 

bland medarbetarna när media skriver om budgetförslag. Vi kan här få en förståelse för 

hur organisationer också påverkas av externa faktorer så som media. Falkheimer m.fl 

(2009) menar att organisationer kan förebygga förtroendekriser genom att bygga upp 

bra relationer med lokalsamhället och på så sätt skapa förtroende innan en kris uppstår.  

  

Den gemensamma definitionen som intervjupersonerna förmedlar kan sammanfattas 

med en händelse som avviker från det normala och behöver strategier för att hanteras. 

Flera poängterar också att kriser upplevs olika från individ till individ, vilket går i linje 

med Coombs (2012) definition av att en kris utgår från hur individen uppfattar 

situationen. Människor kan vara oense om vad som är en kris och inte. Heide och 

Simonsson (2016) beskriver hur kriser uppfattas utifrån upplevelsen av krisen mer än 

utifrån krisens grund. Detta innebär att händelsen som skett inte nödvändigtvis uppfattas 

som kris av alla inblandande. Ibland förnekar ledningen att organisationen befinner sig i 

kris, även om andra intressenter internt och externt påtalar att det är så (Coombs 2012).  

 

5.3 Upplevelsen av medias granskning  

Samtliga intervjupersoner antyder att media har en viktig roll i samhället, men man 

problematiserar att ärenden nästan uteslutande framställs utifrån ett perspektiv, vilket 

inte ger en nyanserad bild av ärendena. En av informanterna från Migrationsverket har 

varit med om flera kriser under sin arbetslivserfarenhet där media varit med och 

dramatiserat händelserna. Chefen beskriver särskilt en händelse där en asylsökande fått 

negativt besked och efter det valt att ta sitt liv. Media fick snabbt nys om händelsen och 

valde laddade rubriker som skapade oro på arbetsplatsen. Handläggaren som tog beslut i 

ärendet påverkades mycket, vilket gjorde att företagshälsovården blev inkopplad. 
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Chefen berättar att det är dennes roll vid kriser att koppla in externa resurser för att 

stödja enskilda medarbetare, men också hela arbetsgrupper. Flera informanter förmedlar 

att medias granskning sällan berör enbart en medarbetare, utan att hela arbetsgruppen 

påverkas i någon mening.  

 

En av informanterna på Försäkringskassan har tidigare arbetat på socialtjänsten och 

upplever att mediebevakning på Försäkringskassan är större: 

 

(..) oj, den är ju stor, medias granskning av den här verksamheten är betydligt större än 

vad den var där jag kom ifrån, socialtjänsten, verkligen verkligen större. Vi får varje 

morgon en mediasammanfattning från Försäkringskassan centralt av hur bevakningen ser 

ut av våra olika uppdrag. 

 

Informanten upplever att den dagliga mediasammanfattningen är betydelsefull och ett 

stöd för enhetschefen för att kunna bemöta eventuella frågor från allmänheten. För 

framgångsrik kriskommunikation poängterar Coombs (2015) vikten av att anställda 

inom organisationen får samma information. Informanternas utsagor bekräftar 

innebörden av denna kommunikation och beskriver att det ger dem en trygghet att vara 

förberedd och bemöta allmänhetens frågor.  

 

En av informanterna från Migrationsverket upplever en frustration i medias bevakning 

av myndigheten på så sätt att ärendena vinklas och myndigheten målas upp som 

känslokall: 

 
(…) på det stora hela tycker jag egentligen att media har en väldigt bra roll i vårt 

samhälle. Man kan ändå lyfta fram saker som faktiskt kan ha en påverkan på hur man ska 

hantera saker framöver. /…/ Men jag känner väl att oftast så blir ju bilden av att det alltid 

är på ett visst sätt. Det är kanske bara två procent som får negativa besked, men visst utav 

de två procenten finns det ju självklart människor bakom.  

 

Vidare berättar informanten att det aldrig är någon som kastas ut ur landet efter tio år 

utan anledning, utan att de kan ha fått ett besked för åtta år sedan och sedan gått under 

jorden medan de överklagat till olika instanser. Den andre informanten från 

Migrationsverket nämner Uppdrag granskning som hon upplever vinklar sina reportage 

om myndigheten så de upplevs som onda och att allmänheten får den uppfattningen. 

Falkheimer och Johansson (2015) beskriver att media oftast tar på sig en tolkande roll, 
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vilket av myndigheterna kan upplevas som en vinkling. Informanten är rädd att folk får 

en uppfattning av att deras handläggning generellt går till som i de tragiska fall som 

uppmärksammas. Tittar man på resultatet av Sifos undersökning (2018) om anseende 

hos offentliga myndigheter stämmer bilden som informanten upplever att media 

förmedlar till allmänheten.   

 

En av intervjupersonerna från Försäkringskassan ser medias granskning som en 

självklarhet och en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Chefens uppfattning 

skiljer sig från de andra informanternas i den mening att hen tycker att det alltid är 

positivt att makten granskas. Att det som media framhäver i störst utsträckning är 

negativa händelser menar personen är förklarligt utifrån att media inte har någon 

anledning att skriva om sådant som fungerar korrekt.    

 

(…) det som skrivs i media är ju mestadels negativt, men det är väl rätt. Jag tänker såhär 

att det är ju avvikelser och saker som inte fungerar som måste uppmärksammas. Det som 

fungerarar som det ska, ja jag menar, då är det ju frid och fröjd /…/ ja vi som statlig 

myndighet ska fungera på ett visst sätt, vi ska ju leverera det som vår uppdragivare säger, 

det som riksdag och regering tar beslut om och när vi gör det som det ska är ju inte det 

någon nyhet, det är ju en självklarhet.  

 

Falkheimer m.fl (2009) beskriver medias roll och likt informanten poängterar att kriser i 

sin natur är medialt intressanta och att det därför är missöden som uppmärksammas i 

störst utsträckning. Även om en händelse är en kris för den stat, organisation eller 

person som råkar ut för den kan det vara mer av en rutinhändelse för media (Falkheimer 

& Johansson 2015). I tidigare forskning poängterar också Wramsten m.fl (2014) att 

medielogiken bygger på att skriva om konflikter och tragedier, vilket ger en förståelse 

för den negativa publicitet som återkommer i både tidigare forskning och i vårt resultat.              

 

5.4 Relationen mellan media och myndigheter  

En av informanterna säger att Försäkringskassans uppgift inte är att föra någon offentlig 

debatt utan att tillfredsställa medborgarens behov utifrån de regler och riktlinjer som 

lagstiftaren fastställt. Informanten uttrycker att det hade varit bekvämt om allmänheten 

fick hela bilden i vissa ärenden, men att det inte är uppnåeligt med tanke på 

sekretesslagen. I sitt ledarskap brukar informanten förmedla budskapet att handläggarna 

ska försöka se media som något värdefullt och att man kan föreställa sig att man själv 
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var i den utsatta positionen och i behov av sjukförsäkring. Då är det betydelsefullt att ha 

någon som granskar ditt ärende om du blir felbehandlad. Informanten trycker på vikten 

av att sträva efter en god relation till journalisterna:  

 

(…) vi som myndighet finns ju inte till för att tillfredsställa allmänhetens allmänintresse 

utan vi finns ju för att tillfredsställa medborgarens behov utifrån de regler och riktlinjer 

som finns /…/ att ja det är klart om vi fick säga allt och de skulle få hela bilden skulle 

hela sanningen komma fram men det är ju inte vårt syfte. Vi finns ju inte för att föra 

någon form av offentlig debatt med media eller någon annan opinionsbildare. Vi är inte 

där, vi är ju satta för att tillämpa lagstiftningen, sen får andra föra den diskussionen. 

