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Förord 
 

Att  välja  uppsatsämne  i  en  snårig  djungel  av  begrepp  och mer  eller mindre  redan  utforskade 
områden kan te sig svårt. Men att hitta ämnet som vi väljer att klassa som ämnet med stort Ä gör 
hela  uppsatsskrivandet  så  mycket  enklare.  Vi  har  inte  bara  lärt  oss  främmande  begrepp  och 
synsätt,  utan  även  en  hel  del  om  våra  egna  kunskaper  inom  ämnet  som  vår  lott  föll  på, 
kriskommunikation  med  inriktning  mot  psykologi.  Att  vi  sedan  har  haft  förmånen  att  få 
intervjua ett antal kunniga personer inom skilda organisationer och med olika erfarenheter gör 
inte  saken  sämre. Vi  kan  inte vara mer nöjda med vår  slutliga uppsats  som du nu håller  i  din 

   hand. Den har varit värd allt hårt arbete och åtskilliga timmar som vi lagt ner. 

Härmed  vill  vi  tacka  samtliga  respondenter  som  öppenhjärtligt  bidragit  med  erfarenheter 
hämtade  från  för  dem  jobbiga,  utmanande  och  ibland  även  känslosamma  händelser.  De  som 
bidragit  till kommunikationsdelen har utgjort en stor del  i den kunskap vi nu besitter och den 
insikt vi har fått i kriskommunikation. För våra nyfunna kunskaper inom psykologi vill vi tacka 
de personer som med glädje satte oss in i psykologins intressanta värld. Samtliga respondenter 
ar  bidragit  med  unika  kunskaper  som  vår  uppsats  inte  hade  klarat  sig  utan.  De  lärare, h
opponenter och examinator som har gett oss synpunkter vill vi heller inte glömma bort. Tack. 
 
Sist, men absolut  inte minst, vill vi  rikta vår uppmärksamhet mot vår handledare Göran Palm. 
Med  värdefulla  kunskaper  och  fleråriga  erfarenheter  inom  medie‐  och  kommunikations‐
vetenskap har han i tio veckors tid hjälpt oss framåt i vårt uppsatsarbete. Därför vill sända ett 
tort tack till Göran Palm.  s

 

ack!  T

 

 

 

 

 

äxjö, 2010‐05‐31 V

 

    Johanna Anders    Johanna

Johanna Andersson                                         Johanna Wiberg 
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Sammanfattning 
Bakgrund: Kriskommunikation är den kommunikationsart som kräver som mest av kommuni‐
katörer och är därför ett  intresseväckande ämne. Huruvida organisationen kommunicerar  i en 
kris kan komma att vara avgörande  för krisens utfall. Kommunikatörer står som ansvariga  för 
hur  kommunikationen  går  till  och  får  i  en  krishändelse möjlighet  att  visa  prov  på  strategiskt 
tänkande  och  sin  kompetens. Katastrofpsykologi  är  i  sin  tur något  som  infinner  sig  så  fort  en 
människa får ett negativt besked och kan därav vara en faktor som kan störa kommunikationen i 
en krishändelse.  

Syfte:  Syftet med  vår  studie  är  att  undersöka  fenomenet  kriskommunikation.  Vi  ämnar  även 
undersöka en eventuell koppling mellan psykologi och kriskommunikation. Målet med studien 
är  att  sammanställa  experters  kunskaper  och  detta  syftar  vi  till  att  komplettera  till  redan 
befintlig forskning.  

Avgränsningar:  Vi  har  avgränsat  i  kriskommunikationen  på  så  sätt  att  vi  enbart  har  med 
respondenternas  erfarenheter  istället  för  organisationens  allmänna  krishantering. Vi  har  även 
avgränsat vid enbart psykologiska faktorer och har därav bortsett från andra faktorer som kan 
agera störningsmoment så som sociala och kulturella faktorer.  

Forskningsfrågor: De frågor vi ställt oss är: vilka faktorer det är som avgör om man lyckas med 
kriskomm o a sunikation  ch hur psykologi påverk r kri kommunikationen? 

Metod:  Intervjuer  med  tio  respondenter  som  representerar  olika  krishändelser  och  en 
fallstudie  med  Sydkrafts  arbete  kring  Gudrun.  Respondenterna  verkar  inom  två  områden; 
kriskommunikation och katastrofpsykologi.  

Resultat,  slutsatser: Krismedvetenhet  har  visat  sig  vara  en  avgörande  faktor.  Krisplaner  och 
krisgrupper  kan  underlätta. Övning  ger  färdighet.  Saknas  erfarenhet  kring  krishantering  finns 
det  bara  ett  sätt  att  skaffa  sig  kunskap  –  genom  att  öva.  Ärlighet  är  alltid  A  och  O  inom 
kriskommunikation. Att dra nödlögner eller undanhålla sanningen i en kris kan i sin tur leda till 
en kris i sig. Att leverera informationen så fort det finns information att ge är viktigt för att inga 
ska känna sig förd bakom lyset eller att de undanhållits information. Inget budskap blir mildrare 
genom att det är inlindat i falska förhoppningar. För att individen ska kunna bearbeta budskapet 
kan det inte vara förskönat. Valet av kanaler kan även det vara avgörande för utfallet av krisen. 
Väljer  organisationen  att  förmedla  information  via  en  kanal  som  inte  når  målgruppen  är 
informationsinsatsen  ogjord.  Utifrån  våra  case  kan  vi  identifiera  ytterligare  faktorer  som; 
snabbhet,  agera  informationssluss,  förberedelser,  informera  tidigt,  avsluta  en  händelse  innan 
man  påbörjar  nästa  och  strategiskt  tänkande.  Utifrån  respondenterna  har  vi  även  kunnat 
konstatera att katastrofpsykologi kan agera störningsmoment i vissa situationer.    

Förslag till fortsatt forskning: Utifrån arbetet med empirin kan vi konstatera att ett  flertal av 
våra case hade kunnat stå ensamma som utforskningsområde och att man på så vis hade kunnat 
finna  ännu mer  information  kring  dem.  Ett  annat moment  som  vi  upptäckt  är  att  det  går  att 
bredda  synsättet  på  psykologin,  man  hade  kunnat  gå  in  mer  precist  och  även  sett  till  andra 
termer än krisfaserna, som vi har fokuserat på. Upptill detta finns det även stora möjligheter i att 
undersöka  ledningens  roll  i  situationer  av  krishantering  och  kriskommunikation.  Att  utforska 
huruvida sociala och kulturella faktorer kan agera störningsmoment vid kriskommunikation är 
även det ett möjligt forskningsområde. 
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1. Inledning 
Omvärlden, och inte minst journalister, förknippar informatörsyrket med krishantering. Det är då den 
egna organisationen väcker störst extern uppmärksamhet. Plötsligt tvingas  ledningen att agera på en 
offentlig scen, där varje åtgärd och framträdande recenseras och vägs på guldvåg. Stora värden står på 
spel och det är dessutom personligt obehagligt för ledningen. Därför ägnar idag de flesta organisationer 
mycket  tid  och  stora  resurser  till  att  bygga  upp  och  vidmakthålla  en  god  krisberedskap.  (Karlsson 
2008:13) 

Kommunikation  är  viktigt.  Oavsett  i  vilket  sammanhang  och  med  vilka  parter  det  utförs.  
Kommunikation kan underlätta situationer av olika slag och då inte minst krissituationer. Kriser 
kräver  effektiv  kommunikation  där  varje  ord  kan,  liksom  Karlsson  (2008)  säger,  komma  att 
vägas  på  guldvåg.  Ökad  medvetenhet  kring  kriser  och  dess  innebörd  kan  hjälpa  företag  och 
organisationer igenom kriser, eller att rentav undvika dem. Kommunikationen är A och O, vilket 
man  aldrig  ska  bortse  ifrån  utan  istället  ha  i  bakhuvudet  för  att  den  ständigt  ska  kunna 
förbättras. 

Studien som följer handlar till största del om organisationers kommunikation som ett moment i 
deras krishantering. Alla organisationer hamnar förr eller senare i en kris, stor eller  liten, som 
måste  hanteras,  oavsett  omfattning.  Hanteras  en  kris  på  rätt  sätt  finns  det  goda  chanser  att 
händelsen  inte  ens  behöver  blåsas  upp  till  krisnivå, men  om  den  hanteras  på  fel  sätt  kan  en 
krishändelse  få  ödesdigra konsekvenser  för  organisationen. Kommunikationen  är  ett  naturligt 
moment i krishanteringen och kan även den vara avgörande för krisens utfall.   

Tanken med  studien  är  att  samla  ihop  erfarenheter  från  erfarna  inom området. Därav har  ett 
tiotal  respondenter  intervjuats  som  har  delgett  oss  sina  upplevelser.  Deras  erfarenheter 
särskiljer sig på så sätt att de överlag har upplevt helt olika kriser samtidigt som erfarenheterna 
smälter samman till ett  flertal gemensamma komponenter. Det är både de särskiljande och de 
gemensamma erfarenheterna som vi vill lyfta fram i studien och därav är studien till stor del en 
casestudie.  

1.1 Studiens upplägg 
För att du som läsare enklare ska kunna följa studien eller kunna hitta det du söker kommer nu 
en presentation  av  studiens upplägg. Den börjar med en  inledning  som presenterar bakgrund 
och syfte. Här presenteras anledningen till varför vi studerat just kriskommunikation och varför 
att  vi  vävt  in  vårt  intresse  för psykologi  i  studien.  I  kapitlet  som berör problemformuleringen 
görs klarhet kring begreppen krisplan och kriskommunikation för att både klargöra vår syn på 
begreppen men även för att en läsare som inte är insatt i ämnet ska kunna förstå studien. När vi 
gett klarhet kring begreppen presenteras frågeställningen och tankarna bakom frågeställningen. 
Här  problematiseras  frågeställningen  för  att  du  som  läsare  ska  förstå  våra  tankegångar  kring 
ämnet och vad vi hoppas komma fram till genom studien.  

Studien  övergår  sedan  i  den  faktatäta  delen  av  studien  som  inleds  med  ett  kapitel  där  vi 
undersöker  vad  som  redan  är  forskat  inom  området;  forskningsöversikten.  Detta  för  att  inte 
uppfinna  hjulet  igen.  Här  lyfts  den  forskning  som  vi  finner  relevant,  utifrån  ett  flertal 
vetenskapliga  artiklar.  Sedan  följer  teorikapitlet  som  innehåller  de mest  avgörande  teoretiska 
begreppen  och  förklaringarna  kring  områdena  kris,  krishantering,  kriskommunikation  och 
psykologisk krishantering. Under detta kapitel problematiseras det problem som finns med att 
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definiera begreppet kris, det finns ingen hejd på hur många definitioner det finns inom området. 
I teorin lyfter vi även medias roll i kriskommunikationen, detta då de kan ha en avgörande roll i 
organisationens överlevnad i en kris. Efter teorikapitlet  följer metodkapitlet där det tydliggörs 
hur  vi  har  gått  tillväga  under  studiens  framtagning,  hur  vi  kommit  i  kontakt  med  våra 
respondenter  och  är  här  kritiska  till  den  egna metoden.  Ta  gärna del  av  bilaga  1;  respondent 
presentationen, inför vidare läsning i studien. Efter metoden kommer sedan det kapitlet där vi 
presenterar  det  vi  kommit  fram  till  genom  studien.  Här  tar  vi  upp  det  respondenterna  har 
delgett  oss  och  den  empiri  som  krävs  för  att  finna  ett  svar  på  vår  frågeställning.  Vi  väver 
samman empiri och analys då vi anser att det är det mest naturliga sättet att arbeta på. Empiri 
och analyskapitlet är indelat i tre huvuddelar; allmän kriskommunikation, casestudie och till sist 
den  empiri  som  berör  de  psykologiska  faktorerna.    Detta  för  att  sedan  på  ett  naturligt  sätt  
koppla  ihop  de mest  avgörande  delarna  i  slutdiskussionen, men  även  för  att  det  för  dig  som 
läsare inte ska bli för rörigt.  

1.2 Bakgrund 
Kriskommunikationen  sätter  stora  krav  på  informatörer  på  så  sätt  att  den  kräver  fullständig 
uppmärksamhet  och  kunskap  utöver  det  vanliga.  Kriser  av  olika  karaktär  drabbar  förr  eller 
senare  organisationer  som  påverkar  samtliga  men  då  främst  informatörerna.  Detta  då 
informatörerna har ett  informationsansvar mot  samtliga  intressenter, men även ett ansvar att 
skydda organisationens varumärke och rykte. Hur organisationen kommunicerar  i  en kris kan 
komma  att  vara  avgörande  för  krisens  utfall.  Gör  kommunikationsavdelningen  bra  ifrån  sig  i 
händelsen kan de både förmildra och till och med undvika att det blir en krishändelse. Hanterar 
de  däremot  händelsen  på  ett mindre  bra  sätt  kan  det  som  ensam  orsak  stå  till  grund  för  att 
organisationen drabbas av en kris.  

Katastrofpsykologi är ett område som för de flesta är ett förhållandevis okänt område, vilket gör 
det  intressant.  Detta  är  något  som  infinner  sig  så  fort  en  människa  får  ett  negativt  besked. 
Negativa besked kan i princip innebära det mesta, allt ifrån dödsfall, brand, stöld, naturkatastrof 
eller  uppsägning  från  arbetet.  Detta  skulle  därför  kunna  vara  en  faktor  som  kan  störa 
kommunikationen  i  en  krishändelse.  Vilket  på  så  sätt  skulle  kunna  ställa  till  det  för 
kommunikatören.  Utifrån  hur  en  krishändelse  påverkar  den  drabbade  individen,  ekonomiskt, 
emotionellt eller fysiskt, behöver kommunikatören anpassa det budskap som behöver lämnas.  

Kriskommunikation  och  katastrofpsykologi  var  för  oss  förhållandevis  outforskade  områden. 
Trots denna ringa kunskap fann vi ändå områdena lockande och intresseväckande. Vi kände att 
dessa  forskningsområden  kunde  komma  att  komplettera  våra  kunskaper  inom  medie‐  och 
kommunikationsvetenskap  på  ett  givande  sätt.  För  att  ge  vår  studie  en  bakgrund  samt  att 
undvika att  inte uppfinna hjulet  igen valde vi att  göra en  forskningsöversikt  inom området. Vi 
fann då att det var ett  relativt outforskat område, detta då vi  enbart  fann enligt oss bristfällig 
forskning.  Vi  fann  i  princip  ingen  forskning  inom  just  det  området  vi  valt  utan  enbart  inom 
vardera område; kriskommunikation och katastrofpsykologi. Detta innebär att det finns stor yta 
kvar för oss att forska inom och fundera över. Vi finner även att forskningen inom detta område 
kan ge oss  fördelar och  framförallt  erfarenheter  inom ett område som enbart verksamma och 
erfarna informatörer vanligtvis besitter.  
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1.3 Syfte  
Syftet med studien är att genom empiri  ta  fram kunskap om kriskommunikation, detta genom 
att  ta  vara  på  praktikers  erfarenheter  och  kunskaper.  Vi  syftar  även  till  att  undersöka  den 
innebörd och konsekvenser som katastrofpsykologi kan tänkas ha på kriskommunikation. Målet 
med studien är att sammanställa experters kunskaper och erfarenheter och detta syftar vi till att 
komplettera till redan befintlig forskning. 

1.4 Problemformulering och problemdiskussion 
Området  kriskommunikation  är  ett  mycket  brett  och  komplext  begrepp  och  ett  outforskat 
område för de flesta. Därför undersöker vi detta område närmre.  

Innan  frågeställnigen presenteras  klargör  vi  kort  de  främsta  begreppen  i  studien.  Falkheimer, 
Heide & Larsson beskiver begreppet krisplan med följande citat: ”Som underlag och ram för det 
operativa krisarbetet ska varje organisation ha en krisplan. Den ska ge riktlinjer för detta arbete 
och reglera hur man ska agera om och när en krishändelse sker.” (2010:131) I denna krisplan 
bör det även finnas klara och tydliga riktlinjer för hur organisationens kriskommunikation bör 
gå till väga. ”Krishantering och kriskommunikation är två oskiljbara moment. Att hantera en kris 
i  en  organisation  till  stor  del  att  just  kommunicera”  (Falkheimer,  Heide  &  Larsson  2010:23) 
Kriskommunikation  innebär  kommunikation  mellan  organisationer  och  inte  mellan  enskilda 
individer.  

Det  vi  vill  undersöka  genom  studien  är  vad  de  erfarna  inom  området  finner  avgörande  i  en 
situation där kriskommunikation krävs. Med erfarna syftar vi till de yrkesaktiva som under sina 
arbetsliv  har  arbetat med  händelser  där  de  blivit  tvungna  att  utnyttja  kriskommunikation  av 
olika  slag  i  olika  organisationer.  Studien  kommer  därför  till  största  del  utgöras  av  fall  utifrån 
olika situationer. Det vi hoppas komma fram till genom studien är om de olika erfarenheterna 
ändå är liknande. Om respondenterna upplever att samma faktorer är avgörande oavsett vilken 
slags kris organisationen hamnar i eller vilken organisation krisen drabbar. Utifrån våra studier 
inom området har vi kommit fram till följande frågeställning: 

• s med kriskommunikation? Vilka faktorer är det som avgör om man lycka
• Hur påverkar psykologi kriskommunikation? 

Utöver ovanstående problemformulering kommer vi även lägga en del vikt vid de kanalval och 
medieval som kommunikatörer och organisationer gör i en kris. Detta då valet av kanal kan vara 
avgörande till stor del och då media både kan hjälpa och stjälpa en organisation i en kris.  

Vi  hoppas  på  att  vi  genom  våra  respondenter  ska  kunna  komma  fram  till  vad  som  kan  vara 
avgörande för att organisationen kommer helskinnad ur krisen eller inte. Vi vill undersöka vad 
det  är  som  gör  att  man  lyckas  kommunikativt  i  en  krishändelse,  och  genom  respondenterna 
kunna plocka fram några gemensamma faktorer som hjälper en organisation att lyckas.  Utöver 
denna  förhoppning  har  vi  även  valt  ett  annat  synsätt  i  studien.    Kriskommunikation  kan  ofta 
innebära att man som organisation behöver lämna negativa nyheter eller nyheter som på något 
sätt kommer att chocka mottagarna. Utifrån detta faktum har vi även valt att inrikta studien mot 
de  psykologiska  faktorer  som  skulle  kunna  agera  störningsmoment  i  en  händelse  av 
kriskommunikation. Genom att mottagarna av kommunikationen hamnar i olika slags krisfaser 
kan detta komma att störa mottagningen av informationen.  
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2. Forskningsöversikt 
En kris  kan uppstå både genom naturkatastrofer  eller  genom mänsklig påverkan. Oavsett  vad 
det är för kris påverkas organisationer, liten som stor, i den utsträckning att det oftast är de som 
antingen står bakom krisen eller är de som förväntas lösa krisen. En organisation bör alltid ha i 
åtanken  att  det  otänkbara  kan  drabba  dem  och  att  detta  då  måste  hanteras.  Hanteringen  är 
viktig för att människorna som drabbas ska känna trygghet i en eventuell räddningsaktion eller 
varslingsprocess.    En  organisation  kan  i  en  kris  förlora  både  sitt  rykte,  sina  intressenter  och 
kunder. Likaså kan vår värld förlora människor i en enorm omfattning när en naturkatastrof är 
framme.  I  båda  fallen  krävs  fungerande  kriskommunikation,  anpassad  för  varje  unikt  tillfälle. 
Det är denna sorts kommunikation följande forskningsöversikt kommer att handla om. 

Jaques  (2009)  nämner  den  status  kriskommunikation  har  fått  gällande  kriser.  Kriskommuni‐
kation förklarar han i korta drag är det som kommuniceras av en organisation under och efter 
en kris. Men han vill även trycka på att i den mån det är möjligt även är viktigt att kommunicera 
innan krisen bryter ut.  