 

Relationen mellan media och myndigheter tenderar att intensifieras i krislägen. Viktigt 

att poängtera är att parterna har olika syften i sitt arbete. Vi nämnde i tidigare forskning 

att det finns en ansvarskonflikt och en kunskapskonflikt där media kan välja att förenkla 

och vinkla på det sätt som gynnar dem bäst (Falkheimer m.fl 2009). Informanten påtalar 

att sekretessen hindrar myndigheten och media från att mötas fullt ut, vilket stävjar en 

öppen relation.  

 

Enhetscheferna poängterar vikten av att ha en öppen relation till media för att undvika 

ryktesspridning. Enligt ett systemteoretiskt perspektiv kan fasta gränser vara 

kännetecken för slutna organisationer (Öquist 2014) och enligt intervjupersonerna något 

myndigheterna vill undvika. Ett system definieras av samspelet med de olika delarna 

och relationen till den större omgivningen. Alltför fasta gränser i ett system kan 

resultera i isolering, medan lösa gränser förknippas med kaos och oklara roller (Payne 

2015). Intervjupersonerna från Migrationsverket och Försäkringskassan berättar att de 

har en presstjänst som sköter större delen av kontakten till media: 

 

(…) det är viktigt att prata ihop sig och att man bestämmer vem som ska vara den som 

har kontakt med media. Det är viktigt att man vet vem för det skulle vara rörigt att ha fem 

chefer som pratar med media. Det blir inte bra, så det är jätteviktigt att prata ihop sig och 

ha bra information till medarbetarna under tiden det är bevakning.  

 

Här beskrivs betydelsen av att ha bestämda roller för att undvika kaos. Myndigheterna 

har hittat sätt som förenklar och ger medarbetarna trygghet genom att en central enhet 

har hand om media och kontinuerligt skickar ut vad som cirkulerar i pressen. Detta görs 

för att förhindra oklarheter och för att hela organisationen ska förses med samma 
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information. Coombs (2012) betonar vikten av att ha en tydligt uttalad talesperson i en 

organisation för att undvika kriser. Talespersonen ska vara förberedd och ha tillgång till 

all information innan några uttalanden ges (Coombs 2012). I tidigare forskning såg 

Vigsø & Strandberg (2016) ett strukturellt hinder när det finns många mindre enheter i 

en organisation som jobbar på varsitt håll och inte har insikt i  

varandras enheter. Öquist (2018) diskuterar vikten av att ha fungerande 

organisationssystem där varje nivå gör sin del för att helheten ska fungera. Att ha 

presstjänst som ansvariga för mediakontakten underlättar här enligt ett systemteoretiskt 

tankesätt. Myndigheterna använder presstjänst som en länk mellan organisationen och 

media. Tydligt bestämda roller är också fördelaktigt vid kriskommunikation för att 

kommunikationen ska ske konsekvent (Coombs 2012).   

 

Tydligt bestämda roller ökar också möjligheten att upprätthålla goda relationer. En av 

informanterna påtalar att kompetensen presstjänst besitter är fördelaktig i bemötandet 

till media, vilket gynnar myndighetens position. De menar att presstjänst samlar det 

nationella informationsflödet, vilket skapar kontinuitet. I forskningen om 

kriskommunikation (Falkheimer m.fl 2009) framhålls att myndigheter bör skapa och 

upprätthålla goda kontakter med media. Goda relationer med omvärlden kan innebära 

att effekten av kriser kan mildras eller undvikas helt och hållet. Gott samarbete ger 

också organisationen större chans att inte dömas om misstag skulle begås.  

 

Flera informanter uttrycker att relationen till media och även andra samverkande aktörer 

gynnas av att vara uppdaterad på vad som händer i samhället. Enligt systemteorin är 

relationer cirkulära och inte linjära. Det finns inte orsak och verkan utan allt existerar i 

ett sammanhang (Payne 2015). Det är därför inte meningsfullt att fokusera enbart inåt 

på sin egen organisation utan vidga sin syn och även reflektera över hur samhället ser ut 

och hur det kan påverka organisationen.  

 

5.5 Sociala medier  

En av informanterna från Försäkringskassan upplever att traditionell media är duktiga 

på sitt jobb och tar ansvar för konsekvenserna av deras publiceringar, medan 

akilleshälen är sociala medier. Eftersom de inte har en ansvarig utgivare kan vem som 

helst gömma sig bakom, vilket riskerar att enskilda handläggare namnges och hängs ut 

på internet. 
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(…) traditionella media med en ansvarig utgivare är extremt duktiga på detta, de vänder 

sig till myndigheten och angriper aldrig handläggare. Jag har aldrig varit med om det. 

Sedan har det ju blivit lite speciellt med sociala medier där det inte finns en ansvarig 

utgivare, ett Facebookinlägg kan ju delas till 100 000 personer ögonblickligen /…/ finns 

ingen som behöver stå för det eller tänka på de etiska konsekvenserna.  

 

Under senaste årtiondet i takt med den ökande digitaliseringen har medielandskapet 

avsevärt förändrats. Detta har påverkat medias kriskommunikation vad gäller 

möjligheten att sprida information snabbt på nya arenor (Olsson & Nord 2015). Coombs 

(2012) menar att sociala mediers utbredning ställer höga krav på organisationens 

kommunikation. Fors-Andrée (2012) förklarar att sociala mediers konstanta 

tillgänglighet skapar ytterligare utrymme för reaktioner på en organisations kris. Den 

breda och snabba tillgängligheten innebär mindre tid för organisationen att kunna 

förhålla sig till krisen (Fors-Andrée 2012). En av intervjupersonerna berättar att olika 

former av trakasserier på sociala medier blir allt vanligare. Det finns en rädsla för att 

som handläggare bli uthängd med namn om en klient är missnöjd.     

 

5.6 Ledarskap  

En informant från Försäkringskassan uttrycker att hen som ledare är angelägen om att 

vara uppdaterad om vad som händer på andra enheter inom organisationen. 

Enhetscheferna förmedlar att de känner en trygghet via den uppbackning de får från 

organisationens olika resurser. De ger exempel på säkerhetsavdelning, presstjänst och 

områdeschefer som med sin expertis hjälper cheferna. Detta medför att de kan utgöra 

stöd åt medarbetarna. Heide och Simonsson (2016) menar att kriser sällan inträffar på 

grund av att en del i systemet fallerar utan utvecklas ofta till följd av flera 

påverkansfaktorer från olika delar. Vi kan här tolka att organisationer inte gynnas av att 

delas upp i slutna enheter där man arbetar var för sig och informationsflödet inte når 

utanför enheterna. Vid krisarbete behöver ledaren se organisationen som ett system 

bestående av flera öppna enheter som är beroende av varandras kunskap och 

information (Öquist 2014).  

 

Informanten från socialtjänsten uttrycker att det är viktigt att ge medarbetarna tid och att 

finnas till. Vid kriser är tillgängligheten ännu viktigare och hon poängterar betydelsen 

av ett närvarande ledarskap. Hon menar att medarbetarna ska få sätta ord på vad de 
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känner och upplever vid svåra händelser och hon som chef ska fånga upp deras åsikter. 

Informanten uttrycker en förståelse för att de anställda ska få definiera händelser, vilket 

enligt Coombs (2012) minskar risken för förnekelse hos ledningen vid allvarliga 

händelser. En av informanterna från Försäkringskassan uttrycker att det är viktigt med 

ett närvarande ledarskap där du som enhetschef personligen stöttar medarbetaren 

igenom krisen.   

 

(…) handlar mycket om att trygga medarbetaren när det handlar om kriser. Att vara 

närvarande är a och o tänker jag, att finnas för medarbetarna, lyssna in och stötta där det 

behövs. Det kan vara att jag personligen stöttar medarbetaren eller kan det vara att det 

behövs annat professionellt stöd och då är det mitt ansvar att tillgodose det självklart.  

 

När organisationen sätts i kris är som sagt en tydlig kommunikation en viktig 

förutsättning. Ledarskap vid kriskommunikation handlar till stor del om att kunna 

hantera stress och bibehålla lugn i en utsatt situation (Heide & Simonsson 2016). I ett 

inledande skede av en kris är kommunikationen helt avgörande för det fortsatta 

förloppet. Ledaren bör här sträva efter att inge förtroende och skapa trygghet 

(Falkheimer m.fl 2009). Återkommande begrepp som framkommer i intervjuerna när 

informanterna beskriver sitt ledarskap under kris är trygghet, närvaro och 

uppmärksamhet. Uttalandena visar att informanterna har kunskap om viktiga 

egenskaper hos ledaren vid kris. De är tydliga med vikten av kommunikation i alla led 

och nivåer inom organisationen. Återigen framkommer bristfällig eller otillräcklig 

kommunikation som en risk för ryktesspridning. Det startar oftast genom oklara 

situationer där missförstånd skapas (Nilsson & Waldermarsson 2011). Att förhindra 

ryktesspridning är också enligt Coombs (2012) en av de viktigaste faktorerna för 

framgångsrik krishantering.  

 

Informanterna är överens om att en öppen dialog med sina medarbetare främjar tilliten 

mellan ledaren och medarbetarna. Alla ansåg att medarbetarna ska få den information 

de behöver för att klara av att hantera krisen. En av intervjupersonerna från 

Försäkringskassan uttrycker:  

 

(…) är jätteviktig och att prata ihop sig och ha bra information till medarbetarna under 

tiden det är bevakning så som att samlas på kontoret dagligen eller flera gånger om dagen 

eller en gång i veckan. Det beror ju på vad frekvensen är och vad det är för typ av 

händelse. 
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En annan av intervjupersonerna från Försäkringskassan hävdar att ledarskapets roll är 

att ta ansvar för medarbetarna och organisationen. Öquist (2014) menar att ledarskap i 

ett systemteoretiskt tänk är samspel mellan individer och grupper där ledarens roll är att 

hjälpa gruppen och individen att uppfylla organisationens mål. Vidare poängterar 

informanten att ansvarsrollen vid kris blir extra viktig och behovet av öppen 

kommunikation till medarbetarna. Fors-Andrée (2012) delger att det naturliga 

förhållningssättet vid kris är att dra sig tillbaka och bli mer introvert. För lyckad 

krishantering bör chefen istället försöka bryta detta invanda beteende och vara öppen 

och ärlig (Fors-Andrée 2012). Ansvar och öppenhet återkommer som viktiga faktorer 

för fungerande ledarskap enligt informanterna och är också grundstenarna i 

kriskommunikation (Coombs 2012, Falkheimer m.fl 2009, Fors-Andrée 2012).  

 

5.7 Metoder och strategier  

Intervjupersonerna som representerar Försäkringskassan uttrycker specifikt termer som 

ordning, kontroll, och regler när de beskriver sin organisation. En av informanterna har 

erfarenheter från kommunal verksamhet då personen tidigare jobbat inom socialtjänsten. 

Hen beskriver en betydande skillnad vad gäller strategier för extraordinära händelser. 

Informanten påstår att Försäkringskassan är mer uppstyrd med tydliga riktlinjer och 

bestämda uppgifter för olika medarbetare. En annan intervjuperson menar att det är en 

förutsättning med tydlighet för en så stor myndighet med över 13 000 anställda.        

 

(…) På Försäkringskassan finns en oerhörd trygghet, oerhörda resurser om det verkligen 

händer något, inte bara med media utan också att det kan förekomma hot. Vi har en 

säkerhetsavdelning som bistår om det verkligen skulle vara något /…/ det finns ett 

upparbetat stöd till medarbetare, så den tryggheten finns ju på ett helt annat sätt än i 

kommunen där man sitter och snickrar ihop sina egna dokument.  

 

Den tidigare nämnda presstjänsten som finns för att underlätta mediehanteringen ser 

informanterna som en strategi för att kunna bemöta allmänheten och sina medarbetare. 

Likväl blir säkerhetsavdelningen en strategi för enhetschefen att ha som tillgång vid 

hotfulla situationer. Informanterna från Försäkringskassan poängterar betydelsen av att 

ha ordning och reda och tydlighet inom organisationen då Försäkringskassan är en stor 

myndighet. En av cheferna förklarar att dennes enhet bara är en liten del av hela 

myndigheten, där alla enheter är beroende av varandra för att organisationen ska 
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fungera. Informanten säger att dokumenten som finns inom organisationen ger chefen 

tillgång till metoder för att hantera kriser som myndigheten möter:  

 

 (…) vi har ju väldigt mycket ordning och reda, interna dokument som styr och stöttar 

oss, avdelningar som kan hjälpa till med olika saker då, som HR tex, ja det finns ju olika. 

 

 

Flera informanter beskriver myndigheternas huvudsakliga arbetsuppgift som att 

tillfredsställa medborgaren utifrån de lagar och riktlinjers som finns. Att ha lagen 

bakom sig blir ett stöd att falla tillbaka på när en klient väljer att gå till media då denne 

känner sig felbehandlad. När ett ärende uppmärksammas i media och beskrivs som 

felaktigt hanterat utvärderar enhetschefen tillsammans med den ansvarige handläggaren 

ärendegången. Då kontrolleras om bedömningen gått rätt till enligt lag. En informant 

från Migrationsverket berättar också att deras ärenden granskas av en högre instans: 

 

(…) jag har fullt förtroende för mina beslutsfattare här och jag vet att de gör ett 

kanonjobb och att deras kompetens är hög. Hade jag inte känt att jag haft det förtroendet 

så kanske man hade funderat. Vi har ju kvalitetsgranskningar där vi granskas hela tiden 

och de granskar besluten vi tar.  