Coombs & Holladay (2008) skriver  i  sin artikel om hur sättet organisationer  tar sig an en kris 
kan påverka hur organisationens framtida rykte ter sig. För en organisation som har som syfte 
att  producera  något  kan  det  vara  ödesdigert  om  rykten  börjar  florera  beträffande 
organisationens dåliga strategier och planer kring kris och kriskommunikation. Olika branscher 
kan råka ut för olika sorters kriser och det kan vara en av anledningarna till att definitionen av 
begreppet kris kan vara svår att göra. Tänker man utifrån varje enskild organisation och varje 
unikt  tillfälle  för  kris  så  kommer  vi  kanske  närmare  ett  försök  till  en  definition.  James 
Cunningham,  säkerhetschef,  menar  att  det  är  viktigt  att  utveckla  en  kriskommunikationsplan 
just för att kunna definiera vad en kris betyder för ditt företag.  Att sätta en definition på vad en 
kris är kan alltså bli svårt då varje företag och organisation måste utarbeta en plan anpassad för 
sitt eget företag. Kriskommunikationsplaner ska ses som unika och individuella för att på bästa 
sätt kunna fylla sin funktion i varje enskilt företag (Kovacs, 2008). 

Jennifer Kovacs  (2008)  skriver  i  en  tidskrift  att  då  kriser  är  oundvikliga  så  är  den  allra  bästa 
lösningen att ha en uppsatt plan som ger möjlighet till bra kommunikation då krisen är framme.  
Hon refererar även till experters råd om att bromsa en kris genom effektiv kommunikation. Det 
handlar  inte  bara  om  att  reagera  då  krisen  är  ett  faktum.  Att  vara  förberedd  och  att  tänka 
strategiskt kan till stor del hjälpa en organisation. Både för sin egen skull och allmänheten och 
dess  frågor  som  berör  krisen.    Bev.  J  Holmes  (2008)  menar  i  slutet  av  sin  artikel  att 
kommunikation  inte  bara  krävs  under  själva  krisen.  Hon  skriver  att  effektiv  kommunikation 
beträffande kriser och katastrofer börjar ta form långt innan händelsen bryter ut. Den fortsätter 
sedan  efter  att  det  omedelbara  hotet  kring  krisen  har  avtagit.  För  att  skapa  trygghet  och 
förtroende  behöver  organisationer  jobba  på  sin  kommunikation  och  hur  de  sänder  ut 
information i princip hela tiden menar J. Holmes. Att slänga ihop en kriskommunikationsplan i 
samma  skede  som  krisen  börjar  känns  varken  proffsigt,  beskyddande  eller  omtänksamt.  Hon 
understryker  vikten  av  en  kriskommunikationsplan  som  hela  tiden  utvecklas  och  får 

unikation som saguppmärksamhet, då effektiv komm t pågår innan, under och efter.  

Holland & Gill  (2006)  redogör  i Ready  for disaster att  en  undersökning  av  IABCs medlemmar 
visar  att  en  tredjedel  av  de  tillfrågade  inte  har  en  formell  kriskommunikationsplan.  Denna 
tredjedel tvingades att snabbt sätta ihop en plan när krisen var framme.  Av de som faktiskt hade 
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en kriskommunikationsplan uppgav samtliga att de utnyttjade planen och hela 99 % menade att 
de tyckte sig se en positiv effekt av att ha en plan tillgänglig vid kris. Författarna menar även att 
en kriskommunikationsplan inte bara gör bra under en kris, utan även före och efter. Av de som 
hade  en  kriskommunikationsplan  är  det  93 %  som  regelbundet  har  praktiska  övningar  kring 
planen och hela 80 % anser att om det skulle infalla en kris imorgon skulle planen hjälpa dem att 
klara  sig  ur  krisen  utan  någon  större  negativ  inverkan  på  företaget.  Holland  &  Gill  (2006) 
avslutar  med  att  anse  att  alla  organisationer  bör  ha  en  återhämtningsplan  och  att  en 
kriskommunikationsplan bör vara integrerad i den.   

Oavsett  i vilken bransch organisationen återfinns och om envägs‐ eller  tvåvägskommunikation 
utnyttjas är det av vikt för en organisation att som en del i sin kommunikation förstå sin publik, 
utforma  effektiva meddelanden  och  överväga  bra  källor  och  kanaler  (J.  Holmes  2008).  Vidare 
skriver  J.  Holmes  (2008)  att  allmänheten  kan  komma  att  bli  ännu  mer  benägna  att  vidta 
passande åtgärder om de själva fått vara en del i beslutsprocessen kring kriskommunikationen 
och beredskapen. Att engagera befolkningen i frågor, som t.ex. rör en pandemi, kan både hjälpa 
till  med  informationsspridning  innan  en  kris  brutit  ut,  liksom  under  krisen  då  befolkningen 
redan har varit en del i den och besitter kunskap i vilka åtgärder som bör vidtas. I organisationer 
som  rör  denna  typ  av  kris,  smittsamma  sjukdomar,  menar  J.  Holmes  (2008)  även  att  det  är 
viktigt att hantera hela processen, från hur allmänheten uppfattar kommunikationen om att en 
kris slagit till, till hur de ska handla och agera. I en kris får inget lämnas åt slumpen då det är i 
denna  tid allmänhetens  förtroende  för organisationer kan dala och avta eller  rentav  försvinna 
helt.  

”When  people  are  under  threat,  perceived  or  actual,  they  go  into  this  intensified  information 
seeking  period”  (Winerman  2009:1).  Enligt  artikeln  Crisis  communication  görs  detta  lätt  idag 
genom  att  ta  del  av  information  på  snabba  och  effektiva  medier,  alltså  exempelvis  internet. 
Internet har gjort att flödet av information inte är lika kontrollerbart nu som innan dess framfart 
och  mycket  information  kringgår  idag  myndigheterna  (Winerman  2009).  Informations‐
spridningen  är  dock  inte  begränsad  till  internet  som kanal  utan  även mobiltelefonin  kan  idag 
göra en stor del av jobbet.  Textmeddelanden kan idag med fördel skickas till nyhetsbyråer och 
nyhetskanaler  för  att  tipsa  om  händelser  ute  i  världen.  Telefonin  ska  absolut  inte  förkastas 
under normala förhållanden skriver Winerman (2009) men vid en katastrof likt stormen Katrina 
eller vid terrorattacken den 11 september är en webbplats på internet snäppet bättre.  Här kan 
informationen och spridningen av denna hanteras bättre då man kan avgöra i vilken omfattning 

ska sprida informationen, gman  enom att ta in olika servrar. 

Hall  Gallagher,  Fontenot  &  Boyles  (2007)  artikel  berör  de  kommunikationsstrategier  som 
används  av  myndigheter,  senatorer  och  guvernörer  i  USA  innan,  under  och  efter  orkanerna 
Katrina och Rita. Genom studien framkommer det att kommunikationen fyller mest sin funktion 
och kommer på bästa sätt ut då organisationer tar ansvar för sin roll i krisen. De organisationer 
som skjuter ifrån sig ett uppenbart ansvar kan komma att förlora inte bara förtroende utan även 
viktiga  intressenter  som  är  en  viktig  del  för  vilken  organisation  som.  Att  använda  ett  icke 
anpassat  och  för  hårt  språk  i  tider  av  kris  kan  även  det  påverka  inte  bara  intressenter  utan 
allmänheten som vid en kris som Katrina och Rita blir uppenbart drabbade. Viktiga faktorer att 
ställa till diskussionen kring kriskommunikation är alltså ansvarstagande och på vilket sätt man 
talar till en befolkning. Organisationer i kris kan inte påverka och avgöra hur journalister väljer 
att kommentera krisen (Coombs & Holladay 2008).  
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Det är viktigt att ta fram en kriskommunikationsplan för att kunna definiera vad en kris är för 
organisationen.  En  kris,  oavsett  om  den  är  väntad  eller  kommer  som  en  överraskning, måste 
följas av direkta åtgärder och dessa åtgärder ska inledas med kommunikativa åtgärder. “People 
have got to have the authority to act. And sometimes that’s not as clear as you might think it is 
until  you’re  in  a  position where  people won’t  act  (Kovacs  2009:2)”  Artikeln  avslutas med  att 
lägga vikten på hur viktigt det är att utvärdera krisarbetet efteråt. Det är då tanken att man ska 
fråga sig själv; vad gick bra och vad kunde ha gjorts bättre? Istället för att bara se det som en kris 
kan man istället lära sig utav händelsen och lära av det inför nästkommande kris (Kovacs 2009).  
I artikeln finns det även en checklista på saker att tänka på inom en kris, som vi anser inte bara 
gäller h  i allmänhet.  otell utan som gäller organisationer

• Dåliga nyheter kommer alltid först 
• Var mer öppen mot reportrar; vara defensiv vid kritik misslyckas 
• Det är inte reportrarnas jobb att bära fram meddelanden till allmänheten, det är det du 

måste göra 
• Lyfta fram goda nyheter när du kan, bygg upp en bank av positiva erfarenheter (Kovacs 

2009) 

Att behålla en god relation med de lokala medierna är en klar fördel eftersom de är det media 
som  finns  kvar  efter  att  helikoptrar  och  sattelitlastbilar  från  de  större  nationella  medierna 
lämnat staden. Detta innebär att om en god relation med lokala media byggs upp och behålls kan 
de  hjälpa  skolan  i  återuppbyggnaden  av  skolans  rykte.    Även  i  denna  artikel  finns  det  en 
checklista, krisers ett,  två,  tre. Denna checklista  innehåller: 1. Var snabb, 2. Var korrekt, 3. Var 
konsekvent  (Caar  2009).    Kennedy menar  alltså  att  det  finns  en  rad  kommunikationskanaler 
som kan vara att föredra vid en kris, men att man samtidigt ska ha i bakhuvudet att det kan vara 
svårt att nå samtliga berörda genom en enda kanal. Ett fungerande kommunikationssystem som 

 eftersträva (Kennedy 2009).  når ut till samtliga är alltså att

Wester  skriver  i  sin  artikel  Cause  and  Consequences  of  Crises:  How  Perception  Can  Influence 
Communication att information vid kriser måste vara tidsanpassad, noggrann och bör innehålla 
relevant information för de som är påverkade. Information kring en kris bör svara på frågorna: 
”what,  why,  when,  were  and  how  (Wester  2009:2)”  Förr  var  det  vanligt  att  man  inom 
kriskommunikation  fokuserade  på  anledningar  och  vem  och  vad  för  att  reducera  hot  och 
osäkerhet.  Idag är det  istället så att kriskommunikation uppmuntras till att visa osäkerhet och 
tvetydighet  när  anledningen  till  krisen  är  okänd.  Detta  anses  vara  det  bästa  sättet  att 
kriskommunicera. Vissa uppgifter tyder även på att man vid kriskommunikation bör fokusera på 
förståelse,  medkänsla  och  fördelning,  både  när  man  planerar  och  utför  kriskommunikation 
(Wester 2009). Inget Wester (2009) har undersökt stödjer påstående ’less is more’ när det gäller 
kriskommunikation. Att undanhålla information kan leda till negativa konsekvenser och till och 
med  ibland till mer negativa än vad det hade blivit annars.  I den undersökning Wetser (2009) 
gjort visade det sig att i de svenska kommuner hon undersökt prioriterar man att kommunicera 
fakta, nummer och personer att komma i kontakt med framför att kommunicera anledningen till 
krisen. Det visade sig att istället för what, why, when, were and how är det istället som ’what and 

k t o   who’ är det som ligger i fo us, följ  av ett ’don’t w rry’. 

“[…]  timely  information  is  the  foundation  of  good  communication  practice.  Support  from 
employees  cannot  be  overvalued.  They  can  be  the  company's  best  ambassadors,  and  this  is 
particularly  true when an organization  faces a crisis  (Cagle 2006:3).”  I den mån det är möjligt 
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bör de anställda få veta de dåliga nyheterna först. Genom att delge dem information innan man 
går ut i media är det mycket enklare för de anställda att förstå. Oftast vill även media prata med 
de anställda  i  förhållande  till en kris och är de anställda då väl  insatta  i  situationen är oddsen 
större  att  de  förmedlar  företagets  meddelande  på  ett  bättre  sätt.  Att  ha  ett  öppet 
kommunikationsflöde i svåra tider har visat vara en klar fördel (Cagle 2006). Cagle (2006) har 
gjort ett flertal undersökningar hos företag som hamnat i kriser och alla de intervjuade trycker 
på samma sak: 

You want them to hear it from you before they read about it in the newspaper or see it on TV that night. 
The more  informed  they  are,  the more  they  are  able  to  carry  company's message  to  their  families, 
friends  and  acquaintances.  […] Reputation  starts with  your  employees,  and  that  is  on  the  line  every 
time you have a crisis. (Cagle 2006:4) 

Enligt Spence, Lachlan & Griffin (2007) påverkar även motivation och intresse när det kommer 
till att söka information. Insatta individer är mer benägna att söka information visar studien. De 
drar  slutsatsen  att  det  finns  ett  stort  behov  av  effektiv  kriskommunikation  som  ska  finnas 
tillgänglig för samtliga individer. 

Att vara personlig  i sina uttalanden gör att det är  lättare  för den som lyssnar att  förstå. Det är 
viktigt att organisationen talar med en röst, men det innebär inte att det bara är en person som 
ska tala. En påläst kommunikatör vet dock att det bara krävs ett felsteg eller misstag i en kris för 
att  ödelägga  en  livstids  uppbyggnad  av  tilltro  (Kovacs  2009).    För  kommunikatörerna  ger  en 
organisatorisk  kris möjlighet  att  visa  sina  kunskaper  i  kommunikationsplanering  och  taktiska 
utföranden  och  något  som  går  snett  går  att  ta med  sig  tillbaka  och  vända  till  något  bra  inför 
utvecklingen  av  kriskommunikationsplanen.  En  grundlig  och  detaljerad  plan  kan  göra  att 
organisationen svarar bra på krisen och det kan man delvis tacka allt förarbete för. Det kan till 
stor  del  lägga  grunden  till  att  kommunikationen  flyter  på  bra  under  krisen  och  att 
efterdyningarna underlättas något,  jämfört om kriskommunikation  inte alls hade  förekommit  i 
organisationen (Holland & Gill 2006).  

Det var en liten del i artikeln av Wester (2009) som kunde kopplas till psykologi.  

Context is important for how individuals perceive a situation and it can be concluded that it is better to 
openly communicate what has caused the crisis, as it will influence how the affected, or other groups, 
will perceive and react to the crisis. In the planning phases of crisis communication, it might be wise to 
consider how people react to what precedes a crisis – the risk of something negative happening. The 
field of  risk perception and  risk  communication  research has provided additional knowledge of how 
people react before and during a crisis. It is not only the events that cause crises that are important to 
acknowledge in crisis communication, there also needs to be an analysis of how people are affected – in 

 a financial, emotional or physical way. (Wester 2009:2) 

Citatet  visar  till  varför det  är  viktigt  att  anpassa kommunikationen efter  individen  som ska  ta 
emot den. Det är alltså viktigt att kommunicera öppet med drabbade och med andra berörda då 
detta kommer påverka hur de hantera och uppfatta krisen. Därav kan det vara värdefullt att vid 
planering av kriskommunikation anpassa och ha individers reaktioner i åtanke. Det är inte bara 
viktigt  att  väga  in  händelsen  som  har  orsakat  krisen  det  är  även  viktigt  att  komma  ihåg  hur 
krisen påverkat individen i fråga känslomässigt, ekonomiskt eller till och med fysiskt.  
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3. Teori 

3.1 Att definiera en kris 
Det  första  bekymret man  stöter  på  inom  krishantering  och  kriskommunikation  är  att  de  inte 
finns  en  korrekt  definition  av  begreppet  kris. När  vi  har  studerat  kris  har  vi  i  varje  ny  studie 
funnit minst  ett  antal  olika  förklaringar  kring  begreppet.  Då  det  finns  ett  stort  antal  fullgoda 
definitioner på begreppet har vi valt att sammanställa de vi har stött på till hur vi ser det som, 
detta sätt kommer att användas och vara återkommande  i vår studie. De definitioner som har 
fått samverka till vårt synsätt är: 

Med en kris menas en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt  samhälle. En 
kris  hotar  grundläggande  funktioner  och  värden,  som  […]  vår  hälsa  och  frihet.  (Krishantering  för 
företag 2010) 

Ordet  kris  kommer  från  grekiskans krisis,  som betyder  avgörande  eller  prövning.  I  lexikal  betydelse 
handlar kris om kritisk vändpunkt. Det kinesiska tecknet för kris kan tolkas så att det innebär kris som 
vänds i förnyelse och ny ordning. (Falkheimer, Heide & Larsson 2009:14)  

A crisis is a major occurrence with a potentially negative outcome affecting an organization, company 
or  industry as well as  its publics, products, services or good name (Jaques 2009:5 citerat  från Fearn‐
Banks 1996) 

En kris kännetecknas av att den är överraskande och inträffar plötsligt (för det mesta), är hotfull till sin 
karaktär  och  resulterar  i  hög  osäkerhet  samt  att  den  präglas  av  krav  på  snabb  respons  och  stor 
tidspress (Falkheimer, Heide & Larsson 2009:15) 

Begreppet  kris  kan  nämligen  i  sig  definieras  på  flera  sätt  […]  ett  synsätt  är  att  se  kris  som  en 
problematisk  följd  och  konsekvens  av  en  allvarlig  händelse,  exempelvis  att  den  hanteras  på  ett 
bristfälligt  sätt  eller  får  betydande  negativa  följder  för  samhället.  I  ett  annat  synsätt  är  kris  ett 
övergripande  begrepp  för  de  situationer  där  samhällets  system  är  allvarligt  hotade,  innefattande  de 
händelser som följer av detta hot. (Larsson 2008:23) 

A crisis  is a sudden and unexpected event  that  threatens to disrupt an organization’s operations and 
poses both a financial and reputational threat (Jaques 2009:5 citerat från Coombs 2007) 

En blandning av dessa definitioner använder vi oss av då vi studerar och ser på kriser.  En kris 
kan  definieras  olika  beroende  på  organisation  i  fråga,  liksom  Coombs & Holladay  (2008)  och 
Kovacs  (2008)  menar  i  forskningsöversikten.  Utifrån  detta  studerar  vi  varje  kris  i  sitt 
sammanhang och därför blir en precis definition inte möjlig. Med detta sagt menar vi dock inte 
att  vårt  sätt  att  se  på  kriser  är  det  sätt  som  man  bör  använda  sig  av  i  alla  fall  där  kriser 

e tbehandlas. Sättet är vårt  get och unikt för denna studie, vilke  man bör vara medveten om. 

Utöver  de  ovanstående  definitionerna  är  det  även  viktigt  att  skilja  på  begreppen  kris  och 
katastrof.    Kriser  ses  oftast  som  mindre  i  omfattningen  och  som  problemrelaterade  till  en 
organisation eller politik. Katastrof ses däremot som större i omfattning och liknas oftast med en 
naturkatastrof.  Båda  begreppen  kommer  att  användas  i  studien  då  våra  respondenter 
representerar  olika  sorters  organisationer  som  i  sin  tur  representerar  olika  kriser  (Dyregrov 
2002).  Kriserna  kan  inte  bara  skilja  i  omfattning  de  kan  även  skilja  sig  åt  mellan  vilka  det 
drabbar. Det finns organisationskris och samhällskris. Innebörden av dessa två kategorier är att 
organisationskriser  främst  hotar  organisationen  medan  samhällskriser  kan  drabba  hela 
omgivningar och samhällets medborgare (Falkheimer, Heide & Larsson 2009). Vi väljer att se en 
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sammankoppling trots de olika kategoriernas innebörd. Detta då de oftast väver samman kring 
krissituationer.  En  organisationskris  kan  leda  till  en  samhällskris,  t.ex.  en  nedläggning  av 
samhällets största industri vilket leder till stor arbetslöshet. En samhällskris kan även leda till en 
organisationskris  i  den  form  att  medborgare  vid  en  naturkatastrof  förlitar  sig  på  att 

aorganisationern  ska hantera och lösa krisen.  