 

Informanten ser utvärderingarna som en trygghet inför eventuell medial granskning av 

verksamheten. Här används också lagstiftningen som ett verktyg för handläggaren att 

luta sig mot. Enligt systemteorin behövs fasta och förutsägbara punkter för att skapa 

kontroll i ett system (Öquist 2008). Lagen blir här en fast och konstant punkt för att 

myndigheterna ska kunna upprätthålla ordning och konsekventa bedömningar.  

    

Flera informanter förklarar att de vid situationer där deras medarbetare påverkats 

negativt satt in kontakt med företagshälsovård eller själv hållit i kontakten med den 

utsatte medarbetaren. De bearbetar också händelser genom att internt i arbetsgruppen 

prata om vad som hänt och vad som kan göras om det inträffar igen. Detta är exempel 

på myndigheternas agerande vid kris. En av intervjupersonerna från Försäkringskassan 

berättar att de har interna möten vid extraordinära händelser:  

 

(…) om det är extraordinära händelser, har vi kontinuerliga ledningsmöten /…/ vi 

behöver ju veta, annars måste vi hänvisa till den avdelningen för det är ju omöjligt att ha 

koll på allt /…/ vi har inte mandat heller men vi måste ju informera, annars är vi ute på 
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hal is men vi har kontinuerliga möten där vi diskuterar sånt som inträffar /…/ det är 

viktigt att stå med enad front utåt, hur gör vi det här? Hur kommunicerar vi ut det här på 

ett etiskt korrekt sätt? 

 

Vi har tidigare belyst att människor har olika uppfattningar om vad som ska benämnas 

som kris. För lyckad kriskommunikationen är det viktigt hur en organisation definierar 

en händelse, då en kris ofta får organisationen att agera och sätter in ökade resurser för 

att hantera problemen (Coombs 2012). Om en händelse inte benämns som kris kan 

resultatet bli att organisationen inte ägnar situationen någon uppmärksamhet. Öquist 

(2014) menar att det som enhetschef underlättar att inneha ett systemiskt 

förhållningssätt för att inte låsa fast sig vid att ens egen uppfattning är den rätta. 

Resultatet visar att enhetscheferna har erfarenhet av att koppla in både interna och 

externa resurser vid hantering av kriser. En informant från Migrationsverket uttrycker 

att man genom att definiera en händelse som kris och ta in resurser som krävs kan 

bygga broar och förhindra negativa utgångar. Enligt Öquist (2014) är samarbete av 

yttersta betydelse där man tar hjälp av systemets olika delar för att systemet ska fungera.    

 

5.8 Proaktivt arbete  

Flertalet informanter förmedlar en bild av att det finns mycket metoder för att hantera en 

kris när den uppstår, men flera menar att det förebyggande arbetet kan utvecklas. Det 

krävs ökade resurser för att hantera kriser som uppstår inom myndigheten när media får 

kännedom om händelsen. En av intervjupersonerna önskade sig mer utbildning i att 

kunna bemöta medarbetare som befinner sig i kris. Informanten menar att 

verksamhetens arbete i störst utsträckning rör akut arbete vid kris och att det skulle vara 

hjälpsamt att kontinuerligt ha förebyggande arbete för krishantering. På 

Försäkringskassan däremot upplever informanterna att de är förberedda om det uppstår 

situationer som kräver ökade resurser. De förklarar att myndigheten har dokument och 

riktlinjer för de flesta olika situationer som kan uppstå inom organisationen. En av 

informanterna berömmer att de har en säkerhetsstab som de alltid kan ringa om det är 

något de inte hittar, vilket är ett gott stöd vid krishantering. Samtidigt vittnar 

informanten om att hög arbetsbelastning påverkar hur mycket tid hen väljer att lägga på 

förebyggande arbete med sina anställda: 

 

 (…) Ja, vi har ju dokument om massa saker jag vill gå igenom med våra medarbetare 

som man ska ta till sig, då får man ju tänka pedagogiskt liksom vad är det som gäller, för 
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det är ju mkt mina handläggare ska göra. Hur får vi in det här i ett årshjul då? /…/ det 

gäller ju att man har det kontinuerligt under ett årshjul då, att man plockar in det 

kontinuerligt på APT eller andra träffar.  

 

Informanten visar hur flera moment kan behövas för att krisinformation ska komma de 

anställda tillhanda. Enhetschefen behöver prioritera handläggarnas ordinarie 

arbetsuppgifter vilket leder till att proaktivt arbete får stå tillbaka. Informanten 

åskådliggör också hur hon involverar sina medarbetare i processen kring det proaktiva 

krisarbetet. Systemteorin bygger på ett ömsesidigt beroende mellan individ, 

organisation och omvärld (Öquist 2008). Det innebär att allt ingår i ett sammanhang där 

olika nivåer i en organisation påverkar varandra. Att som informanten upplysa sina 

anställda om verksamhetens dokument och tänkta förhållningssätt vid kris ger enligt 

systemteoretiskt tänkande organisationen en fördel genom att broarna mellan nivåerna 

görs mindre. Detta kan leda till att information lättare kan förmedlas mellan enheterna.  

 

Flera informanter uttrycker just att förebyggande arbete lätt bortprioriteras eller inte 

hinns med och att det då är viktigt att ha krisplaner att tillgå i organisationen. Tidigare 

nämnda dokument så som handlingsplaner samt samarbete med andra enheter inom 

organisationen är det proaktiva arbete som enhetschefer använder sig av. Enligt 

Falkheimer m.fl (2009) bör varje organisation ha en uppdaterad krisplan att tillgå. Där 

ska finnas riktlinjer för hur organisationens anställda ska agera vid en kris. En krisplan 

är en viktig del i det förebyggande arbetet. Samtidigt menar Heide & Simonsson (2016) 

att det är av yttersta vikt att ledarskapet präglas av strategiskt proaktivt arbete med syfte 

att undvika att kriser uppstår. 

 

En av informanterna från Migrationsverket förklarar att de har mycket riktlinjer för hur 

kriser ska hanteras: 

 

(…) Vi har en säkerhetsplan, en krisplan och en avbrottsplan. I krisplanen står det ganska 

mycket och tydligt vad vi ska göra beroende på vad det är för typ av kris, så det beror lite 

på vad det är, men är det en enskild medarbetare som blir drabbad är det ju 

företagshälsovård. Vi har ju alltså en plan hela tiden hur vi ska göra och hur vi ska agera.  

 

Flera andra intervjupersoner uppger precis som i citatet att de har flera dokument och 

riktlinjer för att hantera olika kriser, men att det aldrig går att gardera sig för alla 

situationer som kan uppstå i en organisation. De enhetschefer som varit med om 
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specifika kriser har alla utvärderat händelsen efteråt, vilket informanterna ser som något 

positivt då de kan vara förberedda om liknande situationer uppstår igen. Efterarbetet blir 

också en form av proaktivt arbete då det enligt Coombs (2012) trestegsmodell ska 

analyseras hur organisationen ska agera om liknande händelser sker i framtiden. En av 

informanterna från Migrationsverket uppger att en viktig del i det förebyggande arbetet 

handlar om att vara uppmärksam på vad som sker såväl i som utanför myndigheten:  

 

(…) Vi måste hela tiden vara vaksamma på vad som händer i organisationen, men också 

utanför i samhället. Jag menar allt påverkar ju, politik, budgetar /…/ sen är det ju inte 

bara jag, liksom en av de viktigaste delarna är våra olika avdelningar som hjälper.  

 

Proaktiv krishantering är enligt Coombs (2012) den viktigaste delen för att förhindra att 

en situation ska eskalera till en kris. Det handlar om att vara uppmärksam på sin 

organisation för att kunna tyda signaler som riskerar att orsaka kritiska situationer. 

Organisationen kan förbereda sig genom att kartlägga verksamhetens svagheter och på 

så sätt identifiera potentiella kriser som kan uppstå. Lika viktigt är det att vara observant 

på vad som händer i omvärlden då myndigheterna är en del av ett större system (Öquist 

2014). Enligt systemteorin kan myndigheterna antas ingå i ett större nationellt system 

med andra myndigheter i landet. Samtidigt är de en del av ett samhällssystem som 

innefattar externa intressenter, så som andra myndigheter, media och allmänheten. 

Dessa intressenter påverkar myndigheterna, vilket man enligt systemteoretiskt tänkande 

(Payne 2015) bör vara observant på. 

 

5.9 Lära av kriser 

Informanterna betonar vikten av att media granskar myndigheterna och därigenom 

makten i samhället. Flera av cheferna kommer också in på att media kan bidra till att 

belysa felaktigheter som myndigheten på så sätt ges en chans till att förbättra. En av 

intervjupersonerna från Migrationsverket uttrycker:     

 

(…) sedan kan det vara bra att media belyser sådant som kan vara fel. Det finns alltid 

falluckor i lagstiftningen. Samtidigt finns det också folk som faller mellan stolarna, så det 

är viktigt att man belyser sådant för att det ska kunna ske förändringar inom 

organisationen. 
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Citatet visar intervjupersonens förhoppning om att uppmärksammade ärenden kan ges 

möjlighet att förändra lagstiftningen i den mån det finns felaktigheter eller saker som 

kan utvecklas. Ett viktigt mål med kriskommunikation är att organisationen kan se 

krisen som ett tillfälle att lära och utvecklas (Heide & Simonsson 2016). Informanten 

resonerar här i enlighet med god kriskommunikation. Att kritiskt ifrågasätta skapar goda 

förutsättningar för att implementera ny kunskap i verksamheten.  

 

Som tidigare beskrivits framkommer av resultatet att medias publicitet av 

myndigheterna mestadels upplevs vara negativ. Flera informanter kan ändå se det 

positiva i medias granskning där de upplever att exponeringen kan leda till förändring. 

De kan se att det ofta kommer något positivt ur kriser som uppmärksammats, då 

myndigheten har fått reflektera på hur organisationen hanterat krisen och efter det i 

vissa fall skapat nya riktlinjer och förhållningsätt. Att gå igenom kriser är enligt 

informanterna tufft och krävande och leder till att deras arbetsuppgifter förändras under 

ett tag för att sedan återgå till normalläge med mer erfarenhet och kunskap. 

Intervjupersonernas reflektioner stämmer överens med resultaten som framkom i 

Brunnbergs (2001) studie i tidigare forskning. Brunnberg (2001) menar att medial 

granskning kan bidra till att organisationer utvärderas för att åtgärda problem som 

belysts. På så sätt kan kritik som uppmärksammas i media leda till förändringar. Enligt 

Deverell (2015) är det viktigt att ta lärdom av kriser eftersom det är tydliga signaler på 

att det finns brister i organisationen. Lärande av kriser definieras som medvetet 

agerande utlösts av en kris, utförda av medlemmar inom organisationen som leder till 

ny och varaktig förändring (Deverell 2015). Att lära av kriser en organisation har 

genomgått är av yttersta vikt för att organisationen ska överleva och hantera framtida 

kriser (Deverell 2015).  

 

En av intervjupersonerna från Migrationsverket betraktar övning som betydelsefullt, 

men menar att det inte prioriteras i verksamheten:   

 

(..) Vi har för avsikt också att träna rent praktiskt för det tror jag är väldigt viktigt att få 

öva på någon händelse. Nu kan jag inte påstå att vi har gjort det på jättelänge, men det är 

ju en väldigt viktig del i att känna sig mer trygg i liksom vad gör jag när det här händer. 

Sen kan man ju aldrig förutse alla typer av händelser utan många gånger handlar det ju 

om att liksom vara lugn och trygg för att kunna hantera det utifrån varje situation. 
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Heide och Falkheimer (2008) menar att organisationer som har fått träna på att agera vid 

fiktiva kriser, sedan har lättare att hantera riktiga kriser som uppkommer. Ytterligare 

framgångsrika faktorer vid kris är det kontinuerliga arbetet före, under och efter en kris 

(Heide & Falkheimer 2008) som Coombs (2012) benämner trestegsmodellen. Här är 

kommunikation den röda tråden genom samtliga faser. Informanten från socialtjänsten 

berättar att enhetscheferna ges proaktivt stöd av deras kommunikationsavdelning och 

HR-avdelning för att kunna bemöta media. Enligt Coombs (2012) kan god 

kommunikation förhindra att kriser uppstår eller mildra konsekvenserna av en kris och 

är underlaget för organisationers lärande av kriser. 

 

Tidigare i analysen har vi diskuterat hur organisationer kan påverkas av vad som händer 

i omvärlden. Då offentliga myndigheter jobbar på uppdrag av regeringen blir 

myndigheterna högst påverkade av vad som pågår i samhället. En informant från 

Försäkringskassan nämner: 

  

(…) vi agerar för medborgarna, men vårt uppdrag kommer ju från regering och riksdag 

som utses av medborgarna. Vårt uppdrag måste regleras så som samhället är uppbyggt 

och vårt uppdrag regleras ju av de som är folkvalda och då måste vi följa det /…/ om en 

klient känner sig felaktigt behandlad och går till media samt överklagar sitt beslut till 

högsta instans, kan det leda till att regeringen behöver tillsätta en utredningsgrupp. 

Utredningsgruppen kommer att titta på om lagen behöver förändras och i så fall hur.  

 

Enligt systemteorin krävs en yttre impuls för att en förändring ska åstadkommas i ett 

system (Öquist 2014). Det kan här tolkas som att en lagändring kan vara en yttre impuls 

som medför förändring i myndigheten. Våra informanter berättar om medias påverkan, 

vilken också kan ses som en yttre impuls som har drivit fram förändring inom 

organisationerna.   

 

5.10 Analys av krisplanerna  

Nedan följer en sammanställning av myndigheternas krisplaner som vi har fått ta del av. 

För att besvara vår frågeställning har vi analyserat planerna med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys där vi identifierat centrala begrepp och sedan skapat rubriker utifrån 

dessa.   
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5.10.1 Utformning  

Migrationsverkets krisplan bygger på enheternas riskanalys och är deras styrdokument 

för krisarbete. Krisplanen ska vara känd och övad av alla på enheten samt reviderad 

varje år. Försäkringskassans krisplan tas fram enligt en mall som skapas efter behov, 

förutsatt att den ger nödvändigt stöd för ledning och styrning vid kris. Planen tas fram i 

samverkan av de som berörs av den. Socialtjänstens plan skapas i samband med 

regelbundna arbetsmiljöronder där den fysiska och psykiska arbetsmiljön kartläggs. 