Vad  en  kris  är  och  innebär  kan  därför  enbart  avgöras  inom  varje  enskild  organisation  och 
samhälle. Ett tydligt exempel på detta var i vintras när snökaos rådde i Mellan‐ och Sydsverige 
och stora delar av befolkningen blev instängda och snöröjning pågick en längre tid. Hade dessa 
100 centimeter kommit i norra Sverige hade antagligen bara norrborna skrattat och sagt ‐ Kom 
det inte mer?  

3.2 Krishantering 
Falkheimer, Heide & Larsson (2009) menar att kriser måste hanteras situationsanpassat och ett 
generellt  sätt  går  inte  att  ange.  Detta  då  kriser  är  mycket  olika  utformade  och  då  inte  bara 
beroende på storlek utan även vilken typ av kris och vilka konsekvenser de kan få. Ytterligare en 
faktor som gör att det inte går att dela in kriser i ett enda fack beror även på att nutida forskare 
anser att istället för att dela upp kriserna efter natur‐ eller människoorsakade kriser menar man 
istället  att  en  uppdelning  av  oavsiktliga  och  avsiktliga  kriser  är  passande.  Till  oavsiktliga  hör 
naturkatastrofer, epidemier och de flesta tekniska olyckor. Medan de avsiktliga kan vara kriser 
som  innebär  terrorism,  upplopp,  sabotage,  nedläggning  av  industri  och ministermord.  För  att 
ytterligare  dela  in  kriserna  i  olika  fack  går  de  att  dela  upp  dem  efter  the  fast  burning,  the 
cathartic, the slowburning och the  long shadow crisis. Dessa olika kategorier utgår  ifrån vilken 
hastighet  krisen  utvecklas  och  hur  den  upphör.  Den  första  innebär  att  krisen  inträffar  och 
upphör snabbt. Den andra har en långsam framväxt och slutar därefter snabbt. Den tredje både 
utvecklas och upphör långsamt medan den fjärde inträffar snabbt men finns kvar en längre tid 
då den orsakar problem som är kvarstående.  Tågolyckor av större art går att sälla till den första 
kategorin medan småbedrägerier som avslutas med konkurs är ett exempel på en cathartic kris. 
Översvämningar  är  exempel  på  kriser  i  kategori  tre  och  i  den  fjärde  och  sista,  och  även  den 
värsta,  kategorin  av  kriser  återfinns  ett  flertal  svenska  exempel;  Tjernobyl,  Gudrun  och 
flodvågskatastrofen (Falkheimer, Heide & Larsson 2009).  

Krisens händelseförlopp delar Larsson upp i tre faser; före, under och efter. Dessa faser brukar 
kallas  varningsfasen,  akutfasen  och  följdfasen  (Falkheimer,  Heide &  Larsson  2009).  Varnings‐
fasen  kan  innehålla  två  delar.  Dels  en  förebyggande  som  går  ut  på  att  vara  förutseende  och 
försöka  förhindra  att  kriser  uppstår. Den  andra delen  är  operativ  som  innebär  att man  redan 
innan  krisen  har  byggt  upp  en  beredskap  som  ska  kunna  hantera  krisen  när  den  inträffar 
(Karlsson  2008).    Utfallet  i  akutfasen  kan  till  stor  del  vara  helt  beroende  och  avgöras  av  de 
åtgärder som är gjorda under varningsfasen. Ett väl utvecklat arbete i varningsfasen kan till viss 
del  viss  hindra  akutfasen  från  att  överhuvudtaget  inträffa.  Följdfasen  innebär  att  få  igång 
organisationens verksamhet eller samhällsapparaten igen efter en kris. Det är även i följdfasen 
viktigt  att  ta  tillvara  de  erfarenheter  och  kunskaper  man  fått  genom  krisen  för  att  i  nästa 
krissituation  kunna  utnyttja  dem.  För  fler  kriser  kommer  att  inträffa  (Falkheimer,  Heide  & 
Larsson  2009).  Karlssons  (2008)  erfarenheter  tyder  på  att  en  informatör  inom  en  större 
organisation  utsätts  för  krisartade  händelser  minst  en  gång  i  månaden.  De  kriser  Karlsson 
(2008) har  i åtanke är exempelvis olyckor, brottslig verksamhet, ekonomiska hot och negativa 
kundreaktioner. Dessa  kriser  kräver  ingen  större  insatts  från  den  informationsansvarige  utan 
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det är snarare en del i det vardagliga arbetet för en informatör. Karlsson (2008) påpekar dock 
att  någon  eller några  gånger  i  informatörens  yrkesliv  kommer denna  att  hantera  en megakris 
(Karlsson 2008). ”Med det menar jag en kris där organisationens hela existens står på spel och 
dess normala arbetssätt inte längre fungerar. Då krävs extraordinära åtgärder […]. Informatören 
flyttas nu  in  i  organisationens absoluta beslutscentrum och  inga ansträngningar  sparas  för att 
komma helskinnad ur krisen” (Karlsson 2008:14).  

3.3 Kriskommunikation 
Som en stor del i krishantering placeras kommunikation. Detta då kommunikationen till stor del 
avgör hur organisationen tar sig helskinnad ur krisen. Detta styrker Larsson (2008) som menar 
att:  

Krishantering  och  kriskommunikation  är  två  sammanhörande  fenomen.  För  det  första  består 
krishantering  till  en  förhållandevis  stor  del  av  kommunikation  och  inbegriper  förmåga  att 
kommunicera. För det andra är krishanteringen i sig ett objekt i kommunikationen som främst handlar 
om vad och hur man gör i krisoperationerna. (Larsson 2008:22) 

Falkheimer,  Heide  &  Larsson  (2009)  anser  att  fungerande  kommunikation  är  en  viktig  del  i 
krissituationer både för berörda människor och organisationer. Detta är viktigt att ha i åtanken 
oavsett  om  de  är  drabbade  eller  ska  vara  en  del  i  krishanteringen.  Forskare  påpekar  att 
bristfällig,  felaktig  information  eller  sammanbrott  i  informationssystemet  kan  vara  en  direkt 
krisorsak. Kommunikativa problem, utebliven  eller dålig  information kan  i  sin  tur  förvärra  en 
kris. Författarna trycker på att människor i en kris får ett ökat informationsbehov, vilket uppstår 
väldigt  fort.  Organisationsförändringar  av  olika  art  och  omfattning  kan  locka  fram  liknande 

.behov av information   

Det  främsta  arbetet  med  kriskommunikation  sker  när  en  krissituation  har  inträffat,  under 
akutfasen  och  följdfasen.  Falkheimer,  Heide  &  Larsson  trycker  även  på  hur  viktigt  det  är  för 
organisationer att kommunicera även i de andra faserna. Detta både i varningsfasen och under 
hela följdfasen (Falkheimer, Heide & Larsson 2009). Under slutet av följdfasen är det viktigt att 
utvärdera och att kommunicera utfallet  för att ta  lärdom och erfarenhet av den gångna krisen. 
Kommunikationen under varningsfasen kan vara helt avgörande för krisens utveckling, detta då 
man  i denna  fas kan  förvarna de som kommer drabbas. Detta kallar  författarna riskkommuni‐
kation  (Falkheimer,  Heide  &  Larsson  2009).  Risk  beskriver  Olofsson  &  Öhman  (2009)  som 
olyckor  och  kriser  innan  de  har  skett, men  viktigt  är  dock  att  påpeka  att  krisen  inte  behöver 
inträffa  för  att  risken  ska  existera.  Osäkerhet  i  någon  form  räcker  för  att  en  risk  ska  uppstå 
(Olofsson  &  Öhman  2009).  På  så  sätt  blir  riskbegreppet  en  del  i  kriskommunikationen  då 
kommunikation  är  lika  viktig  innan,  under  och  efter  kriser  i  riskkommunikation  som  i 
kriskommunikationen.  

Det  finns  olika  strategier  för  att  kriskommunicera,  eller  rättare  sagt  för  att  försvara  sin 
organisation vid kris. Det finns fem olika strategier för att hantera krisen; förneka, bortförklara, 
minska anstötlighet,  tillrättaläggande eller  ta på sig hela skulden.  Inom varje strategi  finns det 
olika  åtgärder  för  att  utföra  strategin.  Organisationen  kan  exempelvis  välja  att  förneka 
krishändelsen genom att helt hävda sin oskuld eller genom att  skylla på någon annan. De kan 
även  välja  att  minska  anstötligheten  i  händelsen  genom  att  väga  upp  goda  egenskaper  och 
handlingar eller genom att ge de drabbade kompensation. En annan strategi för att klara sig ur 
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krisen kan vara att  ta på  sig hela  skulden genom >>att göra en pudel<<, då de  tar på  sig hela 
nsvaret, lägger sig på rygg och ber om ursäkt.  a

 

    Johanna Wiberg 

Strategier  Åtgärder 
Förnekande    
Enkelt förnekande 
Förnekande och projicering 

Hävda oskuld 
kylla på någon annan S

Bortförklaring    
Provokation  Någon annan började 

brist, ovana Okunskap 
e 

Informations
Olyckshändels
Goda avsikter 

Sånt händer 
enade inte illa M

Minska händelsens anstötlighet    
ngar och egenskaper Bolstering  Uppväga med goda handli

Minimering  Ingen större skada skedd 
 Differentiering 

a till ett högre syfte 
Andra har haft värre kriser

en Hänvis Ändamålet helgar medl
griparen Attack 

Kompensation 
Ifrågasätta an
e ersättning G

Tillrättaläggande    
da fel Plan för att utre

indra återfall H
Ta på sig hela skulden    

Be om ursäkt 
>> Göra en pudel << 

 

Typologi direkt hämtad från Falkheimer, Heide och Larsson (2009:99‐100).  

Samtliga strategier är olika sätt för hur organisationer lägger upp sin kriskommunikation vid en 
kris.  

3.3.1 Medias roll i kriskommunikationen  
Det  finns en rad olika medier som organisationer använder  i  sina kriskommunikativa arbeten. 
Telefontjänst,  flygblad och anslag, webbinformation (både extern och internt), möten och lokal 
radio  är  några  kanaler.  Men  enligt  Falkheimer,  Heide  &  Larsson  (2009)  är  ”den  i  särklass 
viktigaste och vanligaste metoden att sprida information […] via nyhetsmedierna” (Falkheimer, 
Heide & Larsson 2009:36). Medierna är en stor källa till omfattande och intensiv bevakning och 
information  kring  krishändelser.  Utöver  krisaktörerna  har  även  medborgare  tagit  på  sig  en 
större  roll  i  krisarbetet  då  de  via  webb  och  med  mobiltelefoner  kan  skicka  information  och 
bilder  till  media  och  krisledningen.  Om  man  ser  till  organisationers  medierelationer  är  det 
viktigt att snabbt bygga upp ett mediecenter och på så sätt regelbundet tillgodose reportrar med 
samlad information kring krishanteringen. Under en kris ökar vikten på medias granskande roll 
då det nu handlar om att rapportera om krissituationer. Rapporteringen kan med fördel skötas 
av medier såsom teve, dags‐ och kvällstidningar,  samt  internet. Deras roll  i en krissituation är 
stor och deras bevakning av händelser av krisart  är alltid av betydelse. Medierna är även den 
viktigaste  vägen  till  information  när  det  kommer  till  att  informera  medborgare  om  kriser 
(Falkheimer, Heide & Larsson 2009). Mc’Quail (2005) menar att media och informationen som 
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går ut därigenom resulterar i effekter, av varierande slag. En negativ väderleksrapport gör att vi 
klär oss varmare och ett reklaminslag kan göra att köplusten i oss inte låter sig vänta. Samtidigt 
kan medias effekter ge betydligt mer förödande konsekvenser när våldshandlingar riskerar att 
kopieras  av  mottagarna,  vilket  kan  innebära  barn  eller  ungdomar  (Mc’Quail,  2005).  Vidare 
menar Mc’Quail (2005) att ”It does seem that whenever the stability of society is disturbed, by 
crime,  war,  economic  malaise  or  some  ‘moral  panic’,  the  mass  media  are  given  some  of  the 
responsibility”  (2005:463).  Med  anledning  av  detta,  speciellt  då  krissituationer  påverkar 
samhället i olika omfattning, är det viktigt att, som kommunikatör, vid kris vara medveten om att 
medierna kan påverka rapporteringen och då även indirekt utveckling och hantering av en kris 
(Falkheimer,  Heide  &  Larsson  2009).  ”För  krisaktörer  innebär  det  omedelbara,  ständiga  och 
intensiva mediekontakter” (Falkheimer, Heide & Larsson 2009:106).  

3.4 Psykologi 
Det är värt att beskriva vad psykologer menar när de talar om en kris. Levander & Sabelström 
Levander (2008) menar att en kris ur en psykologik synvinkel är något som av individer upplevs 
som  ett  starkt  hotat  behov  samt  att  självbilden  hos  de  drabbade  hotar  att  rasa.  Ångest  och 
kroppsliga smärtor är även de förknippade till en krissituation,  liksom känslan och behovet en 
drabbad känner av att få hjälp. Viktigt är dock att påpeka att stora variationer finns som avgör 
och skiljer individers uppfattning och reaktion kring en kris. Till dessa variationer kan vi bland 
annat  räkna  kulturella  traditioner,  tidigare  personliga  erfarenheter  och  bemötandet  från 
omgivningar. Vidare går det  att dela upp kriserna  i  två huvudgrupper:  traumatiska kriser och 
utvecklingskriser. Utvecklingskriser innebär ofta puberteten eller en medelålderskris och berör 
därmed  inte  vår  studie  då  den  syftar  till  kriser  som  ingår  i  den  traumatiska  gruppen. 
Traumatiska kriser brukar överlag bero på yttre trauman; som kan vara flera och handlar ofta 
om  en  förlust,  exempelvis  dödsfall  av  en  närstående,  skilsmässa  eller  en  dödlig  eller  mycket 
farlig sjukdom.  Ytterligare en anledning till traumatisk kris kan vara kränkt självkänsla. Denna 
kränkta självkänsla kan uppkomma genom att man förlorar sitt jobb, otrohet eller avsaknad av 
egna  barn.  Katastrofer  som  naturkatastrofer,  terrorism  och  krigshändelser  kan  även  de 
framkalla krisreaktioner. Dessa skiljer sig åt  från de ovan nämnda då man i denna sorts kriser 
inte är ensam drabbad. Situationen och reaktionerna upplever även de övriga drabbade i samma 
krissituation. 

I  en  krisreaktion  genomgår  en  drabbad  fyra  olika  faser;  chock‐,  reaktions‐,  bearbetnings‐  och 
nyorienteringsfasen. Den  första  fasen präglas av upprördhet,  förtvivlan samt att den drabbade 
regredierar  (återgår  till  barnstadiet)  eller  förnekar  det  inträffade.  Detta  då  förlusten  är  för 
smärtsam  och  därför  inte  vill  ta  den  till  sig  och  skjuter  istället  det  framför  sig  (Levander  & 
Sabelström  Levander  2008).  Anledningen  till  att  vi  genomgår  chockfasen  är  en  överlevnads‐
instinkt  då  de  akuta  chockreaktionerna utgör  en  automatisk  reaktion  som kroppen  genomgår 
för att kunna hantera det yttre hotet. Känslor som en individ i chockfasen kan uppleva är panik, 
förvirring,  apati  och  kaos.  Ytterligare  ett  sätt  att  reagera  kan  vara  det  som  Dyregrov  (2002) 
beskiver som att en individs normala nivå av fysisk och psykisk kapacitet förstärks. Detta genom 
exempelvis  oanad  fysisk  styrka,  superminne,  skärpta  sinnen  och  snabbare  informations‐
behandling. Hur länge man som drabbad befinner sig i chockfasen är även det individuellt men 
ofta förekommer den mellan någon timme upp till en vecka (Birkehorn 1998). Efter chockfasen 
övergår  man  till  reaktionsfasen  i  vilken  man  som  drabbad  har  tagit  till  sig  förlusten.  Man 
upplever  en  djup  sorg  och  kan  även  få  kroppsliga  symptom  (tappad  aptit  och  sömnproblem) 
(Levander & Sabelström Levander 2008), inslag av rastlöshet, oro och undvikande. Denna fas tar 
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vid då den första chocken har lagt sig och varar från en vecka upp till ett par månader. Risker i 
denna  fas  är missbruk,  exempelvis  alkohol  och  tabletter,  och  kan  komma  som  ett  resultat  av 
ovanstående  symptom då man  vill  döva  ångest  och  smärta  (Birkehorn  1998).  I  bearbetnings‐
fasen  kan den drabbade  konstruktivt  reflektera  och bearbeta  de  känslor  och upplevelser  som 
krisen  framkallar.  Man  kan  nu  på  ett  mer  realistiskt  sätt  se  på  förlusten  (Levander  och 
Sabelström  Levander  2008)  och  viljan  att  förstå  reaktionen  och  händelsen  är  nu  större. Man 
söker ord på det man upplevt och kämpar nu med  istället  för  att  kämpa emot. Denna  fas kan 
pågå  i  månader  upp  till  år  (Birkehorn  1998).  Sista  fasen  är  nyorienteringsfasen.  Denna  fas 
innebär att sorgen självklart  finns kvar men att den nu återupplevs som ett smärtsamt minne. 
Men den viktiga skillnaden är att förlusten inte längre dominerar den drabbades liv (Levander & 
Sabelström Levander 2008). Den drabbade hittar på ett nytt sätt sig själv och kan nu acceptera 
både sitt liv och sitt öde. Den drabbade tar sig fram på egen kraft och reflekterar över livet och 
dess mening. Denna fas har inga givna tidsramar då individen nu återgår till att leva sitt liv och 
ser tillbaka på det inträffade med mer distans och har lärt sig att leva med förlusten (Birkehorn 
1998).  

Att vid en kris gå igenom samtliga krisfaser är helt normalt och något som alla gör men i vissa 
fall krävs ytterligare hjälp och stöd för att ta sig ur en kris och dess faser. Detta då stödet från 
familj  och  vänner  inte  räcker  fullt  ut  för  att  den  drabbade  ska  kunna  gå  vidare  och  känna 
trygghet.  Det kan då handla om att han eller hon behöver professionell hjälp eller någon form av 
kristerapi.  I många  fall erbjuds det av en organisation som på något sätt är  inblandat  i krisen, 
exempelvis ett landsting eller en skola. Dyregrov (2002) menar att syftet med det psykosociala 
stödarbetet  kan  vara  att  delge  drabbade  information  kring  krissituationen  och  att  förhindra 
möjliga efterreaktioner och detta genom att erbjuda de drabbade en möjlighet att tala ut om det 
som  hänt  och  få  klarhet  i  tankar,  reaktioner  och  intryck.  Ytterligare  ett  syfte  är  sätta  in  de 
drabbade i krisens alla faser och på så sätt ge dem förståelse på vad de kommer att gå igenom 
den närmsta tiden samt att uppmuntra de som är i behov av vidare hjälp att uppsöka det. Utöver 
den  professionella  hjälp  som  finns  att  tillgå  trycker  Dyregrov  (2002)  ändå  på  att  den  bästa 
hjälpen,  som ovan nämnt,  kommer  ifrån  familjen,  vänner och  arbetsplatsen. Även Levander & 
Sabelström Levander (2008) menar att många krisdrabbade kan ta sig ur faserna med hjälp av 
närstående, men  att  de  som  drabbas  av  en  extra  svår  kris  eller  har  tidigare  traumatiserande 
upplevelser  med  sig  från  tidigare,  samt  saknar  någon  att  prata  med  kan  komma  att  behöva 
professionell hjälp. Under en kris uppstår ofta de existentiella frågorna då den drabbade frågar 
sig  varför  krisen  inträffade  och  varför  den  skulle  drabba  just  mig?  Anledningen  till  att  den 
drabbade ställer sig dessa frågor är då den försöker finna orsakssamband och en mening i det 
som hänt. Genom att finna dessa kan känslan att vara lämnad till slumpen minska och att genom 
att skapa mening i tillvaron kan den drabbade återta kontrollen. Det är dock upp till var och en 
tt finna sitt individa uella sätt att sörja.  

”Traumatisk stress uppstår när någon utsätts för något som framkallar affekterna skräck, rädsla 
eller hjälplöshet. Man kan säga att händelsen rubbar personens grundläggande antaganden om 
att  världen  är  förutsägbar  och  att  man  själv  är  värdefull”  (Levander  &  Sabelström  Levander 
2008:117). Posttraumatisk stress (PTSD) är ett syndrom som drabbar personer som har upplevt 
mycket  svåra  händelser,  exempelvis  krig,  tortyr,  svår  olycka  eller  våldtäkt.  Det  finns  flera 
symtom  på  syndromet  och  det  är  vanligt  att  symtomen  kommer  först  en  tid  efter  att  den 
traumatiska händelsen  inträffat.  Ibland kan de dröja upp  till  flera år  innan symtomen uppstår 
och det kan då komma i samband med upplevelser av en liknande händelse eller till och med när 
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man återgår till det vardagliga livet. Att man återupplever den svåra upplevelsen genom minnen, 
mardrömmar  och  flash‐backs  och  är  överkänslig  mot  sådant  som  påminner  om  den  jobbiga 
upplevelsen kan vara vanliga symtom på att man lider av PTSD. Andra vanliga symtom kan även 
vara att man är känslomässigt avtrubbad,  lever  i ständig stress och är överspänd (Levander & 
Sabelström,  Levander  2008).  Både  Birkehorn  (1998)  och  Levander  och  Sabelström  Levander 
(2008) trycker på att kunskap inom krishantering kan göra ”att man inte står handfallen när en 
kris inträffar” (Birkehorn 1998:10). 

Alla människor drabbas under sitt  liv av en eller  flera kriser. Ofta reagerar vi starkt, med ångest och 
förtvivlan.  Att ha kunskap om krisreaktioner och krisfaser är därför viktig, både för den som drabbas 
och för de som står den drabbade nära. Kunskapen gör det möjligt att hantera krisen på ett bättre sätt. 
(Levander & Sabelström Levander 2008: 108).  
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4  Metod 
I  detta  metodkapitel  kommer  bland  annat  tillvägagångssätt,  urval  och  kvalitetsanalys  att 
presenteras.  Vi  kommer  även  visa  de  för‐  och  nackdelar  som  finns  med  metoden  genom 
metodkritik.  

.

4.1 Kvalitativ metod 
I denna uppsats har vi använt oss utav en kvalitativ metod  för att uppnå vårt syfte och  för att 
finna ett  svar på vårt problem. Rienecker &  Jørgensen  (2008) beskriver  kvalitativ  empiri  som 
speciella egenskaper och kvaliteter hos det man valt att studera. Kvalitativ empiri innebär även 
att man måste  formulera sig smalt. Anledningen till att valet av metod  föll på kvalitativ metod 
var  för  att  vi  djupgående  ville  undersöka  yrkeskunskaper  inom  området  kriskommunikation. 
Metoden forskningsintervju är den metod som kommer användas. I dessa intervjuer skapas ett 
socialt samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen och beror på intervjuarens personliga 
omdöme  och  färdigheter  gällande  ställandet  av  frågor.  Kunskap  inom  området  krävs  för  att 
intervjuaren ska kunna ställa andra frågor och möta intervjupersonens svar (Kvale & Brinkmann 
2009).  Intervjuerna  är  utförda  på  tio  respondenter.  Antalet  respondenter  är  valda  utifrån 
argumenten att vi ville ha både bredd och djup. Bredden då respondenterna representerar olika 
branscher  och  olika  kriser.  Djupet  fick  vi  genom  uttömmande  intervjuer.  Mer  om  valet  av 
respondenter återfinns under rubriken Urval. 

4.2 Urval 
Rienecker &  Jørgensen  (2008)  går  igenom hur man  väljer  fall  att  arbeta  utifrån. De  tar  bland 
annat upp att  fall ska väljas utifrån syfte och de teorier som finns, samt att de valda fallen ska 
kunna diskuteras och deras belägg visas. Urvalet i studien är förhållandevis brett, detta för att få 
ett  så  brett  spektrum  som möjligt.  I  urvalet  började  vi med  att  brainstorma  vad  det  finns  för 
olika kriser  som på något  sätt påverkat Sverige de  senaste 10 åren. Anledningen  till  att  se  till 
senaste tio åren som intervall är dels att dessa kriser kan vi relatera till då de skett nyligen och 
dels  då  organisationernas  erfarenheter  och  minnen  är  färska  gällande  krisen.  Efter 
brainstromningen  undersökte  vi  vad  det  fanns  för  olika  organisationer  i  närheten  som kunde 
varit  inblandade  i  dessa  kriser  och  utöver  detta  sett  till  hur  många  som  funnits  i  det  egna 
nätverket som kunde tillföra något till studien. Då vi kommit fram till en rad olika organisationer 
som  kunde  vara möjliga  respondenter  kontaktades  ett  flertal  av  dem  och  urvalet  är  anpassat 
utifrån vilka som svarat med intresse. Alla de respondenter som intervjuats har gett en mycket 
god  bild  av  kriskommunikation  och  har  gett  en  god  inblick  i  deras  organisation.  De  har  gett 
mycket  användbar  och  ovärderlig  empiri  till  uppsatsen.    De  respondenter  som  intervjuats  är 
Claes Wiberg & Christer Johansson (Försvarsdirektör & Kommunikatör  Länsstyrelsen Blekinge län), Anders 
Bohlin  (Säkerhetschef    Landstinget  Blekinge),  Dan  Svanell  (Pressekreterare    Socialdemokratiska 

riksdagsgruppen), Maria Johansson (Psykologilärare   Kattegattgymnasiet), Malin Larsson & Lasse Nyman 
(Utvecklare & Informatör  Landstinget Halland), Peter Henninger (Psykologilärare  Kattegattgymnasiet), Karin 
Larsson (Informationschef  Volvo Personbilar), Barbara Sedvallsson (Chefsläkare inom psykiatrin – Landstinget 
Blekinge) och Henrik Olinder (MSB).  Utöver detta har även studien När kommunikationen avgör av 
Karlsson  (2008)  fått  agera  källa.  Där  har  vi  hittat  ett  fall  där  kriskommunikation  och 
krishantering har krävts för att organisationen ska klara att hålla näsan över ytan. Detta fall ser 
vi som empiri då Karlsson i sin bok beskriver Sydkrafts arbete kring stormen Gudrun. Ur fallet är 
endast händelseförloppet och Sydkrafts agerande hämtat. Den analys som förs kring händelsen 
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är vår egen. Vi är medvetna att personlig kontakt med organisationen hade kunnat ses som en 
starkare källa. Men då  vi  tror  att  samma empiri  kommit  ur  en  intervju  som av Karlssons bok 
använder vi boken för att kunna lägga tiden på att intervjua en annan respondent. Fallet i boken 
anser  vi  dock  är  värdefullt  för  vår  undersökning  och  därför  använder  vi  oss  av  det.  Mer  om 
respondenterna finns i bilaga 1 – respondent presentation.  

4.2.1 Avgränsningar 
Avgränsningar vid att enbart se till respondenternas erfarenheter och inte till organisationernas 
allmänna kriskommunikationsplaner är gjorda. Detta eftersom det är dessa vi vill  lära oss mer 
av och om, endast krisplaner hade antagligen  inte gett oss  samma kunskaper som responden‐
ternas erfarenheter har gjort. Vi har även gjort avgränsningar vid psykologiska  faktorer. Detta 
till trots att det finns andra faktorer som kan påverka hur kommunikationen fungerar. Vilket är 
något  som  vi  har  haft  i  bakhuvudet  då  vi  skrivit  vår  uppsats  och  tanken  har  även  funnits  att 
inkludera några av dessa faktorer och låta dem agera brus i klassiska kommunikationsmodeller. 
Faktorerna vi dock uteslutit  från uppsatsen, och som kan ses som brus, är bland annat sociala 
förhållanden  och  kulturella  olikheter.  Sociala  förhållanden  på  så  sätt  att  social  position  i 
samhället utifrån exempelvis genus,  civilstånd och  inkomst kan påverka hur mottaglig man är 
för kommunikation i en krissituation. Kulturella olikheter på så vis att en persons ursprungsland 
och kulturen som återfinns i det även det kan påverka hur man som individ tar emot, uppfattar 
och  svarar  på  kommunikation  i  en  krissituation.  Vi  är medvetna  om  att  dessa  faktorer  skulle 
kunna bidra till både innehåll och utfall i vår uppsats, men på grund av ett antal faktorer såsom 
utrymme, risk för en för spretig uppsats och framförallt utifrån vårt eget intresse har vi valt att 
utesluta dem.  

4.3 Tillvägagångssätt 
I  det  flesta  fall  är  undersökningsmetoden,  som  står  för  hela  det  samlade  tillvägagångssättet  i 
uppsatsen,  sammansatt  av  ett  flertal  olika  metoder,  (Rienecker  &  Jørgensen  2008)  ”dvs.  de 
redskap som finns att tillgå inom ämnet” (Rienecker & Jørgensen 2008).  

Tillvägagångssättet under studien har varit  förhållandevis enkelt. Hur respondenterna valts ut 
presenteras  under  rubriken Urval.  Allt  eftersom  vi  fick  svar  har  vi  bokat  in  intervjuer.  Sedan 
tidigare  fanns  det  två  förutbestämda  veckor  som  skulle  bli  de  främsta  intervjuveckorna;  en 
vecka i Karlskrona och en vecka i Halmstad. Utifrån dessa veckor bokades intervjuerna in efter 
respondenternas önskemål. Kvale & Brinkmann (2009) lyfter dock de faktorer som kan innebära 
bekymmer när man intervjuar experter. De är oftast vana vid att bli intervjuade och kan till viss 
del innan ha förberett olika ”samtalsspår” för att förmedla sina åsikter. Detta är något vi ska ha i 
åtanke och försöka arbeta runt.  

För att vi på ett jämförbarts sätt skulle få liknande information från de olika respondenterna och 
de olika organisationerna togs det fram en intervjumall. En intervjumall för den kommunikativa 
delen  och  en  för  den  psykologiska  delen.  Efter  att  vi  tagit  fram  intervjumallen  inom 
kommunikation  kom  vi  efter  handledning  och  under  första  intervjun  fram  till  att  den  kunde 
förkortas och göras om. Vilket även blev fallet, den nya mallen var kortare och hade mer öppna 
och  betydligt  färre  frågor.  Kvale  &  Brinkmann  (2009)  lägger  stor  vikt  vid  att  frågor  i  en 
intervjumall  bör  vara  korta  och  enkla  och  att  öppna  frågor  oftare  leder  till  fullständiga  svar. 
Genom att ha korta och enkla frågor finns det större möjlighet att ställa andrafrågor och att möta 
svaren. För att intervjuaren ska kunna ställa bra andrafrågor krävs aktivt lyssnande (Kvale &  



Att väga varje ord på guldvåg 
  En studie inom kriskommunikation och katastrofpsykologi 

 

  22  Johanna Andersson 
    Johanna Wiberg 

Brinkmann  2009)  Under  intervjuerna  har  både  anteckningar  förts  och  intervjuer  spelats  in. 
Anledningen  till  att  vi  antecknat  är  för  att  dels  spara  tid  och dels  för  att  få  fram  stödord  från 
intervjun.  De  inspelade  intervjuerna  har  sedan  transkriberats  och  analyserats  för  att 
sammanställa empirin i studien. Vid telefonintervjuerna har de gjorts som en telefonkonferens 
då  en  antecknar  och  även  då  har  inspelningsfunktionen  används  på  mobiltelefonen.  ”Genom 
utskriften struktureras intervjusamtalet i en form som lämpar sig närmare analys; utskriften blir 
själv  inledningen  till  en  analytisk  process”  (Kvale  &  Brinkmann  2009:196)  Att  transkribera 
intervjuerna tar mycket tid men ger ändå en inblick och start till analys.  

Inför intervjuerna har utgångspunkten varit att göra så många av intervjuerna som möjligt face‐
to‐face. Detta av flera anledningar; dels då detta är det sätt vi finner mest tillfredställande, det är 
även  enklare  att  läsa  av  respondenterna  i  fråga  genom  att  man  kan  se  deras  kroppsspråk. 
Kontakter  knyts  även  de  bättre  om  man  träffar  personen  face‐to‐face.  Vid  de  tillfällen  där 
avstånden  har  varit  för  långa  har  telefonintervjuer  gjorts  då  detta  anses  vara  det  bättre 
alternativet  i valet mellan mail‐ och  telefonintervju. Detta eftersom man vid en telefonintervju 
kan höra varandras röster och på sätt avläsa tonläge. En mailintervju brukar tendera till att ta 
betydligt längre tid och man överlämnar då arbetet med att skriva till respondenten och risken 
finns att respondenten då inte vill ställa upp i intervjun. Det är även svårare att ställa följdfrågor 
vid en mailintervju än vid en telefonintervju.  

4.4 Metodkritik 
Det är i metodkritiken man ska kritisera metodvalen samt visa på de eventuella svagheter som 
finns.  Osäkerhetsmoment  diskusteras  här  och  det  kan  bland  annat  handla  om  begränsningar 
inom  metoden  på  grund  av  auktoritetsuttalanden  och  allmänna  praktiska  problem  i 

n r 8genomföra det av studien, syftat till metoden (Rienecker & Jø gensen, 200 ).  

Intervjuer  utförda  öga  mot  öga  med  respondenterna  och  det  faktum  att  intervjuarna  kan 
påverka  hur  frågorna  uppfattas  skulle  kunna  påverka  även  utfallet  av  studien.  Att  det  skulle 
komma att luta åt det ena eller andra hållet. Intersubjektiviteten i denna typ av studie är därmed 
viktig att se över, att man som forskare och författare till en studie håller sig objektiv, vilket har 
varit  ambitionen  här.  Resultatet  som  är  framtaget  bör  därmed  kunna  bli  detsamma  som  om 
ytterligare en oberoende  forskare undersökte området  i  fråga. Anledningen till detta  tros vara 
det  faktum  att  samtliga  respondenter  har mer  eller mindre  stora  erfarenheter  inom  de  olika 
områdena  och  på  så  sätt  återfinns  trovärdighet  i  det.  Intervjufrågorna  och  materialet  som 
använts i denna studie skulle med största sannolikhet generera i sammas svar om någon annan 
ställde dem. Icke‐verbala signaler, vid telefonintervjuer, och hur respondenten uppfattar frågan 
som  ställs  tros  alltså  inte  påverka  utfallet.  Även  det  faktum  att  svaren  hos  de  olika 
respondenterna varit  liknande varandras  så borde  inte heller detta  skilja  sig om någon annan 
utförde studien.  

Vi  anser  att  vi  under  hela  insamlingen  av  empiri  har  varit  objektiva  och  anser  därav  att  en 
forskare som väljer att gå i våra fotspår eller väljer att göra om vår studie bör komma fram till 
samma synpunkter och  slutsatser  som vi  gjort  i denna studie.   Mer  tankar angående metoden 
finns under rubriken Metodutvärdering i Slutdiskussionen.  
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5. Empiri och Analys 
I empiridelen ska man ha i åtanken att samtliga respondenters upplevelser av kriser är viktiga 
och betydelsefulla för organisationen de drabbat. Vi lyfter nedan de kriser som vi upplever bäst 
kan  visa  en  helhetssyn  på  krishantering  och  kriskommunikation.  Samtliga  respondenters 
upplevelser  kommer  att  nämnas  och  analyseras  på  ett  eller  annat  sätt.  De  kommer  antingen 
bidra med allmän information till empiridelens inledande del eller till de mer detaljpresenterade 
fallen  i  empirins senare del. Oavsett  ser vi  samtliga  respondenters upplevelser som värdefulla 
och bidragande på ett eller annat sätt.  

5.1 Krishantering 
En kris är en händelse som hotar företaget eller varumärkets möjligheter att verka och existera. Men 
krisen i sig är faktiskt inte det som riskerar göra störst skada, utan hanteringen av det som inträffat – 
vad  företaget  säger och gör. En  illa  skött krishantering kan  få  förödande konsekvenser. Mediedrevet 
kan  gå.  Varumärket  hamna  i  vanära.  Personalen  kan  tappa  motivationen  att  prestera.  När  ett 
förtroende för ett företag går förlorat är det en oerhörd lång och svår väg tillbaka. (GCI Group 2010) 

Förberedelser  och  aktiv  planering  kring  kriser  och  dess  risker  kan  lindra  de  skador  en 
organisation kan komma att möta (GCI Group 2010). Kovacs (2008) menar att strategiskt tänk 
och  förberedelser  kan  lindra  och  hjälpa  en  organisation  vid  kris  om  effektiv  kommunikation 
utnyttjas. Genom krismedvetenhet och insikten i att kriser kan vara både väntade eller oväntade 
kan  rentav  göra  att  organisationen  går  stärkt  ur  krisen.  Förtroendet  från  kunder,  ägare  och 
anställda  som  är  av  stor  vikt  för  organisationer  behöver  inte  gå  förlorat  om  organisationens 
förberedelser  och  medvetenhet  finns  där.  GCI  Group  har  tagit  fram  tre  råd  att  följa  vid 
krishantering  kopplat  till  informationen  ovan.  Första  rådet  är  att  man  ska  förbereda 
organisationen på att det värsta faktiskt kan hända. Man ska göra organisationen krismedveten 
genom  att  bilda  en  krisgrupp  som  i  sin  tur  utformar  en  krisplan  och  får  i  uppgift  att  träna 
scenarier. Råd två innebär att information om vad som hänt ska presenteras omgående och här 
används även uttrycket att  lägga korten på bordet. Vidare är råd tre att agera snabbt, där man 
som organisation tar ansvar för situationen och presenterar lösningar, både på kort och på lång 
sikt (GCI Group 2010). Dessa tre råd tar upp de mest övergripliga inom en kriskommunikations‐
händelse. Detta kommer styrkas i följande empiri.  

5.1.1 Krismedvetenhet 
Henrik Olinder  (2010‐05‐11),  handläggare  på Myndigheten  för  samhällsskydd  och  beredskap, 
anser  att  en  avgörande  faktor  kring  krishantering  är  att  det  redan  innan  finns  en 
krismedvetenhet.  Denna  krismedvetenhet  ska  bygga  på  utbildning,  arbetsmetoder  och  att  en 
fungerande  process  har  drivits  fram.  Att man  i  organisationen  drar  fram  en  process  där man 
involverar samtliga som kan komma att beröras av en kris  inträffande.  I denna process är det 
viktigt att klargöra för medarbetare som beräknas involveras i en krissituation vad de förväntas 
göra. Samt att göra dem medvetna om att de kan spela en roll i kommunikationsprocessen vid en 
kris. Detta då det är viktigt att den med sakkompetens är den som informerar i en krissituation. 
Olinder trycker på att det är viktigt att samtliga inom organisationen är insatta och väl medvetna 
om krisplanen. Detta då en krisplan inte ska bli en tjock bok i bokhyllan, utan ska ha som syfte 
att  sitta  i  ryggen  och  kunna  sättas  i  praktik  när  en  kris  inträffar.  Denna  filosofi  styrker  även 
Anders  Bohlin,  säkerhetschef  på  Landstinget  Blekinge,  (2010‐04‐22)  då  han  anser  att  en 
krisplan är ett levande dokument som måste bantas och göras mindre allteftersom för att kunna 
fungera  som  stöd  vid  en  krissituation,  och  ses  som  unika  och  individuella  för  att  fylla  sin 
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funktion enligt Kovacs (2008). De får inte bli byråkratprodukter som ingen läser ”utan att de ska 
vara  ett  stöd. Man  ska  vara  så  pass medveten  om vad man  har  för  arbetsuppgifter  och  dessa 
arbetsuppgifter ska  likna det man gör  i vardagen […]  för att man ska känna sig  trygg”  (Bohlin 
2010‐04‐22).  Som  J. Holmes  (2008)  säger  är det  viktigt med en kriskommunikationsplan  som 
ständigt  uppdateras,  utvecklas  och  uppmärksammas.  Den  ska  inte  sättas  ihop  i  krisens 
inledande skede, utan existera redan innan som något att luta sig tillbaka mot. Till förberedande 
går  även  att  koppla  det  som  Falkheimer,  Heide &  Larsson  (2009) menar med  vikten  av  goda 
medierelationer.  De  tar  upp  mediecentrum  som  ett  sätt  att  tillgodose  journalister  med 
information,  vilket  även  Bohlin  (2010‐04‐22)  menar  är  en  viktig  del  i  Landstinget  Blekinges 
arbete i krissituationer. Ett förberett mediecenter som står till medias förfogande är ett sätt för 
organisationer att på ett smidigt och organiserat sätt möta media när en kris uppstår.  