Systemteoretiskt tankesätt utgår från strukturer i organisationen (Öquist 2014), vilket 

kan ses är underlaget för handlingsplanerna som skapas av övergripande riktlinjer.  

  

5.10.2 Ansvar  

I socialtjänstens krisplan framkommer att HR-avdelningen är ansvariga för de 

övergripande rutinerna vad gäller krisstöd. Respektive enhetschef har sedan fått 

delegerat ansvar för att arbetsplatsen har beredskap enligt rutinerna. Det är enhetschefen 

som är ansvarig för att ta initiativ att starta krisarbete. Coombs (2012) påtalar 

betydelsen av att organisationen definierar en händelse som kris för att man ska agera 

och sätta in ökade resurser för att hantera händelsen. Av krisplanen och informantens 

yttranden tolkar vi här att det är avgörande om enhetschefen bekräftar och erkänner att 

organisationen befinner sig i kris för att arbetet ska komma igång. I de andra 

krisplanerna är det också ansvarig enhetschef som har det övergripande ansvaret att ta 

beslut över vilka åtgärder som ska vidtas vid extraordinära händelser. Myndigheternas 

planer innehåller särskilt utformade krisgrupper där Migrationsverkets uttrycker dess 

ansvar så här:  

 

Krisgruppens uppgift är att träda i funktion vid svåra akuta händelser som inte 

kan hanteras i den ordinarie verksamheten. Krisgruppen fördelar  

arbetsuppgifterna och leder arbetet under krisen. Krisgruppen ska sträva efter att anpassa 

gruppens medlemmar efter den kris som ska hanteras. Vilket innebär att gruppen vid 

behov kan kalla in stödpersoner både intern och externt.  

 

 

5.10.3 Kommunikation  

Insatser som berör kommunikation utgör en betydande del av planerna. För att 

säkerställa en fungerande och säker kommunikation i krissituationer finns Rakel-

systemet som är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. 
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Systemet finns i både Försäkringskassan och Migrationsverkets krisplaner och tas i bruk 

vid extraordinära händelser. Socialtjänsten använder sig enbart av traditionell 

kommunikation som telefon och dator. I planerna finns specifika steg för 

kommunikation för att informationen ska komma berörda parter tillhanda samt att rätt 

information förmedlas. I Försäkringskassan är det kommunikationsavdelningen som 

sköter den interna och externa kontakten för att säkerhetsställa att rätt information 

förmedlas: 

 

I varningsläge eller krisläge för hela Försäkringskassan ansvarar 

kommunikationsavdelningen för att  

• koordinera all intern och extern information i alla kanaler: intranätet, extern webb, 

sociala medier, talsvar och press samt budskap till avdelningar och 

verksamhetsområden som exempelvis servicekontor.   

• informera pressen via chefen för verksamhetsområde Press och redaktion vid 

kommunikationsavdelningen eller av person som denne utser  

•  ta fram förslag till budskap om den aktuella krisen externt och internt  

 

I enlighet med tidigare forskning (Vigso & Strandberg 2016) och teori (Coombs 2012) 

är det av stor vikt att kommunikation sker från ett fåtal personer för att förhindra 

spridning av felaktig information och att rykten ska uppstå. Detta kan vi se i samtliga 

krisplaner, där det finns bestämda ansvariga som ska sköta kommunikationen. 

 

5.10.4 Samverkan  

Socialtjänstens och Försäkringskassans krisplaner lyfter betydelsen av samverkan vid 

krissituationer, något som skiljer sig från handlingsplanen för Migrationsverket där 

samverkan inte nämns. Försäkringskassans krisplan uttrycker:  

 

För att skapa en god krisberedskap krävs att myndigheten har nära samarbete med andra 

för verksamheten viktiga kommuner, landsting och företag.  

 

I tidigare forskning (Deverell 2012, Enander, Hede & Lajksjö 2004) framkommer att 

kriser hade kunnat hanterats bättre om det funnits en tydligare samverkan inom 

organisationen, men också med utomstående aktörer. Samverkan ges också stöd i teorin 

då både lyckad kriskommunikation och systemteoretiskt tänkande grundar sig i 

samarbete på olika nivåer.    
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5.10.5 Åtgärder och inkoppling av externa resurser 

De aktuella handlingsplanerna behandlar att det vid krisläge är av yttersta vikt med 

snabb mobilisering i krisgrupperna och att relevant information kommer ut till berörda 

personer. Ansvarig enhetschef ska undersöka huruvida extra stöd för drabbade behöver 

sättas in. Därefter ligger mycket fokus i kommunikationen. Kontakt kan behövas tas 

med säkerhetsstab, presstjänst, skyddsombud, sektionschef och polis. Det är också 

viktigt att informera berörda medarbetare för att undvika oro och ryktesspridning. Vid 

en allvarlig händelse ska hela personalen ges möjlighet till organiserad bearbetning av 

händelsen inom 48 timmar, så kallad debriefing.       

 

Det görs alltid en bedömning av vilka resurser det finns intresse av att sätta in. 

Enhetschefen ska undersöka hotbilden, hur allvarlig situationen är, vilka medarbetare 

som är drabbade och om skyddsbehov finns. Vid extraordinära händelser har 

myndigheterna möjlighet att koppla in bland annat företagshälsovård, POSOM-grupp 

och debriefing-team. 

 

I tidigare forskning menar Heide & Simonsson (2016) att medarbetarnas behov av 

information växer när en organisation befinner sig i kris. Vid bristande kommunikation 

kan lätt rykten börja spridas vilket riskerar att krisen förvärras och skapar en 

förtroendekris som är värre än den ursprungliga krisen (Falkheimer m.fl 2009, Coombs 

2012). Av krisplanerna framgår tydligt betydelsen av information, vilket enligt teori och 

tidigare forskning anses vara ett stöd för att undvika ryktesspridning.   

 

5.10.6 Media 

Myndigheterna har olika ingångar för hur de ska bemöta media. Försäkringskassan 

belyser media som en del i kommunikationsavdelningens uppgift medan 

Migrationsverkets plan är utförligare genom rekommendationer om hur ett bra 

bemötande bör ser ut. Alla anser att det bör finnas en specifik person som har kontakten 

med media, vilket stämmer överens med god kriskommunikation (Falkheimer m.fl 

2009, Coombs 2012). I Migrationsverkets krisplan uttrycks kontakten med media på 

följande sätt: 

  

När vi har kontakt med medierna och uttalar oss för verkets räkning ska vi ge relevanta 

fakta, upplysningar, bakgrund och sammanhang till den information som efterfrågas. Vid 

en krissituation är ofta det massmediala trycket högt och det är viktigt att snabbt komma 
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ut med korrekt information. Presstjänsten samordnar det mediala arbetet. Därför är det 

viktigt att innan intervjuer görs stämma av med presstjänsten. Sannolikt kommer 

journalister att försöka nå olika befattningshavare på myndigheten och för att samordna 

och säkerställa att vi uttalar oss enhetligt och därmed undviker förvirring är det viktigt att 

presskontakterna samordnas och att det i normalfallet är en person som gör intervjuer. 