Claes Wiberg, försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Blekinge län (2010‐04‐19) och Bohlin (2010‐
04‐22) liksom Lasse Nyman (2010‐04‐27), informatör på Landstinget Halland, syftar till vikten 
av  samordning,  samverkan  och  kontaktnät  vid  krishantering.  För  att  dessa  tre  faktorer  ska 
fungera är det viktigt att redan innan krisen inträffar arbeta med detta både internt och externt i 
organisationen. Krisplanen ska som nämnt ovan  inte vara en tjock handling utan  istället något 
som varje anställd har insikt i. Att ett kontaktnät och en bra samverkan är viktigt är självklart då 
kriser ofta kräver att organisationer, av olika slag, samverkar med varandra. Ett kontaktnät är 
minst lika viktigt i krissituationer som i det dagliga arbetet. I dessa situationer handlar mycket 
om att dra i rätt trådar och få hjälp av övriga organisationer genom samverkan.  

5.1.1.1 Hur skapas krismedvetenhet? 
Det  bästa  sättet  att  skapa  krismedvetenhet  är  genom  att  öva.  Dan  Svanell  (2010‐04‐22), 
pressekreterare  i  socialdemokratiskt  riksdagsgruppen,  trycker  hårt  på  hur  viktigt  det  är  att 
förbereda sig på kriser av olika slag. För att  förbereda organisationen menar han att det är en 
god  idé  att  måla  upp  worst  case.  Utifrån  dessa  case  kan  organisationen  sedan  öva  på  hur 
hanteringen ska gå  till vid händelse av kris.  ”Det är oerhört viktigt att öva olika krisscenarier” 
(Svanell, 2010‐04‐22). Scenarierna har till syfte att se över organisationens funktioner och hur 
dessa  skulle  komma  att  sättas  i  verklighet  vid  händelse  av  kris.  Finns  en  reservgenerator  att 
tillgå vid strömavbrott och finns tillgång till elektroniska hjälpmedel för att kunna arbeta och få 
ut information under krisen. Falkheimer, Heide & Larsson (2009) syftar liksom Svanell till vikten 
av att öva kriser och krishantering. Även då övningar inte helt kan motsvara faktiska kriser så 
ger de  ”träning  i att  agera och  fatta beslut  i  sådana situationer”  (Falkheimer, Heide & Larsson 
2009:149). Hur man ska göra sitter sedan till stor del i ryggraden och implementeringen till en 
verklig  händelse  kan  vara  betydligt  enklare  än  om  organisationerna  inte  hade  övat  på 

   

krisscenarierna, menar Wiberg (2010‐04‐19),  

Olinder (2010‐05‐11) väljer att till skillnad mot övriga respondenter ta upp nackdelar med att 
öva  in  krisscenarier.  Han  menar  att  vissa  typer  av  övningar,  typ  av  övning  är  dock  mindre 
intressant,  görs  i  alldeles  för  stor  omfattning  vilket  kan  tendera  i  att  de  anställda  i 
organisationen blir slutkörda och risken finns att de förlorar både engagemang och motivation. 
Blir  krisen  sedan  ett  faktum  är  riskerna  stora  att  de  anställda  helst  ser  krisen  som  snabbt 
överstökad och deras fulla engagemang riskeras att inte läggas i krissituationen. Olinder menar 
att organisationen ska sättas in i hur man gör vid kris och sedan ska det övas i lagom doser, utan 
att  bli  för  tungt  eller  stort.  ”Man  måste  lära  sig  de  enkla  elementen  innan  man  lär  sig  det 
avancerade” (Olinder 2010‐05‐11).  
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Att  öva  krishantering  är  en  viktig  aspekt  för  att  bygga  upp  en  krismedvetenhet.  Finns 
medvetenheten om vad som kan komma att inträffa så blir man mer uppmärksam på omvärlden. 
Larsson  K,  informationschef  på  Volvo  Personvagnar  (2010‐04‐27)  som  säger  att  ”som 
informatör  är  det  viktigt  att  ha  örat mot  rälsen”,  för  att  förutse  att  en  kris  kommer.  För‐  och 
nackdelar finns självklart med denna typ av krismedvetenhet. Det innebär att man är förberedd 
och  tippar  på  tå  och  på  så  sätt  kan  agera  direkt  när  krisen  inträffar.  Samtidigt  kan  det  dock 
innebära att man börjar  se  riskerna med en kris utifrån varje  situation man som organisation 
ställs  inför.  Det  enda  sättet  att  erhålla  erfarenhet  kring  krishantering,  förutsatt  att  man  inte 
upplevt en kris, är genom att öva. Detta då övning ger färdighet och ett utfall först blir begripligt 
när man  sätter  teorin  i  praktiken.  Det  är  först  när  du  utfört  hjärt‐  och  lungräddning  som  du 
förstår allvaret i situationen och vad som ska göras. Att öva scenarier i form av worst case kan 
liksom krismedvetenhet både vara  till en organisations nackdel som fördel. Nackdel på så sätt 
att det likt krismedvetenhet kan skrämma upp och ge en tro om att varje kris kommer att leda 
till  värsta  tänkbara  scenario,  worst  case,  vilket  resulterar  i  stress  och  oro  i  organisationen. 
Ytterligare något som kan ses som en nackdel är det faktum att övningar i för stora omfattningar 
kan  leda  till  avtrubbning  när  kriser  väl  slår  till.  Vid  första  krisen  blir  kanske  inte  utfallet  så 
drastiskt  som man övat och när kris  två  sedan  inträffar  finns det  i  bakhuvudet och  agerandet 
sker  utifrån  kris  nummer  ett.  Alltså  kan  anställda  i  organisationen  både  bli  avtrubbade  och 
oengagerade  och  viljan  i  att  lösa  krisen man  står  inför  kan  till  viss  del  utebli.  Fördelen  som 
överlag  väger  upp  nackdelarna  är  att  en  kris  för  eller  senare  inträffar  i  organisationen. 
Förberedelser  i  form  av  övningar  ses  på  så  sätt  till  organisationens  fördel  och  överlag  ses 
fördelarna som tyngre än nackdelarna.  

5.1.2 Kriskommunikation 
Svanells  (2010‐04‐22)  mångåriga  erfarenheter  stämmer  till  stor  del  överrens  med  det  som 
Karlsson (2008) skriver i När kommunikationen avgör: Tio fall ur verkligheten. Karlsson liksom 
Svanell menar att en informatör måste ha god insikt i verksamheten om denne ska räknas som 
en  effektiv  sådan,  detta  gäller  både  i  den  vardagliga  verksamheten  som  vid  en  kris.  Att  som 
informatör vara inläst på samtliga områden som denne någon gång kan komma i kontakt med är 
även det viktigt skriver Karlsson. Detta för att snabbt kunna lösa informationsfrågor och anses 
som  trovärdig  även  inom den  egna  organisationen.  En  informatör  som  står  och  faller med  en 
kris, på grund av okunskap, kan  få det  svårt  i det  långa  loppet och  trovärdigheten kan  fallera. 
Kovacs (2009) menar att tilltro som byggts upp under en längre tid kan gå förlorat om misstag 
eller felsteg görs.   Vidare menar Karlsson (2008) att ett sätt att komma in i organisationen och 
på så sätt ta del av all den kunskap och erfarenhet man som informatör kan ha nytta av, är att 
som nyanställd  varje  vecka besöka diverse nyckelpersoner  i  organisationen.  För  att  få  insikt  i 
organisationen och att samtidigt bygga upp ett kontaktnät, internt som externt. Att stå passiv då 
krisen  är  ett  faktum och mediedrevet  knackar på dörren,  utan  att  ha  agerat  snabbt  redan vid 
krisens  intågande  kan  vara  förödande.  Samtidigt menar  Svanell  (2010‐04‐22)  att  det  är  först 
dagen  efter  krisens  inträffande  som  det  går  att  avgöra  huruvida  det  var  en  kris  eller  inte. 
Vetskapen  om  att  bra  krishantering  kan  undvika  att  händelsen  blir  en  kris,  är  något  som bör 
lyftas. Genom att agera snabbt och effektivt  förhindrar man spekulationer som kan  leda till en 
stressad  reaktion och  falska  rykten,  samt att man hindrar ytterligare  följder och neutraliserar 
hela  situationen. Krisen kan mycket väl  finnas kvar dagen efter, men har man satt  in åtgärder 
och  som  organisation  valt  att  agera  snabbt  redan  vid  intågandet  så  kan  krisen  om  än  inte 
stoppas helt, men mildras och få ett bättre utfall. Oavsett typ av tidigare erfarenheter, personliga 
eller yrkesmässiga, kan komma att bli användbara när man minst anar det.  Ingen erfarenhet bör 
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förkastas som en dålig erfarenhet. På ett eller annat sätt kan man komma att hjälpa både sig själv 
och andra, få en djupare förståelse och ett snabbare agerande i olika situationer, kris eller inte. 

5.1.2.1 Tidigar  erfaren e r kan ara  
Erfarenheter  bidrar  i  stort  till  lärdom  (Falkheimer,  Heide  &  Larsson  2009)  och 
nyckelpersonerna  och  inom  organisationen  länge  aktiva  personer  har  troligtvis  många 
erfarenheter att förmedla vidare till en nyanställd i organisationen. Detta gäller även erfarenhet i 
krissituationer  och  learning  by  doing  är  ett  begrepp  Falkheimer,  Heide  och  Larsson  (2009) 
använder sig av i denna diskussion. De syftar till att goda förutsättningar skapas för att leda sin 
organisation  och  verka  i  en  kris  genom  begreppet.  Att  ha  erfarenhet  och  kunskap  inom  ett 
område  behöver  nödvändigtvis  inte  betyda  att  personen  i  fråga  har  arbetat  i  hela  sitt 
yrkesverksamma  liv på samma avdelning  inom samma organisation. Bohlin (2010‐04‐22)   går 
att  koppla  till  denna  tanke  då  han  började  sin  karriär  inom  det  sekundoperativa,  som 
narkossjuksköterska  och  ambulansman,  på  Landstinget.  Han  menar  att  övergången  från  det 
sekundoperativa  till  att  arbeta  mer  administrativt  och  strategiskt  var  svårt.  Samtidigt  kan 
erfarenheterna han  fick med  sig  ifrån  sjukvården  ses  som ovärderliga  på  så  sätt  att  inblickar, 
genom att arbeta mitt i krissituationer med drabbade och skadade, fick honom att se vad kriser 
kan orsaka. Hans arbete som säkerhetschef med att utarbeta krisplaner och beredskapsplaner 
till  stor  del  kan  ha  underlättats  genom  dessa  erfarenheter.  Dels  genom  erfarenhetsbaserat 
lärande,  tidigare  krisarbete,  och  dels  genom  kompetensbaserad‐  och  yrkesmässig  kompetens 
(Falkheimer, Heide & Larsson 2009).”Att ha varit med om och arbetat med en kris ger en  inre 
säkerhet  […].  De  insikter  som  man  för  med  sig  från  tidigare  svåra  händelser  innebär  att 
handlingsalternativ prövas enklare och beslut tas smidigare. Erfarenheterna spelar särskilt stor 
roll i krisarbetets inledning” (Falkheimer, Heide & Larsson 2009:158). Även den snabbhet i form 
av  relationen  mellan  reaktion  och  aktivt  handlande  som  krävs  inom  sjukvården  kan  ses  till 
Bohlins fördel. Bohlins arbetsuppgifter i form av planering och agerande vid kriser bör innefatta 
medvetenhet om den snabbhet som krävs vid krissituationer. 

e h te  v  avgörande

5.1.2.2 Ärlighet – en avgörande faktor? 
Svanell (2010‐04‐22) tar upp vikten av kontroll över ett händelseförlopp. Att vara väl insatt i en 
krissituation är naturligtvis A och O samtidigt som Svanell väljer att uttrycka det som att det är 
”viktigt att ha någon som sitter på läktaren” (Svanell 2010‐04‐22). En medarbetare som har koll 
på mediebilden och kommer med input utifrån kan vara till stor fördel för en informatör, eller i 
Svanells (2010‐04‐22) fall en pressekreterare. Bekräftad fakta är ytterligare av vikt för den som 
hanterar  kommunikationen  i  en  organisation.  Att  gissa,  ljuga  eller  linda  in  tuffa  besked  eller 
jobbig information till allmänheten eller till enskilda drabbade är inget att föredra menar Bohlin 
(2010‐04‐22). Han menar att man vid exempelvis mötet med media istället tänker efter en extra 
gång och ärligt erkänner att man inte har vidare information för tillfället, om så skulle vara fallet. 
Ärlighet  är  något  som  nästintill  samtliga  respondenter  lyfter  fram  som  en  viktig  faktor  vid 
kriskommunikation. ”Sanningen ska man aldrig undanhålla” (Johansson C 2010‐04‐19) och ”att 
hålla  sig  till  saken  och  inte  konstla  är  viktigt”  (Larsson M  2010‐04‐27).  Svanell  (2010‐04‐22) 
sträcker sig ända till att ”kris blir det först när du slingrar dig eller inte berättar hela sanningen 
från  början”.  Att  aldrig  tumma  på  sanningen  och  att  se  ärlighet  som  en  framgångsfaktor  är 
viktigt att komma ihåg (Olinder 2010‐05‐11). För att kväva eventuella impulser att ge media det 
de vill ha, även om det inte är sant, samt att stå tomhänt inför ett medieuppbåd så menar Svanell 
(2010‐04‐22) att det är viktigt att man håller sig själv välinformerad.  Inte sällan är det många 
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gånger media  som  informerar  en  informatör  i  en organisation om något  inträffat.    En ödmjuk 
relation med media är därför att föredra, vilket kommer att analyseras närmare senare.  

Att ärlighet är ett måste kan ses som logiskt då det i de flesta fall förvärrar en krissituation om 
man  väljer  att  slingra  sig  eller  ljuga.  En  kris  kan  till  och  med  uppstå  utifrån  lögner  och 
undanflykter.  Budskapet  som  ska  lämnas  kan  självklart  förmildras,  men  det  ska  dock  fram 
oavsett hur man väljer att framföra det. Att linda in ett negativt besked innebär inte att man gör 
de drabbade och deras anhöriga en tjänst. Situationen kan istället förvärras och ”Att få värdelös 
eller ingen information alls är vanskligt” (Wiberg 2010‐04‐19). Att möta pressen genom ’ingen 
kommentar’ leder till direkt nyfikenhet och spekulationer. Medvetenhet är det som varar längst, 
vilket  förhindrar  överreaktioner  och  ryktesspridning.  Vilket  även  Wester  (2009)  lyfter  som 
viktigt i att undanhållen information kan direkt leda till konsekvenser av negativ art.   

5.1.2.3 Användande av kanaler 
Respondenternas  svar  på  frågan  gällande  viktigaste  kanal  vid  kriskommunikation  skiljde  sig 
något  åt.  Bohlin  (2010‐04‐22)  och  Wiberg  (2010‐04‐19)  anser  att  radion  är  den  viktigaste 
kanalen när det gäller att snabbt få ut ett krismeddelande. Då de båda arbetar med katastrofer 
som  sin  främsta  uppgift  så  är  radion  som  kanal  både  snabb  och  effektiv.  En  rökbildning  i  ett 
samhälle kräver snabb information, både till boenden i området och övriga intressenter, och då 
går det inte förlita sig på att exempelvis media ska vara fort på plats och rapportera ut. I detta 
fall är radion en passande kanal då de har en myndighetsmeddelande roll som innebär att de har 
som ansvar att sprida akut information som måste ut snabbt. Även då radion ses som en effektiv 
källa  vid  en  katastrof  menar  Wiberg  (2010‐04‐19)  att  detaljinformation  med  fördel  kan 
redogöras  i  tidningar och på hemsidor. Svanell (2010‐04‐22)  förtydligar tankarna som Wiberg 
(2010‐04‐19) för kring olika kanalers lämplighet: 

Radio är självklart bra för att gå ut med det snabba första meddelandet om en kris men sen när oron 
kommer måste man ha fler kanaler för att nå ut med informationen och för att svara på frågor. Då är 
hemsida och tillgänglighet via telefon viktigt för att svara upp till medborgarnas oro. (Svanell 2010‐04‐
22)  

Larsson  K  (2010‐04‐28)  som  även  arbetat med  intern  kriskommunikation  lägger  vikt  vid  det 
personliga  mötet.  Det  gäller  att  samla  in  och  prata  med  de  anställda  i  organisationen.  Vid 
situationer  som  varsel  och  dödsfall  inom  organisationen  är  det  självklart  att  man  vill  ha 
beskedet personligen och inte vid kanaler såsom mail eller telefon. Larsson K (2010‐04‐28) har 
arbetat med externa kriser och påpekar att det då är viktigt att bemöta media på rätt sätt. Enligt 
henne är det bara en tidsfråga innan media kommer och ställer frågor angående en händelse. Då 
många söker sin  information genom media är det viktigt att  rätt  sak skrivs på rätt  sätt  för att 
även här undvika spekulationer och lösa rykten (Larsson K 2010). Svanell (2010‐04‐22) lägger 
även han stor vikt vid media då de filtrerar, avgör vilken information som ska ut, och tillgodoser 
allmänheten med  information.  Vidare menar  han  att  media  i  stort  sett  är  ett  hjälpmedel  och 
många gånger den första informationskanalen för att få reda på något inträffat. Olinder (2010‐
05‐11)  anser  även  han  att  media  är  ett  självklart  hjälpmedel  och  att  det  handlar  om  att 
förekomma dem fort, genom att kontakta dem och berätta om det inträffade. Man ska aldrig tro 
att media inte är intresserade. Trots att Larsson K (2010‐04‐28) ser media som ett hjälpmedel 
pekar hon det till trots på media som en belastning vid kriskommunikation. Detta då de i en kris 
ofta letar efter skandaler och visar tendenser till att förstora upp saker som nödvändigtvis inte 
hade behövt ses i den omfattningen. Hon spekulerar kring anledningen till varför det förstoras 
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upp  och  hon  tror  det  kan  bero  på  deras  vinstintresse.  Stora  rubriker  säljer  många  lösblad. 
Bohlins  (2010‐04‐22)  bild  av  media  stämmer  till  viss  del  överrens  med  den  bild  Larsson  K 
(2010‐04‐28) har. Han ser media som ett hjälpmedel men i vissa  fall även en belastning då de 
inverkar  på  krisarbetet,  vilket  kan  leda  till  arbetsuppgifter  som  inte  blir  utförda  enligt 
förväntning. Ytterligare en risk att arbeta med media är den som Svanell (2010‐04‐22) ser i att 
orden  väger  tungt,  både  i  form  av  felcitat  och  feltolkningar  genom  att  media  kan  vinkla  en 
händelse utifrån egen uppfattning. Nyman (2010‐04‐27) ger en tydlig bild över riskerna med att 
inte arbeta med media. Han menar att ”man kan se informationsbehovet som en spann. Ju mer 
man  fyller  spannen  med  information,  desto  mer  minskar  man  utrymmet  för  rykten  och 
spekulationer.  Man måste  jobba med  dem  annars  överlåter  man  tolkningarna  till  alla  andra” 
(Nyman 2010‐04‐27).  

Då media  är  en  viktig  och  stor  kanal  analyseras  den  för  sig.  Analyseringen  av media  kommer 
därför att  ske  innan den övergripande analysen av kanaler  tar vid. Media är ofta en källa som 
man  vänder  sig  till  för  att  få  information  för  att  kanske  sedan  gå  vidare  till  den  aktuella 
organisationens hemsida eller liknande. Undantag kan givetvis göras med tanke på de personer 
som i sitt vardagliga arbete, eller av intresse, besöker hemsidan med jämna mellanrum.  Då det 
är media man vänder sig till för information är det viktigt att organisationerna når ut med rätt 
information. Oavsett hjälpmedel eller belastning är media ett måste. Den förväntan som ligger på 
media gällande att rapportera och leverera information gör att man som organisation kan vara 
säker på att media söker upp en förr eller senare. Därför är det bättre att förekomma media, än 
att  föregås  av  dem.  Genom  att  delge  media  allt  och  ha  en  öppen  relation  så  undviker  man 
spekulationer och rykten.  Då journalisten vet att den kan finna information hos organisationen 
utan att gräva bryr journalisten sig sällen heller om att spekulera.  

Att mediestrategierna  är  olika  beroende på  organisation  är  något  förhållandevis  självklart,  då 
media spelar en så stor roll i situationer med kriskommunikation. Att de är olika kan både bero 
på vilken roll respondenten har  i organisationen och även vilken organisation det handlar om. 
Att Länsstyrelsen i Blekinge län och Landstinget Blekinge väljer radio som det viktigaste mediet 
är inte så förvånande då de oftast handlar i en katastrofsituation som innebär att de behöver nå 
ut  till  allmänheten  fort och  till  så många som möjligt. Genom att  använda radion kan de gå ut 
med ett service‐ och akutmeddelande som bryter alla sändningar och på så sätt nå ut till stora 
delar av befolkningen. Här kan man då även förstå varför de kan se media som en belastning då 
journalister  kan  ha  en  tendens  till  att  vara  lite  för  på  och  då  kan  störa  krisarbetet.  Ser man 
istället till Svanell (2010‐04‐22) i egenskap av pressekreterare så blir hans val av tryckta medier 
förståeligt.  Då  titeln  är,  pressekreterare,  kan  man  förstå  varför  tryckta  medier  är  viktig  för 
honom eftersom detta är den främsta kanalen han når ut i. Falkheimer, Heide & Larsson (2009) 
menar dock att nyhetsmedierna överlag är bästa sättet att sprida information snabbt, vilken kan 
sammanfatta samtliga respondenters val av källor till nyhetsmedia som en gemensam nämnare. 
Larsson  K  (2010‐04‐28)  som  arbetar  för  Volvo,  ett  produktionsföretag,  anser  att  media  till 
största del är en belastning vilket tydligt kan kopplas till deras produktionsintresse. Om media 
skriver  illa  om  organisationen  får  deras  varumärke  en  törn  och  genom  det  säljer  de  färre 
produkter,  vilket  innebär  negativa  nyheter  för  organisationen. Hon  lyfter  även  det  faktum  att 
Volvo är en  förhållandevis  intressesant organisation  för media att  skriva om, då de väcker ett 
högt intresse. Att media ständigt ligger på och hakar på när något uppmärksammas hos övriga 
medier kan även det vara en förklaring till varför hon ser dem som en belastning genom att de 
stör arbetet. Medan en pressekreterare arbetar med en profil  som  lever  för att  synas  i media, 
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dock inte på det negativa sättet, överlag eftersom syns man i media finns man. Länsstyrelsen och 
Landstinget  arbetar  som  ovan  nämnt  oftast  med  katastrofsituationer  och  i  sina  situationer 
brukar media  vilja  veta  det  som  går  att  veta men  gräver  sällan  vidare  för  att  finna  rubriker. 
Anledningen  till  respondenternas  skilda  syn  på media  och  de  skiftande  strategier  kan  därför 
vara  deras  förhållanden  till  media.  Däremot  arbetar  samtliga  respondenter  för  att  ha  en 
ömsesidig  relation  med media  då  det  handlar  om  att  ge  och  ta  inom media.    Ena  dagen  ger 

corganisationen media information o h andra dagen är förhållandet tvärt om.  

Olinder  (2010‐05‐11)  lägger  stor  vikt  vid  att  samtliga  kanaler  behöver  användas  vid  en 
krissituation. Han  anser  att  välja  en  kanal  som viktigare  än  någon  annan  är  som  att  ”välja  en 
favoritfärg  när  man  har  två”  (Olinder  2010‐05‐11).    Självklart  är  det  viktigt  att  ha  en 
kombination mellan de olika medierna och självklart är det viktigt att synas i de flesta. Även här 
skiljer  sig  valet  av  kanaler  åt  mellan  de  olika  respondenterna  men  här  återkommer  samma 
anledning som när det gällde förhållande till media – valet av kanaler skiftar självklart beroende 
på  organisation  och  titel.  I  detta  fall  spelar  det  även  stor  roll  vilken  sorts  kris  organisationen 
utsätts  för. Är det  ett  varsel  kan organisationen  inte  välja  att  gå ut med det  i media  innan de 
informerar de anställda samtidigt som man inte heller kan välja att gå ut med en naturkatastrof i 
media innan de berörda anhöriga har blivit underrättade.  

Oavsett om man som organisation lägger stor vikt vid att använda sig av olika medier eller inte 
så  krävs  en  ödmjuk  relation med  dem.  Det  handlar  om  att  respektera  varandras  arbeten  och 
arbetsuppgifter  och  ha  förståelse  för  att  båda  parterna  har  olika  typer  av  arbete  att  utföra. 
Flertalet av våra respondenter menar samma sak, att man inte tjänar på att aktivt hålla avstånd 
till media. Någon gång kommer du ändå tvingas komma i kontakt med dem, och man kan som 
organisation oftast inte leva utan dem.  
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5.2 Fallstudier 
Då kriser kan se helt olika ut är det svårt att finna en sätt att utöva krishantering som är ”rätt” 
och än svårare att finna ett ”rätt” sätt att kriskommunicera. Nedan kommer därför presenteras 
och  analyseras  ett  urval  av  respondenternas  upplevda  kriser,  fall,  i mer  detalj,  vilka  Karlsson 
(2008)  väljer  att  kalla  megakriser.  Megakriser  som  kräver  extraordinära  åtgärder  då 
organisationens  hela  existens  kan  sättas  på  spel.  De  som  bäst  kan  bidra  till  en  helhetssyn  på 
området  krishantering  och  kriskommunikation  är  de  som  kommer  analyseras  närmare.  Först 
går att läsa en kort bakgrund till krisen i organisationen för att sedan gå över till vilka åtgärder 
de vidtog. Avslutningsvis i varje fall återfinns en analys.   

5.2.1 Mordet på Anna Lindh 
Den  10  september  2003  blev  Anna  Lindh  illa  knivskuren  på NK  i  Stockholm,  och  avled  tidigt 
morgonen  därpå.    Dan  Svanell  var  Anna  Lindhs  pressekreterare  vid  händelsen  och  det  var 
genom en  journalist  som Svanell  fick vetskap om att Anna Lindh blivit  knivskuren, detta bara 
några minuter efter att det inträffade. Att mordet skakade hela Sverige känner de flesta till.  

5.2.1.1 Agerande 
Svanell (2010‐04‐22) uppdaterade statsministern och övriga ministrar ifrån sjukhuset där Anna 
Lindh  kämpade  för  sitt  liv.   Han  fick  önskemål  från Anna Lindhs,  nu  avlidna, make  att  ha  det 
totala  kommunikativa  ansvaret.  Svanell  hade  även  stöd  från  sjukhusets  pressavdelning  och 
regeringskansliets informationsavdelning. Svanell agerade talesman utåt mot pressen fram tills 
Anna Lindh avled men läkare och kirurger gick även de ut och talade med pressen, men enbart 
när Svanell godkände materialet. Detta då det ofta, och även vid detta tillfälle, finns ett behov att 
även  läkare  går  ut  och  beskriver  patientens  hälsotillstånd.  Under  hela  processen  fanns  en 
överhängande oro att Svanell skulle hamna i chockfasen och bli oförmögen att utföra sitt arbete 
korrekt vilket resulterade i en medarbetare som höll ständig koll. Detta är något som Svanell  i 
efterhand anser är viktigt.  

Denna kris var en kris som gick över  förhållandevis  fort då Anna Lindh avled. Krisen var dock 
inte lik någon annan kris Svanell upplevt då denna kris påverkade honom på ett mer personligt 
plan.  De  enda  tidigare  erfarenheter  Svanell  hade  innan mordet  på  Anna  Lindh  var  att  arbeta 
under  pressade  situationer,  men  absolut  inte  på  den  nivå  som mordet  innebar.  Han  tror  att 
anledningen till varför han klarade av krisen på det sätt han ändå gjorde berodde på att någon 
inre styrka infann sig när han ombads från familjen personligen att sköta alla mediekontakter. 
Han tror att någon slags extrem yrkesroll kopplades in och på något sätt gjorde att han kopplade 
bort det emotionella.  

Kommunikationsinsatserna  under  dygnet  som  följde  utvärderades  aldrig,  mestadels  eftersom 
det  var  för  emotionellt  jobbigt  för  Svanell.  Han  lämnade  UD  förhållandevis  snart  efter  Anna 
Lindhs bortgång, men för de övriga som fanns kvar på UD och även till  stor del han själv gavs 
möjlighet till psykologer, präster, minnesstund och även möjlighet till samtal överlag. En konkret 
följd av mordet på Anna Lindh är att idag har alla ministrar livvakter.  

5.2.1.2 Analys 
Mordet  på  Anna  Lindh  är  en  avsiktlig  samhälls‐  och  organisationskris.  Detta  då  det  både 
drabbade samhället i  form av att en politiker blev mördad och organisationen på så sätt att de 
förlorade en medarbetare och vän. Det är även en  fast burning kris då den  inträffade plötsligt 
men även fick ett plötsligt slut då Anna Lindh avled snabbt därpå (Falkheimer, Heide & Larsson 
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2009). Att klara av en kris som innebär att en av ens närmsta arbetskamrater avlider och man 
står som ensam ansvarig för kommunikationen utåt är en eloge i sig. Att dessutom utföra det bra 
är en ännu större eloge. Svanells (2010‐04‐22) utmaning går inte att ta miste på då det var en 
offentlig person som drabbats, en händelse hela Sverige följde.  

Att  Svanell  fick  vetskap  om  att  Anna  Lindh  var  knivskuren  från  en  journalist  visar  på  den 
snabbhet  som  existerar  i  nyhetsvärlden.  Att  de  får  veta  något  via  en  kontaktperson  inom 
organisationen är  förståeligt, men att de dessutom hade kännedom om händelsen redan innan 
Svanell och övriga i organisationen hade det är förundransvärt. Ser man till hur journalister kan 
agera i en krissituation likt denna kan man förstå varför Anna Lindhs make valde att ge Svanell 
fullt ansvar. Att som make behöva handskas med både sin egen sorg och pressens påtryckningar 
kan te sig svårt. Svanell kopplade bort sina egna emotionella känslor men viktigt är inte koppla 
bort  dem  för  länge  då  sorg  och  saknar  måste  få  infinna  sig.  Det  är  bra  att  stöd  i  en  sådan 
situation finns annars kan det bli svårt för både individer och organisationen att återhämta sig 
efter en kris. Stöd borde vara en självklar del i alla organisationer när en kris inträffar.  

Att Svanell ensam hade ansvaret för kommunikationen kan i detta fall ses som en fördel för att 
skydda Anna Linds anhöriga  för att  felaktig  information  läckte ut via andra källor än Svanell  i 
organisationen.  Att det fanns uppbackning på flera sätt under hela processen är en klar fördel. 
Tillgängligheten  av  sjukhusets  presscentrum  gav  Svanell  möjlighet  till  direktrapportering  till 
regeringskansliet  och  för  att  ordna  pressmeddelanden  och  presskonferenser.  Att  även 
regeringskansliet  fanns  som  uppbackning  gör  att  Svanell  på  sätt  och  vis  visste  att  han  hade 
någon att bolla med om det skulle vara några speciella nyheter som behövde lämnas. Den tredje 
uppbackningen, i form av en person som hela tiden höll koll på hur Svanell mådde, kan även det 
vara avgörande  i en sådan situation då den personen kan avgöra  ifall han kan  fortsätta utföra 
arbetet på ett bra  sätt  eller om ersättare  ska kallas  in.  I  ett pressat  läge är det  inte  säkert  att 
personen  själv  kan  avgöra  om  den  gör  ett  bra  jobb  eller  inte.    Att  även  använda  läkare  är 
självklart bra då behovet av att få information från en yrkesman, som ovan nämnt, finns. Det en 
läkare  går  ut  och  informerar  är  det  heller  sällan  någon  som  ifrågasätter  då  titeln  i  sig  bär 
legitimitet och gör att de som mottar informationen då inser allvaret i situationen.   

En  utvärdering  borde  ha  gjorts  då  politiker  i  sig  är  en  så  pass  utsatt  grupp  på  grund  av  att 
medborgarnas skilda åsikter kan  leda till direkta hot och  liknande mot dem.    I och med denna 
risk borde de gjorts en utvärdering för att få klarhet i vad som gjordes bra och vad som kunde ha 
gjorts bättre, då en överhängande risk alltid finns att det ska inträffa igen. Samtidigt går det att 
förstå  varför  utvärdering  inte  prioriterades  då  händelsen  skar  djupa  sår  i  Svanell  och 
medarbetarna i Socialdemokraterna. Ingen vill frivilligt börja återuppleva något jobbigt när man 
väl tagit sig igenom det.  

5.2.2 Massvaccination 
I  april  2009  slog  svininfluensan  till  med  full  kraft  mot  Mexico  i  Sydamerika.  Dödsfall 
rapporterades,  folk  evakuerades  och  rädslan  för  spridning  tilltog  världen  över.  Kort  därefter 
befarades influensan ha nått Sverige och några insjuknande‐ och avlidna personer bekräftades. 
Under  sommaren  sattes  grupper  in  i  landstingen  med  uppgift  att  förbereda  den  massiva 
massvaccinationen  som  väntades  ta  fart  under  hösten.  Lasse  Nyman,  informatör,  anser  att 
Landstinget  Halland  här  hade  två  uppgifter.  Dels  att  vaccinera  hela  befolkningen  och  dels 
utarbeta  planer  om  ett  krisläge  skulle  uppstå,  i  form  av  att  stora  delar  av  anställda  på 
Landstinget skulle insjukna och då inte kunna vara behjälpliga i kommande vaccination (2010). 
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Under  sommaren  planerades  då  även  pandemiläget,  det  vill  säga  olika  scenarier,  och 
kommunikation  kring  dem. När massvaccinationen  väl  sattes  igång  var  stora  delar  av  arbetet 
redan planerat och organiserat.   

5.2.2.1 Agerande 
Lasse  Nyman,  informatör  i  Landstinget  Halland,  menar  att  det  fanns  ett  utkast  till  en 
kommunikationsplan som gjordes under sommaren men som förfinades allt eftersom; vartefter 
olika beslut  togs om upplägget och när man kunde väntas  få mer vaccin med mera  . Detta var 
faktorer som gjorde att man kunde komma att ändra i kommunikationsplanen. Klart från början, 
i  planen,  var  dock  vilka  kanaler  som  skulle  användas  och  hur  annonseringen  skulle  gå  till 
(Larsson & Nyman 2010‐04‐27).  

Malin Larsson (2010‐04‐27), projektledare i Landstinget Halland, och Nyman sammanfattar de 
tre  viktigaste  faktorerna  för  lyckad  krishantering;  samordning,  snabbhet  och  omvärlds‐
bevakning. Samordning både inom den egna organisationen men även utåt till övriga aktörer, för 
bästa  möjliga  effektiva  samarbete.  Då  premisserna,  exempelvis  gällande  turordning  och 
vaccinationsdoser,  ändrades  upplevde  de  snabbhet  i  kommunikationen  som  viktig.  Både 
allmänheten och den egna organisationen skulle snabbt få information om vem som stod på tur 
att  vaccineras  och  när  detta  skulle  ske.  För  att  kunna  läsa  av  frågor  i  samhället  och  kunna 
besvara  dessa menar  Larsson & Nyman  att  det  krävdes  omvärldsbevakning  från  Landstingets 
sida. Detta för att kunna läsa av de frågor som cirkulerar i samhället och då kunna besvara dem.  

Kommunikationen kring svininfluensan delades upp i två faser, före och under, vilket J. Holmes 
(2008)  ser  som positivt  för  att på bästa  sätt  sprida  information  redan  innan krisen utbrutit.  I 
förefasen  valde  man  att  uppmärksamma  befolkningen  om  att  webben  skulle  komma  att 
användas  som  främsta  informationskanal  gällande vaccineringen  (Larsson & Nyman 2010‐04‐
27), vilket J. Holmes (2008) ser som viktigt även det. Man valde att göra folk uppmärksamma på 
webbsidans  existens  för  att  skapa  ett  naturligt  flöde  in  på  hemsidan.  Sättet  man  valde  att 
uppmärksamma befolkningen på var genom ett flertal olika sätt. Genom banners på andra sidor 
som ledde till Landstingets hemsida, radioreklam och annonser i tidningar. Man ville helt enkelt 
uppmärksamma  folk  på  att  webbadressen  existerade  och  man  ville  göra  den  till  en  naturlig 
informationskälla  för Landstingets  intressenter. Detta då man  trodde att det  i nuläget  inte var 
förstahandsalternativet när man ville komma i kontakt med Landstinget. I underfasen valde man 
att hänvisa alla till hemsidan då det var genom denna kanal som de snabbt kunde uppdatera och 
utföra  eventuella  ändringar.  Den  andra  kanalen  som  använder  i  underfasen  var  även 
sjukvårdsupplysningen  1177,  men  även  sjukvårdsupplysningen  använde  webben  som  sin 
främsta  informationskälla. Liknande  information gick därmed att  finna genom båda kanalerna, 
1177  och  Landstingets  hemsida.  Man  valde  att  fortfarande  i  underfasen  att  använda  sig  av 
annonser  i  tidningarna.  Men  då  premisserna  plötsligt  kunde  ändras  valde man  att  ha  tidlösa 
budskap, såsom varför man borde vaccinera sig och inte var och när, i tidningarna och hänvisade 
läsarna till hemsidan (Larsson & Nyman 2010‐04‐27).  

Vid  intervjun  lyftes  även bekymret med  fågelinfluensan som det blev  stor uppståndelse kring, 
men  som  aldrig  fick  de  konsekvenser  som  väntat.  Intressant  är  att  se  till  de  skillnader  som 
gjordes i informationsarbetet vid de olika influensorna, då det måste ha varit svårt att få med sig 
hela  befolkningen  ännu  en  gång.  Gick  det  att  övertala  befolkningen  om  farorna  kring 
svininfluensan,  speciellt  då  fågelinfluensan  inte  fick  de  följder  som  väntat.  På  detta  svarade 
Nyman (2010‐04‐27) att det fanns tre fastställda nationella argument som skulle användas för 
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att  övertyga;  det  är  för  din  egen  skull,  det  är  för  att  skydda  dem nära  dig  och  för  att  skydda 
samhället. Landstinget i Halland använde även sig mycket utav skyddsläkaren som gav sin bild 
ut  till  allmänheten om varför det var viktigt att vaccinera sig. Att  tänka  i  scenarier har genom 
studier visat sig vara, bör vara, en stor del i krisarbetet i organisationer. Det innefattar i princip 
allt  i krishanteringsväg och då även hur man väljer att som ovan föra ut olika budskap till och 
övertyga befolkningen. På frågan ifall de övade scenarier kring svininfluensan svarade Larsson 
att  detta  gjordes  kontinuerligt  i  form  av  att man  tänkte  i  scenarier.  Detta  då  projektgruppen 
sammanstrålade varje vecka och beroende på de senaste rapporterna kring influensan och hur 
många  doser  som  skulle  levereras  tvingades man  hela  tiden  resonera  i  scenarier  (Larsson  & 
Nyman 2010‐04‐27).  