 

Här framkommer att relevant information ska lämnas ut snabbt, samt att informationen 

helst ska ges ut enhetligt av en och samma person. Enligt Coombs (2012) bör 

organisationen agera snabbt vid kris genom konsekventa uttalanden. Vi kan här se att 

krisplanen utgår från strategier i enlighet med framgångsrik kriskommunikation. 

 

5.10.7 Uppföljning och lärande av kris 

I planerna finns beskrivningar på hur myndigheterna bör gå tillväga när krisen är över. 

Samtliga myndigheter har framarbetade checklistor på vad som behöver göras efter en 

kris. Ett steg är att utvärdera händelsen och se om den befintliga krisplanen har fungerat 

och om den har efterföljts. Om det uppmärksammas att krisplanen inte fyllt sitt syfte ska 

den revideras och en ny aktualiseras. Resultatet i Deverells (2012) forskning visar hur 

viktigt det är att organisationer efter en kris utvärderar arbetet som utförts under krisen. 

Utvärdering är väsentlig för hur organisationen hanterar framtida händelser.  

 

6 Diskussion  

I detta avslutande kapitel kommer vi först göra en sammanfattning av resultatet utifrån 

syfte och frågeställningar. Därefter följer en slutdiskussion av våra reflektioner av 

studieresultaten. Slutligen ges förslag till vidare forskning.   

 

6.1 Sammanfattning  

Vårt resultat visar att upplevelsen hos enhetscheferna är att media tenderar att framställa 

myndigheternas arbete på ett negativt sätt. Majoriteten av intervjupersonerna anser ändå 

att media har en ytterst viktig roll att granska deras arbete som makthavare i samhället 

och ser media som något positivt. Informanterna menar att media skulle kunna vara en 

bidragande faktor till att kriser inom myndigheterna dramatiseras. Flera poängterar att 

kriser upplevs olika från individ till individ. Vad gäller relationen mellan 

myndigheterna och media förespråkar enhetscheferna en öppen relation för att undvika 

ryktesspridning. Försäkringskassan och Migrationsverket har presstjänst som de 
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använder som länk mellan myndigheten och media. Informanterna uttrycker att 

traditionell media med en ansvarig utgivare är lättare att hantera än sociala medier som 

bidrar till en rädsla för att enskilda handläggare ska hängas ut. I resultatet framkommer 

att lagen är en trygghet för myndigheterna vid extern granskning då lagstiftningen visar 

om myndighetens bedömning är korrekt.      

 

Vad gäller ledarskap uttrycker informanterna att ledaren behöver vara uppdaterad om 

vad som händer i organisationen och även i omvärlden. De diskuterar också betydelsen 

av att vara närvarande och tillgänglig, vilket de anser vara extra viktigt vid kris. 

Informanterna är överens om att en öppen kommunikation mellan chefer och 

medarbetare främjar hanteringen av kriser. Cheferna från Försäkringskassan ger uttryck 

för att organisationen är strukturerad och genomsyras av ordning, kontroll och regler. 

Det blir tydligt i vår studie att enhetscheferna anser att ett proaktivt arbete är viktigt, 

men att tiden förhindrar att detta arbete sker kontinuerligt.  

 

Myndigheternas krisplaner har relativt liknande utformning. De är utförda inom 

myndigheten på nationell nivå och sedan anpassade för respektive myndighet.  

Huvudsyftet med planerna är att myndigheterna ska kunna hantera kriser genom att 

snabbt identifiera respektive ansvarsområde.    

 

6.2 Avslutande diskussion  

Genomgående visar resultatet betydelsen av en öppen organisation både internt och 

externt med media, andra myndigheter och allmänheten. Av teorin om 

kriskommunikation framkommer att organisationen bör vara öppen, effektiv och 

konsekvent i sin kommunikation (Coombs 2012, Fors-Andrée 2012). Här uppfattar vi 

att det kan bli en konflikt mellan att vara snabb och ge korrekt information. Det blir en 

balansgång där organisationen behöver avväga situationen. Stort behov av information 

ställer höga krav på myndigheternas kompetens att kunna kommunicera med 

medborgare, media och samverkande aktörer. Uppfylls inte denna förväntan finns stor 

risk att förtroendet för myndigheten skadas (Falkheimer m.fl 2009).   

 

Informanterna återkommer till att det komplicerade med media är att inte helheten 

presenteras av olika anledningar. Det beror dels på att myndigheten inte alltid kan 

förmedla en nyanserad bild av en händelse på grund av sekretess, dels att medielogiken 
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bygger på att fånga intresse, vilket media gör lättast genom att framställa tragedier. Vi 

återkommer till Sifos (2018) undersökning av myndigheters anseende där förtroendet är 

mycket lågt hos myndigheterna vi studerar. Detta är inte förvånande med tanke på att 

allmänheten återkommande exponeras av negativa publiceringar av myndigheternas 

arbete. Hur kan då myndigheternas anseende höjas hos allmänheten? Myndigheterna 

begränsas av sekretess för att kunna ge utförliga förklaringar på sina beslut. Samtidigt 

kan vi se behov av att allmänheten ges information om hur myndigheterna arbetar, att 

de är till för att tillgodose medborgaren efter tillämpad lagstiftning. När myndigheterna 

själva inte kommunicerar får andra aktörer fritt spelrum att göra egna tolkningar. 

Försäkringskassan, Migrationsverket och socialtjänsten är navet i den svenska välfärden 

och för att öka förtroendet hos allmänheten bör myndigheterna gå ut och öppet berätta 

för media hur de jobbar. Det ligger i myndigheternas och samhällets intresse att det 

finns ett proaktivt arbete som innebär att myndigheterna informera mer om sitt arbete. 

 

Vi kan relatera hela studieresultatet till egna erfarenheter, där Veronicas tidigare 

arbetsplats utsattes för en brand som fick stora påföljder med innebrända klienter. När 

krisgruppen kom till platsen definierades inte händelsen som en kris utifrån dåvarande 

krisplan. Händelsen blev stor i media och sökandet efter syndabockar drogs igång. 

Media befann sig dagligen på plats och filmade både inne och utanför byggnaden samt 

försökte få intervjuer med personal. Då händelsen inte klassades som en kris blev inte 

rätt instanser inkopplade. Personalen sattes istället ihop i temporära grupper som fick ta 

olika arbetsuppgifter för att försöka lösa kaoset. En grupp konstruerades för att hålla 

kontakt med media, anhöriga och andra regioner. En annan fick gå in i den skadade 

byggnaden för att försöka få ut klienternas id-handlingar och värdesaker. Branden ledde 

till att krisplanen i hela regionen reviderades.  

 

Vi anser att krisplaner kan vara begränsande i den mening att de inte ger utrymme för 

spontant agerande anpassat efter aktuell händelse. Av brandens konsekvenser ser vi 

tydligt hur krisplanen hämmade organisationen mer än den gjorde nytta. Det är 

människors uppfattningar av en händelse som avgör om den blir klassificerad som kris 

eller inte samt de handlingar som kommer efter (Heide & Simonsson 2016). Efterarbetet 

med reviderad krisplan i en hel region samt täta övningar med mera visar hur man kan 

lära av kriser och hur betydelsefullt det proaktiva arbetet är.   
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Samtliga informanter uppger att de har riktlinjer för hur de ska agera när en kris uppstår, 

men att det förebyggande krisarbetet kan utvecklas på deras arbetsplatser. Samtidigt 

visar all erfarenhet att krishantering inte är något som kan organiseras efter att något har 

inträffat. Det måste istället finnas en krisberedskap med fungerande organisation, tydlig 

ledning och välarbetade krisplaner (Falkheimer mfl. 2009). Av våra intervjuer kan vi 

antyda att man inte ser samma behov av att arbeta proaktivt för att förhindra kriser om 

organisationen inte erfarit någon större kris, vilket av tidigare forskning och erfarenhet 

inte är ovanligt. 

 

Av dokumentstudien där vi har studerat myndigheternas krisplaner framkommer 

likvärdiga metoder för att hantera kriser, där fokus ligger i kommunikation och tydliga 

roller. Vi kan se att planerna är utformade efter den evidens som idag finns inom 

området och av intervjuerna upplever vi att enhetscheferna hade kunskap om materialet. 

 

Tidigare forskning exponerar en bild av att socialt arbete framhävs negativt och att det 

främst är missöden som publiceras. Därför förväntade vi oss att våra informanter skulle 

se media som ett hot. I resultatet framkommer snarare att informanterna ser den mediala 

granskningen som något positivt och en självklarhet att granska myndigheterna då de 

innehar makt. Intervjupersonerna beaktar meddelandefriheten och menar att det är ett 

måste för demokratin. Utvecklingen av sociala medier är däremot något som oroar 

informanterna då det inte finns någon utgivare som tar ansvar för de etiska 

konsekvenserna. Återgår vi till vår B-uppsats och Socialstyrelsens rapport (2018) 

poängteras vikten av att myndigheter utvecklar metoder för att hantera allmänhetens 

uppmärksamhet av arbetet på nya arenor, vilket bekräftas av studiens resultat.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning  

Då kriser är vanligt förekommande och oundvikligt hos organisationer finns många 

uppslag för vidare forskning. Efter studien har vi diskuterat betydelsen av att vi har 

intervjuat enhetschefer. Informanterna har varit förstående för meddelandefriheten och 

medias roll som granskare av maktinnehavare. I kommande forskning skulle det vara 

intressant att studera upplevelsen hos handläggare och sedan göra en jämförelse mellan 

deras och enhetschefers erfarenheter.  
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Det vore även intressant att undersöka hur myndigheterna hanterar det ökade 

användandet av sociala medier och informationsflödet som i dessa kanaler är svåra att 

bemöta och behandla. 

 

Det går också undersöka närmare hur arbetet med krisplaner inom offentlig sektor ser 

ut. Hur implementeras dessa i verksamheten? Används de rent praktiskt eller ligger de 

enbart som dokument? Vilka känner till och har tillgång till planerna?  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Vi ger information om oss, vår studie samt specificerar begrepp och dyl. 

 

Demografiska frågor 

Ålder, kön, utbildning, arbetslivserfarenhet, arbetsuppgifter, personlig bakgrund?  

  

Teman   

Upplevelsen av den mediala granskningen  

- Är det du som har kontakten med media på din arbetsplats? (om inte, vem?) 

- Vad är din uppfattning om medias granskning av er verksamhet? 

- Har du varit med om att media skrivit om din arbetsplats? 

- Finns det en rädsla för att hamna i medias intresse? 

- I forskningen problematiseras att media framställer det sociala arbetet på ett 

negativt sätt, vilket kan leda till att organisationer sätts i kris. Vad anser du? 

(Följdfrågor – kunskap, legitimitet, anseende) 

Kris  

- Vad innebär kris för dig? 

- Vad skulle du säga är en kris för din arbetsplats? 

- Skulle media kunna vara en bidragande orsak till att din arbetsplats hamnar i 

kris?  

 

Metoder/ strategier 

- Har ni några särskilda metoder för att hantera kriser? 

- Har du fått deltaga vid några utbildningar rörande krishantering? Om ja, berätta 

mer. 

- Vad har du för strategier i bemötandet med media? 

 

Ledarskap 

- Hur arbetar du med dina anställda vid en kris? 

- Har du varit med om att dina anställda har upplevt en kris på ett annorlunda sätt 

än vad du som chef har? Berätta. 
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- Har ni en öppen dialog på din arbetsplats där ni diskuterar hur ni ska hantera 

medial granskning? 

- När du läser om andra myndigheter som granskas av media, hur reagerar du på 

det? Påverkas du? Tänker du på hur det är på din verksamhet om det som media 

skriver om? 

 

Kommunikation  

- Hur sker kommunikationen på arbetsplatsen vid extraordinära händelser eller 

kriser? Vilka får information? Samtliga eller enbart ledningen? 

- Vilka kanaler används för att kommunicera vid en kris? 

- Upplever du att beslutsvägar i organisationen ändras under kriser? 

 

Proaktivt arbete 

- Hur förebygger ni att kriser uppstår? 

- Arbetar myndigheten med krisplaner/handlingsplaner? 

- Har ni strategier i att bemöta media? 

 

Meddelandefrihet 

- Media har ett ansvar att förmedla till samhället, vad anser du om det? 

 

Lärdomar  

- Vad är bra respektive mindre bra vid krishantering på din arbetsplats?  

- Har tidigare händelser utvärderats?  

- Har du med dig något från tidigare arbetsplatser som du implementerat i din 

nuvarande? 

- Har andra organisationers kriser hjälpt dig eller din arbetsplats till förändring? 

 

Avslutning  

- Är det något du vill tillägga? 

- Tycker du vi att vi har missat något som du uppfattar betydelsefullt? 

- Om vi har ytterligare funderingar, har vi möjlighet att kontakta dig igen? 
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Bilaga 2 
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser socionomprogrammets termin 6 på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi arbetar nu med vår kandidatuppsats och avser att studera hur enhetschefer 

upplever den mediala uppmärksamheten på deras arbetsplatser. Vi vill även undersöka 

vad enhetschefer har för metoder att stötta sina medarbetare igenom den kris som kan 

uppstå i samband med medias granskning. Vi ska genomföra en kvalitativ studie och 

skulle vilja intervjua Dig för att ta del av Dina upplevelser och erfarenheter av 

samarbetet med media samt medias påverkan på din arbetsplats. 

 

Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och kommer att spelas in. Efter studien kommer 

inspelningen raderas.  

 

Deltagandet i intervjun kommer vara helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande. Det som du framför i intervjun kommer att anonymiseras.    

 

När uppsatsen är klar och publicerad kommer du kunna ta del av materialet. 

Vi skulle vara tacksamma om Du vill ställa upp i vår studie. 

 

Vänliga hälsningar,   

 

Veronica Håkansson 073-38***** 

*********@student.lnu.se   

 

Louise Waerme 076-10***** 

**********@student.lnu.se   
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