Utvärdering ses som en viktig del i arbetet kring kriser och Larsson (2010‐04‐27) berättar att de 
centrala myndigheterna  i nuläget har startat en utvärdering på nationell nivå. Landstinget har 
nyligen haft en egen utvärderingsprocess där de som vaccinerat befolkningen främst har varit i 
fokus. Det de syftat  till att undersöka är vilka erfarenheter vaccinationspersonalen erhållit och 
som Landstinget i sin tur kan ta med sig vidare. Vid tidpunkten för intervjun var materialet ännu 
inte sammanställt men Larsson & Nyman (2010‐04‐27) är redan insatta i att mycket, både bra 
och mindre bra,  input har kommit upp till ytan och kommer att utgöra en del  i utvärderingen. 
Det som har sagts i utvärderingen är enligt Larsson direkt applicerbart om det skulle uppstå en 
ny  liknande  händelse.  Larsson  (2010‐04‐27)  återkopplar  till  en  av  de  viktigaste  faktorerna, 
samverkan.  Utvärderingsprocessen  i  Landstinget  tydde  på  att  mycket  handlar  om  just  denna 
faktor.  Framförallt  att  samverkan  inte  bara  är  viktig  inom  Landstinget  utan  även  för 
kommunerna som kan komma att spela en viktig roll. Nyman (2010‐04‐27)  lyfter att  tydlighet 
även har varit en framgångsfaktor. Kommunikationen från projektgruppen ut till de som skulle 
utföra vaccineringen och även ut till samverkande myndigheter har varit jätteviktig. För att hålla 
dessa  uppdaterade  skrevs  en  lägesrapport  efter  varje  projektgruppsmöte.  I  denna  rapport 
berättade man väldigt exakt vad man visste och i utvärderingen visade sig den vara uppskattad.  

Media,  i  form  av  journalister,  har  inte  varit  en  av  de  större  huvudkanalerna  då  Landstinget 
främst arbetat med 1177, webben, radioreklam och annonser i dagspress. Larsson (2010‐04‐27) 
förklarar hur relationen till media har sett ut kring svininfluensan. ”Visst har media legat på och 
de  lokala  journalisterna ringde mycket under det aktuella arbetet men det är  ju  inget konstigt 
med det. Det är inget man är förvånad över och som störde processen. Detta blir var mans fråga 
och  var  mans  intresse”  (Larsson  &  Nyman  2010‐04‐27).  Nyman  (2010‐04‐27)  förklarar 
skillnader  mellan  lokala  medier  och  riksmedier.  ”Man  måste  skilja  på  lokala  medier  och 
riksmedier när man talar om media i allmänhet. Lokala medier har varit medspelare i mångt och 
mycket. […] Medan riksmedierna mer har varit något man fått förhålla sig till. Men de har väldigt 
stor  påverkan  och  skriver  de  att  vaccinet  är  farligt  så  följs  vaccinationsviljan  av  det.  […] 
Riksmedierna har även gjort egna vinklingar som har varit jobbiga” (Larsson & Nyman 2010‐04‐
27), vilket även Caar  (2009) syftar  till.     Det vill säga att det medium skrev om svininfluensan 
påverkade opinionens tycke och det kunde svänga över en natt; detta från att kvällstidningarna 
ifrågasatt  om  befolkningen  skulle  våga  ta  vaccinet  till  att  de  skrev  och  ifrågasatte  var  det 
dröjande  vaccinet  tagit  vägen.  För  att  underlätta  arbetet  med media  har  Landstinget  haft  ett 
antal tydliga ingångar som media har kunnat använda sig av. Däribland smittskyddsläkaren och 
Larsson i egenskap av projektledare. Detta underlättar för Landstinget, men även för media då 
de vet vem de ska kontakta för bäst information. Larsson & Nyman (2010‐04‐27) inser att det är 
viktigt att jobba med media då det finns större risker att ta avstånd och jobba emot dem. Nyman 



Att väga varje ord på guldvåg 
  En studie inom kriskommunikation och katastrofpsykologi 

 

  34  Johanna Andersson 
    Johanna Wiberg 

menar att ”Man måste jobba med dem, annars överlåter man tolkningar till alla andra” (Larsson 
& Nyman 2010‐04‐27). Larsson menar att ett aktivt ställningstagande gjordes där man valde att 
skicka ut pressmeddelanden varje  fredag.  I meddelanden delgav man  information om rådande 
situation vilket lugnade media (Larsson & Nyman 2010‐04‐27).  

5.2.2.2 Analys 
Svininfluensan kan klassas som en oavsiktlig samhällskris men med undantag att det aldrig blev 
något kris, tack vare deras effektiva förarbete. Detta är ett tydligt exempel på att ett bra arbete 
under  varningsfasen  kan  förhindra  att  krisen  övergår  till  en  omfattande  akutfas  (Falkheimer, 
Heide & Larsson 2009). Det  är  även  en  slowburning kris då den  sakta byggdes upp och  även 
hänger kvar länge och avslutas långsamt (Falkheimer, Heide & Larsson 2009). 

Då svininfluensan är en typ av händelse som berör många olika parter och i detta fall inte bara 
Landstinget som organisation så krävs väl fungerande samordning för att arbetet ska kunna ske 
så  effektivt  som  möjligt.  Likaså  är  snabbheten  en  avgörande  faktor  för  att  tillgodose 
informationsbehovet  då  premisserna  ständigt  ändrades.    Genom  en  omvärldsbevakning  kan 
man, som Larsson & Nyman (2010‐04‐27) säger, tidigt få uppfattning om vilka frågor som rör sig 
ute bland befolkningen och på så sätt tidigt kunna möta dessa frågor. Detta både för att undvika 
lösa rykten och spekulationer samt att kunna ta död på spekulationerna som redan kommit upp 
och  florerar.  Här  ser  vi  en  stark  koppling  till  Nymans  (2010‐04‐27)  uttalande  om 
ryktesspridning i form av en spann där bristande information ger större utrymme för just rykten 
och spekulationer. Då Landstinget på ett  tydligt sätt gick ut med de tre argumenten om varför 
man borde vaccinera sig; för sin egen skull men också till stor del för andras och samhället skull, 
så kan man se att detta inte bara förhindrade spekulationer utan även mildrade den panik som 
skulle kunna inträffa. Panik på så sätt att svininfluensan inte var ett direkt hot mot en själv som 
individ och att man var den enda  som  fanns  i  skottlinjen, utan att  influensan var  ett  fenomen 
som skulle kunna drabba fler än en själv. Vi väljer att se detta som att paniken kunde mildras om 
medvetenheten  fanns att varje enskild  individ  inte själv var hotad  inför  influensan. Genom att 
befolkningen delgavs vetskapen om att det enbart var en vanlig influensa, men att det var farlig 
på så sätt att den kunde slå ut hela samhället tror vi även att man tog unsen av paniken. Detta då 
ingen fruktade för sitt liv utan vaccinerade sig för att slippa bli sjuk och för att samhället skulle 
fortgå som vanligt.   Att  involvera smittskyddsläkaren så pass mycket som Landstinget Halland 
valde att göra ser vi som ett smart drag. Då det är allmänt känt att en person som innehar stora 
kunskaper inom ett specifikt område, läkare i detta fall, tilldelas trovärdighet och tilltro ser vi att 
smittskyddsläkarens  närvaro  i  händelsernas  centrum  kan  även  den  ha  lugnat  medborgarna. 
Utöver en lugnande effekt kan det ha medverkat till att en större mängd av befolkningen valde 

s  att vaccinera  ig. 

Anledningen  till  att  Landstinget  valde  ett  flertal  olika  kanaler  var  att  nå  så  stora  delar  av 
befolkningen  som  möjligt.  Landstingets  medvetenhet  kring  målgrupper  och  var  dessa 
målgrupper finns att nå ser vi som lyckat. Att annonsera i lokaltidningar som Hallands Nyheter 
och  Hallandsposten  ser  vi  som  en  viss  medvetenhet.  Detta  då  tidningar  återfinns  i  många 
hushåll, på arbetsplatser av olika slag och framförallt går att köpa lösnummer av. Men då stora 
delar av den yngre befolkningen, av egen erfarenhet, inte prenumererar på dagstidningar finns 
svårigheter att nå ut till dem. Landstingets val att satsa på banners på webbsidor ser vi som en 
delvis kompletterande åtgärd till att nå ut till den yngre befolkningen. Detta då ungdomar i olika 
åldrar återfinns på Internet och olika webbsidor såsom Facebook och andra sociala nätverk. Att 
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vidare satsa på att leverera pressmeddelanden varje vecka ser vi som ytterligare ett smart drag 
av Landstinget. På så sätt tillgodosåg de medias törst efter vad som var aktuellt för stunden, och 
trycket  där  blev  inte  lika  stort,  samt  att  de  på  så  sätt  även  fick  ut  ytterligare  information  till 
befolkningen. Medias tryck minskade enligt Larsson & Nyman (2010‐04‐27) och det ser vi som 
att Landstingets arbete med att få ut information till stora delar lyckades.  

Nyman säger att ”Vi har dock inte hanterat svininfluensan som en kris, vilket kan vara viktigt att 
veta. […] Pandemin kan bli en kris men att vi ska vaccinera hela befolkningen är per definition 
inte en kris, det är hälsovård. Det var därför man valde att lyfta situationen ut från Landstingets 
krisledning till projektgruppen med Malin i spetsen” (Larsson & Nyman 2010‐04‐27). Trots att 
händelsen inte sågs som en kris valde de att se på kommunikationsarbetet mer med en krisartad 
karaktär.  Trots  att  Landstinget  inte  såg  händelsen  som  en  kris  så  menar  vi  att  det  ändå 
involverar krishantering då de utför ett arbete och en strategi som gör att de undviker kris. Vår 
tanke kring krishantering  formar sig  i att krishantering antingen görs  i  förebyggande syfte  för 
att mildra eller rentav stoppa en kris eller också för att hantera krisen när den slagit till.  

Sammanfattningsvis  ser  vi Landstinget  i Hallands arbete med svininfluensan som  lyckat. Både 
egna erfarenheter och Larsson & Nymans (2010‐04‐27) påstående kring att krisen inte blev så 
stor  som  väntat  tyder  på  att  både  arbetet  inför  och  under  händelsen  fungerade  som  tänkt. 
Spekulationer uteblev och tanken med att veckovis uppdatera press som i sin tur förmedlade till 
befolkningen  ser  vi  som  en  framgångsfaktor  i  arbetet  kring  svininfluensan.  Till  stor  del  kan 
sommarens förberedande arbete ses som en viktig del i framgången hos Landstinget Halland. En 
förhållandevis  lång förberedelsetid gjorde att en välfungerande plan kunde utarbetas och  i det 
stora  hela  ser  vi  tillsammans med  Larsson  &  Nyman  (2010‐04‐27)  ett  lyckat  krishanterings‐
arbete kring svininfluensan.  

5.2.3 Stormen Gudrun 
Följande  fall är hämtat ur Karlssons bok När kommunikationen  (2008) avgör, det enda som är 
använt är händelseförloppet och Sydkrafts åtgärder. Analysen som följer är helt vår egen. 

Då  SMHI  hade  gått  ut  och  förvarnat  om  en  sällsynt  kraftig  storm  hade  Sydkraft  samlat  sin 
störningsgrupp  och  satt  500  personer  i  beredskap  för  att  ordna  med  uppröjning  och 
reparationsarbeten. Även  telefonväxlar och  informationsavdelningar var extrabemannade men 
trots detta blev katastrofens omfattning mycket större än väntat och de förberedda resurserna 
visade  sig  vara  för  små och otillräckliga.  För  att  kunna  reparera  skadorna  som medföljde  fick 
Sydkraft  bygga upp en hel  industri  för  att  få  fram  tillräckligt med  resurser och personal.  Som 
mest engagerades 515 arbetsmaskiner och 2730 personer  från olika delar av världen med att 
reparera Sydkrafts elnät. Ett arbete som i annat fall skulle innebära 500 manår utförde dem på 
fem veckor, vilket även detta var en längre tid än beräknat. Den sammanlagda mängden lednings 
om  var  skadad  beräknades  till  2000  mil  och  hela  10 000  nya  stolpar  sattes  upp.  Allt  detta 
utfördes i ett massivt plockepinn.  

5.2.3.1 Agerande 
Inte bara skogsarbetarna var överarbetade. Sydkrafts växlar hade som mest 30 000 samtal om 
dagen  vilket  innebar  nästan  tio  gånger  mer  än  normalt.  Man  beräknade  att  under  hela 
återuppbyggnadsprocessen  tog  växlarna  emot  närmare  300 000  samtal  från  kunder.  Resurser 
sattes  in  för att kunna hjälpa kunder dygnet runt  i  form av telefonväxlar och pressjourer. Man 
utsåg  och  utbildade  ungefär  ett  30  tal  talesmän  och  en  informationsansvarig  utsågs  i  varje 
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drabbad kommun. Varje dag  inleddes med ett  telefonmöte  för att  stämma av kommande dags 
arbete  och  avslutade  med  ett  uppföljningsmöte  innan  arbetsdagen  avslutades  vid  22.00. 
Allmänheten  och media  låg  på  Sydkraft  och  totalt  skickade  de  ut  130  pressmeddelanden  och 
som  mest  11  under  ett  dygn.  43  presskonferenser  anordnades  och  sex  lokala 
informationsträffar.  Man  annonserade  även  i  27  lokala  tidningar  och  samtliga  drabbade  i 
Kronobergs  län  fick  direktutskick.  Strax  efter  stormen  visades  ett  stort  tålamod  både  från 
elkunder och media, vars bevakning  fokuserade på att beskriva stormen och dess  följder. Men 
efter en vecka tröttnade de 50 000 återstående som fortfarande stod utan ström och tålamodet 
tröt. Då det gick upp  för de resterande att det kunde dröja upp till en månad innan strömmen 
skulle komma tillbaka väcktes en stor upprördhet bland de drabbade. För att visa sitt missnöje 
drogs ett eluppror  igång,  främst mot Sydkraft, och protestmöten anordnades runt om i  landet. 
Till Sydkrafts nackdel instämde många kommuner i kritiken och menade att Sydkraft till viss del 
stod  som  ansvariga  för  problemen  då  man  inte  moderniserat  och  underhållit  elnäten  på 
landsbygden.  Detta  tillsammans med  elbolagens  höga  vinster  och  de  stigande  elpriserna  blev 
grunden  för den kritikstorm som  föll  på  elbolagen. Även media  följer med på den kritikstorm 
som  kommun  och  privatkunder  har  satt  igång  och  istället  för  att  fokusera  på  stormen  och 
stormens följer övergår man till att mer kritiskt granska elbolagen och kvällstidningarna startar 
protestlistor. Situationen förvärras då Sydkraft gör ytterligare två misstag. Det första misstaget 
gäller  kundernas  väntetid  innan de  får  strömmen  åter.  Första  beskedet  Sydkraft  ger  är  att  de 
flesta  ska  få  sin  ström  inom  två  dagar,  detta  besked  ges  innan man  förstått  omfattningen  av 
katastrofen. Två dagar efter Gudrun ändrar man detta besked till inom en vecka. Efter ytterligare 
tre dagar ändrar man det igen till senast den 15 februari, alltså mer än en månad efter stormens 
inträffande.  Det  andra  misstaget  gäller  den  ersättning  som  kunderna  med  utebliven  ström 
efterfrågade  på  grund  av  personligt  obehag  och  avgörande  extrakostnader.  Sydkraft  bemöter 
denna  förfrågning  genom att  hänvisa  till  de  lagar  och  regler  som  finns  (Karlsson 2008).  Vilka 
innebär ”att man efter tre dygns avbrott efterskänkte den fasta årsavgiften, men att skadestånd 
inte kunde komma ifråga, eftersom detta inte utbetalas vid naturkatastrof” (Karlsson 2008: 51). 
Om alla elbolag hade hållit sig till denna lag hade inga bekymmer uppstått men då Vattenfall, den 
största  konkurrenten,  var  betydligt  mer  generösa  med  skadestånd  hamnade  Sydkraft  i  ett 
hopplöst  läge  som  spädde  på  elupproret.  En  faktor  som  spädde  på  detta  ytterligare  avslöjar 
kvällstidningarna  i  att  Sydkraft  sedan  tidigare  planerat  ett  varumärkesbyte.  Kvällstidningarna 
ställer dessa kostnader i förhållande till vad det hade kostat att ha en generösare inställning till 
skadestånd. Kunderna uppmanas av upprorsmännen att lämna Sydkraft och mätningar visar att 

    p estormen Gudrun och dess efters el har skadat Sydkrafts varumärk  allvarligt.  

Sydkraft  valde  att  återskapa  ett  förtroende  för  varumärket  Sydkraft  innan  man  gjorde 
varumärkesbytet.  En  kommunikationsplan  togs  fram  som  låg  till  grund  för  alla  Sydkrafts 
aktiviteter under 2005. Denna kommunikationsplan byggde på  fyra  löften, vilka återkommer  i 
de  två  teman  som  skapades  för  att  återfå  förtroendet.  Dessa  fyra  löften  hade  ett  gemensamt 
övergripande mål. Att EON Sverige skulle uppfattas som säkert,  långsiktigt ansvarstagande och 
tryggt. De två teman var att (Karlsson 2008) ”Sydkraft står för leveranssäkerhet – vi tar ansvar 
för  energiberoende  kunder  och  samhällsfunktioner  och  anstränger  oss  för  att  utveckla 
leveranssäkra elnät, även i glesbygden” och ”Sydkraft har långsiktigt och genuint ansvar för att 
minska  utsläppen  av  växthusgaser.  Klimatfrågan  är  en  avgörande  framtidsfråga  och  en  av 
energisektorns största utmaningar” (Karlsson 2008: 53). Dessa två teman genomsyrade all lokal 
kriskommunikation och nationell kommunikation. De kanaler som de använde sig utav, på lokal 
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och  nationell  nivå  var  morgonpress  och  direktmarkandsföring,  där  målgruppen  främst  var 
Sydkrafts kunder (Karlsson 2008).  

5.2.3.2 Analys 
Krisen Sydkraft utsattes  för kan ses som en oavsiktlig  samhällskris  som även utvecklades  i  en 
organisationskris på grund av varumärket. Den kan även ses som en  long shadow crisis då den 
inträffade snabbt och påverkar organisationen och samhället en  lång  tid därefter  (Falkheimer, 
Heide & Larsson 2009).  

Att som Sydkraft behöva hantera en kris av den rang som stormen Gudrun blev kan inte te sig 
enkelt i alla situationer. Att lägga milslånga kablar och röja upp i skog och mark, samtidigt som 
man tvingas hantera en kris utifrån en varumärkessituation kan inte på något sett vara enkelt.. 
Trots situationen de hamnade i hade de förberett sig väl genom att kalla in extrapersonal och en 
krisgrupp  i  form  av  500  man.  Sitsen  Sydkraft  hamnade  i  blev  enorm  i  omfattning  och  att 
situationen förvärrades genom två ytterligare misstag är bara att beklaga. Trots detta finns det 
saker Sydkraft kunde gjort annorlunda  i  form av både skadeståndet och den  information man 
gick ut med.  

Hade krisen varit något som successivt byggts upp så hade man successivt kunnat sätta in mer 
resurser och på så sätt kunnat möta krisen på ett annat sätt. Istället för att tvingas inse att man 
behövde  sätta  in  två  personer  åt  gången,  blev  istället  verkligheten  som  så  att man  tvingades 
sätta in 2000 personer. Hade krisen inte inträffat så plötsligt så hade krisen inte behövt få den 
omfattning  den  fick.  Sydkraft  gjorde  så  väl  de  kunde  utifrån  den  plötsliga  situationen  men 
misstagen som följde kunde de ha hanterat betydligt smidigare. Information som kan komma att 
revideras  kan  alltid  vara  vanskligt  att  gå  ut  med.  I  detta  fall  kunde  Sydkraft  gått  ut  med 
information där de säger att det fortfarande råder osäkerhet om när strömmen kommer tillbaka. 
Att förtroenden fallerar och resulterar i upprörda kunder då besked efter besked ändras ser vi 
då inte konstigt. Att kunderna å andra sidan kräver besked om när strömmen kommer tillbaka 
är även det förståeligt. För deras skull hade Sydkraft kunnat bemöta kunderna med ytterligare 
förståelse genom att säga att förhoppningsvis är strömmen tillbaka inom fem dagar, och i så fall 
låta kunderna bli positivt överraskade. Då har man varken gett falska förhoppningar eller lovat 
något  som kan  komma  att  brytas.  Det  hela  handlar  om  en  väldig  balansgång  där  ärlighet  kan 
lyftas som det bästa att luta sig emot. Vet man inte hur situationen kommer te sig är det bättre 
att ärligt säga detta och på så sätt försöka mildra den besvikelse och upprördhet som medföljer.  

När  det  gäller  skadeståndssituationen  kunde  Sydkraft  ha  tänkt mer  ur  kundperspektiv  än  ur 
vinstperspektiv.  Kunder  som  bemöts  på  ett  serviceinriktat  och  kundorienterat  sätt  blir 
förmodligen kunder som väljer att stanna kvar hos Sydkraft. När en kris av denna rang inträffar 
borde man försöka bortse från de regler och stadgar som finns. Både för kundens bästa, som ju 
alltid  ska  sättas  i  främsta  rummet,  och  för  Sydkrafts  vinst  i  längden.  Då  Vattenfall,  som  stor 
konkurrent, väljer att frångå de regler som finns borde Sydkraft ha fått upp ögonen för hur detta 
kan  komma  att  se  ut  framförallt  i  media.  Att  det  ena  storföretaget  agerar  givmilt  medan  det 
andra ger kunderna kalla handen ser inte bra ut å Sydkraft vägnar. Sydkraft hade kunnat tjäna 
betydligt mer på att följa Vattenfalls exempel än att helt ta avstånd.  

Då  250 000  av  400 000  drabbade  hushåll  var  kunder  till  Sydkraft  hade  de  även  ur  denna 
synpunkt tjänat på att gå in med en mer generösare inställning. Att visa kunderna att trots att vi 
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är störst, förmodligen har mest arbete att ta i tu med som ett resultat till Gudrun så väljer vi att 
sätta våra kunder i främsta rummet, liksom Vattenfall valde att göra. 

Ett smart drag av Sydkraft var att skjuta upp namnbytet till EON och istället i första hand rädda 
varumärket  Sydkraft.  Det  visar  till  att  Sydkraft  inte  utnyttjade  namnbytet  och  försökte  sticka 
huvudet  i  sanden  för  att  komma  undan  och  inte  tvingas  hantera  den  kris  de  befann  sig  i.  Att 
arbeta  vidare  med  och  försöka  avsluta  krisen  Sydkraft  hamnat  i  var  ett  bra  val.  Detta  då 
allmänheten antagligen hade  förknippat ett Sydkraft som  flydde  från problemen med det EON 
om hade ersatt. Vem vill fortsätta som kund i ett företag där man flyr från problemen genom att s
göra namnbyte och hoppas att problemen är ur världen på så sätt.   
 
De två teman som Sydkraft tagit fram ligger rätt i tiden på så sätt att de tar upp aktuella ämnen; 
leveranssäkerheten och klimatfrågan. Det visar till att de vill arbeta fram säkrare och bättre sätt 
att leverera fram el till sina kunder, samt att undvika att en kris av denna situation inträffar igen. 
Sydkraft vill genom detta visa till att de lärt sig av sina misstag, vilket är positivt. Att de väljer att 
lyfta klimatfrågan visar även det på att det ligger rätt i tiden vilket ser bra ut för kunderna. Att de 
har  tabbat  sig kan på något  sätt  vägas upp av deras mål  att  vara klimatsmarta. Ett  av de  fyra 
löften  som  Sydkraft  går  ut med  är  att  ”Våra  ägares mål  är  gemensamma med  kundernas:  >> 
Sydkraft  är  beroende  av  nöjda  kunder  <<”  (Karlsson  2008:  54).  Detta  mål  kan  väcka 
uppmärksamhet hos kunder då de  i skadeståndssituationen definitivt  inte arbetade utifrån sin 
nöjda kundpolicy. Det som står i löftet är mycket rätt. Sydkraft är beroende av nöjda kunder och 
utan dessa nöjda kunder överlever inte en organisation. Att sätta upp ett  löfte angående nöjda 
kunder efter krisen kan väcka irritation och uppmärksamhet. Men dessa löften kan precis som 
det första temat vara ett bevis på att man har lärt sig en läxa och att från och med nu vill arbeta 
utifrån en nöjd kundpolicy. Förhoppningsvis existerade  inte denna policy under Sydkrafts kris 
då det i så fall skulle ses som en pinsam situation.  

Det visade sig att vissa kunder valde att lämna Sydkraft och gick över till konkurrenter. Men att 
detta  främst  skedde  i  de  områden  som  inte  berördes  av  Gudrun  visar  till  medias  makt  och 
påverkan.  Denna  makt  går  att  urskilja  i  elupproret  då  bevakningen  övergick  till  att  kritiskt 
granska Sydkraft, vilket gjorde att upproret fick en helt annan genomslagskraft än om det endast 
hade gällt privatpersoner. Detta visar  tydligt  till varför media är så viktigt och varför man bör 
arbeta med dem istället  för att arbeta emot dem. Då media målade upp en tydlig bild över hur 
kostnaderna för varumärkesbytet kunde vara en avgörande faktor till varför kunderna inte fick 
någon ersättning borde Sydkraft varit snabba med att dela ut ersättning, för att rädda sitt eget 
skinn.  

Sydkraft  konstaterade  i  efterhand  att  informationsavdelningens  betydelse  under  en  kris 
förstärks markant  och  att  en  väl  hanterad  kris  kan  vara  direkt  betydelsefull  för  avdelningens 
kommande  roll  i  företaget.  Detta  bevisar  hur  stor  betydelse  informationsavdelningens  och 
kommunikationens roll i en kris är och visar även att informatörerna i en kris får möjlighet att 
visa vad de kan och på så sätt skaffa legitimitet inom organisationen.  

5.2.4 Varsel och varumärkesarbete 
2007 började det blir svajigt inom ett flertal olika industrier. Trots att Volvo Personvagnar sålde 
bra  valde  de  ändå  att  göra  nedskärningar  i  förebyggande  syfte.  Denna  varsling  var  en 
förhållandevis mild nerskärning då det erbjöds avgångspaket som gjorde att anställda valde att 
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avgå frivilligt. 2008 blev Volvo återigen tvungna att varsla på grund av att de kunde förutspå den 
ekonomiska  krisen  som  skulle  komma. Under  denna  kris  var  det  inte  bara  uppsägningar  som 
påverkade situationen utan även deras varumärke hängde på en skör tråd. Volvo var det första 
stora  företaget  som  varslade  i  lågkonjunkturen  vilket  ledde  till  stor  uppmärksamhet  i media.  
Anledningen till att de var först ut med att varsla var att ledningen såg att de var på väg in i en 
djup svacka och valde därför att  varsla  tidigt  innan  företaget  ”rusade  rätt  in  i  väggen med  för 
höga  kostnader”  (Larsson  K  2010‐04‐28).  Journalister  valde  att  se  och  peka  ut  Volvo  som 
misslyckade vilket fick ett negativt genomslag då samtliga journalister hängde på. En del i detta 
misslyckande grundade  journalisterna  i att Volvo hamnat efter  i  trenden med miljöbilar. Även 
politiker  deltog  i  smutskastningen  av Volvo  och  arbetsministern  gick  ut  och  sa  ”man  behöver 
inte vara hjärnkirurg  för att  se att  folk helt enkelt väljer andra bilar”  (Larsson K 2010‐04‐28). 
Även Maud Olofsson gick ut och talade om Volvo. ”Volvo är misslyckad – de har inga miljöbilar” 
(Larsson K 2010‐04‐28). Detta tema genomsyrade alla artiklar och rykten vilket ledde till tappat 
förtroende för varumärket Volvo. Vad som dock inte nämndes i mediekarusellen var att Volvo i 
13 år haft  en gasbil och  låg etta på  listorna med sina Flexi Fuelbilar. Volvo sålde även bra vid 
tidpunkten av varslingen men inte heller det nämndes.  

5.2.4.1 Agerande 
För att  slå  tillbaka mot detta bildade Volvo en brandemergencygrupp som var  tvärfunktionell. 
Ledartröjan  satt  på  pr‐  och  marknadsavdelningen.  Brandemergencygruppen  träffades  varje 
måndag  för  att  kontinuerligt  uppdatera  och  kolla  hur  de  låg  till.  De  plockade  även  fram 
målgrupper  kring  arbetet  vilka  var  mycket  breda  och  innebar  allt  ifrån  medarbetare,  till 
journalister och politiker. De jobbade inom alla kanaler på alla möjliga tänkbara sätt. En fördel 
de  kunde  dra  nytta  av  under  detta  arbete  var  att  Volvo  tagit  fram  en  ny mycket  bränslesnål 
motor,  i  DRIVe‐modellen.  I  och  med  denna  nya  motor  kunde  de  slå  tillbaka  med  den  nya 
modellen  istället  för  att  försöka  övertyga med den  gamla.  Genom denna motor  kunde de  visa 
gröna siffror och trycka på att Volvo hade gjort en motor som drog mindre än en halv liter per 
mil.  Den  nya  motorn  var  inte  tänkt  att  lanseras  förrän  under  2009  men  efter  att 
brandemergencygruppen övertygat företagsledningen inom personvagnar valde man att lansera 
den  tidigare. Den bil  som egentligen  skulle  lanserats under denna period var XC60,  en bra bil 
som  ändå  drar  förhållandevis  lite  för  att  vara  en  fyrhjulsdriven  bil.  Men  vilket  ramaskri  det 
skulle blivit om de under denna period hade släppt ytterligare en fyrhjulsdriven förhållandevis 
stor bil. För att undvika detta ramaskri valde man istället att skjuta upp den lanseringen till 2009 
efter att man räddat varumärket. Då kunde de trycka på att denna också var en bränslesnål bil, 
som ändå hade fyrhjulsdrift. Tanken under hela kampanjen kring DRIVe motorn var att övertyga 
om att Volvo har bränslesnåla bilar. Volvo valde att gå ut med kampanjen kring gröna siffror på 
stortavlor och  tv‐reklamer såsom mannen som tankar bilen  i  shorts  i ett  snöigt norra Sverige. 
Utöver den allmänna kampanjen valde VD:n på Volvo att skriva ett brev som riktade sig direkt 
till  de  trogna  Volvokunderna  och  berättade  däri  deras  bild  angående  miljöbilsryktena  och 
varslet.  De  valde  även  att  göra  insatser  såsom  att  förse  overheads  och  liknande med  ett  litet 
miljöbudskap på. Ytterligare hjälp i kampanjen var återförsäljarna som är Volvos förlängda arm 
samt medarbetarna  som alltid  agerar  ambassadörer  åt  organisationen.  Efter  att  ha  analyserat 
och  konstaterat  vilka  kanaler  de  kunde  använda  sig  av  valde  de  att  ha  något  budskap  i  varje 
kanal, stort som litet. Före årsskiftet kunde man börja se de seriösa journalisterna skruva på sig 
och inse att det inte bara handlade om att Volvo hade fel produkter då det var en globalkris inom 
hela bilindustrin och inom de flesta områden. De råkade bara vara först ut. Mediebilden började 
till Volvos fördel svänga och idag vet de på Volvo att det finns en helt annan inställning gällande 
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Volvo och miljöbilar. Även en helt annan åsikt angående Volvos varumärke (Larsson K 2010‐04‐
28).  

Detta  var  en massiv  kris  som de  enligt  Larsson K  (2010‐04‐28)  hanterade  supereffektivt.  Det 
positiva är att de idag vet hur de ska agerar om en kris inträffar igen. Genom att samla en grupp 
insatta och sätta problemet mitt på bordet kan de på så vis börja bena upp det; här är problemet, 
vilka  är  målgrupperna,  vad  vill  vi  säga  och  hur  kan  vi  nå  ut  genom  de  olika  kanalerna?  Att 
utvärdera  krisarbetet  som  byggde  på  dessa  frågor  gjordes  endast  i  form  av  en  vikbok  kring 
varumärkeskrisen.  I  övrigt  gjordes  inte  några  utvärderingar  och  anledningen  var  tidsbrist.  Så 
fort en kris är över är det snabbt vidare på nästa uppgift eller till och med nästa kris. Larsson K 
(2010‐04‐28)  tycker  egentligen  att  det  är  jätteviktigt  att  utvärdera  men  eftersom  alla  inom 
organisationen nu måste springa så mycket snabbare finns det helt enkelt inte tid. Hon anser att 
man vid alla stora händelser av värde för organisationen borde utvärderas.  

Inför uppsägningarna fick alla chefer en utbildning kring på hur man möter personer som blivit 
uppsagda och de fick även en utbildning kring kriskurvor för att på bästa sätt kunna möta dem 
som  fick  gå.  På  så  sätt  fick  de  öva  olika  scenarion  på  hur  de  som  var  tvungna  att  gå  kunde 
reagera. Inför ett varsel går man igenom hur man ska leverera den dåliga nyheten och här börjar 
man  alltid  med  lite  info  och  när  det  smällt  in  kommer  resten.  Oavsett  har  Volvo  alltid  som 
målsättning att alltid berätta först för medarbetare och att även berätta så mycket som möjligt 
(Larsson K 2010‐04‐28).  ”Det må  vara  skit  som kommer, men vi  fick  i  alla  fall  veta det  först” 
(Larsson  K  2010‐04‐28).  Detta  stöds  av  Cagle  (2006)  som  menar  liksom  Larsson  K  att 
medarbetare vill få vetskap om en kris direkt från organisationen och inte genom tidningar eller 
tv.   

5.2.4.2 Analys 
Krisen  på  Volvo  kan  räknas  både  som  en  avsiktlig  organisationskris  men  samtidigt  som  en 
oavsiktlig.  Avsiktlig  på  så  sätt  att  Volvo  varslade  medarbetare  vilket  innebär  en  kris  för 
organisationen, men oavsiktlig i den utsträckning att Volvos varumärke hänger på en svag tråd 
då media hänger ut dem som misslyckade. Varslet kan räknas som en slowburning kris då ett 
varsel smyger sig på men går förhållandevis snabbt över då varslet är utfört. Varumärkeskrisen 
är mer av en long shadow crisis då dem plötsligt blir uthängda och får hela media emot sig, där 
det  krävs  ett  långt  och  omfattande  arbete  att  åter  vinna  förtroende  från  sina  intressenter 
(Falkheimer, Heide & Larsson 2009).  

I krisen Volvo utsattes  för är medias påverkan och makt tydlig. Här kan man se det Coombs & 
Holladay  (2008)  menar  med  att  organisationer  inte  själva  kan  påverka  hur  media  väljer  att 
kommentera händelser och liknande. Detta då krisen var en intern kris i form av varsel och inte 
en varumärkeskris som det till stor del blev utmålat som. I denna kris går det att se att media 
påverkar även politiker och andra makthavares åsikter. Stora politikers uttalanden förvånar oss 
på  så  sätt  att  uttalanden  likt  Olofssons  och  arbetsmarknadsministerns  inte  borde  uttalas  så 
ogrundade  de  var.  Att  utan  större  inblick  uttala  sig  i,  i  detta  fall  Volvos, miljötänk  ser  vi  som 
negativt  för Volvo då politiker  är personer med makt  som på ett  eller  annat  sätt  kan påverka 
medborgarnas  tycke  och  åsikter.    Detta  grundas  i  uttalanden  som  nämndes  ovan,  exempelvis 
”Volvo är misslyckad – de har inga miljöbilar” (Larsson K 2010‐04‐28). Det går att se det som att 
Olofsson  inte  har  större  kunskaper  i,  eller  överhuvudtaget  har  studerat  exempelvis  Volvos 
hemsida, utan uttalar  sig helt efter vad hon har  läst  i media. Medias makt visar  sig även  i hur 
Volvos kris  formades  i media. Krisen på Volvo handlade om varsling och  inte om varumärket, 
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vilket media fick det att framstå som. Det var den stora mängden journalister som valde att lyfta 
miljöbilsfråga  som  en  kris  som  gjorde  att  krisen  uppstod.  Hade  en  eller  möjligtvis  två 
journalister skrivit om miljöbilarna i former utav en kris så hade det förmodligen inte blivit den 
uppståndelsen  det  blev.  Men  ett  stort medietryck  och  hungriga  journalister  som  hängde  på  i 
karusellen orsakade till stora delar den kris som Volvo tvingades stå inför, varumärkeskrisen.  
 
Att Volvo valde att tänka i banor kring en tidigare lansering av den nya miljömotorn visar på ett 
strategiskt tänkande. Att hålla kvar motorn och på så sätt även försäljningen hade inte varit ett 
smart drag. Att dessutom lansera en ny fyrhjulsdriven bil hade kunnat innebära ett ännu större 
ramaskri. Detta då är en  förhållandevis stor bil som drar en större mängd bensin. Trots att de 
lanserade den nya motorn så kunde det ha ett misslyckande stått för dörren. Detta på så sätt att 
Volvo med sina försök att överglänsa varumärkeskrisen genom att lansera den nya miljömotorn 
tidigare än tänkt kunde ses om att de i stundens hetta försökte rädda situationen så mycket som 
öjligt  genom  att  först  nu  lansera  en  miljöbil.  Men  att  strategiskt  lansera  den  bränslesnåla m

motorn väger upp faktumet att det hade kunnat resulterar i ett stort misslyckande.  
 
Vidare  är  Volvos  strategi  i  att  gå  ut med  budskap  i  samtliga  kanaler  de  använder  sig  av  som 
smart. På så sätt kunde de nå även de bredaste och svåraste målgrupperna, vilka skulle kunna 
vara de som i nuläget inte äger en Volvobil och den allmänhet som inte besöker Volvos hemsida. 
Att Volvos VD valde att personligt skriva ett brev riktat mot Volvokunderna är en positiv gest 
både för hans och företagets vägnar. Att en högt uppsatt chef skulle kunna ryka i en krissituation 
är  tänkbart och VD:ns brev skulle kunna vara ett  sätt att  leda  tankar bort  från det. Volvos VD 
behövde inte på något vis ha ett finger med i krisens inträffande, men rent generellt hade draget 
med att skriva ett brev kunnat ses som ett sätt att greppa efter det sista halmstrået. Oavsett om 
det  fanns någon okänd baktanke med ett personligt brev så kan det ses som den positiva gest 
nämnd ovan. Deras sätt att implementera sina budskap i ett flertal mindre sammanhang såsom i 
mail  och  overhead  gör  att  både  medarbetare  och  intressenter  tar  del  av  budskapen.  Att 
kontinuerligt ta del av dessa budskap, genom exempelvis en längre mailkontakt med en anställd 
på Volvo kan göra att budskapet rotar sig bättre. Att låta anställda agera en form av kanal ut till 
deras  omgivning  är  ett  bra  sätt.  På  så  sätt  kan  en  familjemedlem  få  information  om  en  ny 
miljösmart  Volvobil  trots  att  denna  person  inte  tidigare  ägt  en  Volvo.  Även  Cagle  (2006) 
diskuterar kring anställda som ambassadörer och menar att man aldrig ska undervärdera dem 
som en del  i  informationsspridningen. Att Volvo valde att  inte utvärdera krisarbetet går att  se 
som ett måste även då de syftade till tidsbrist. En utvärdering hade kunnat ge input och visa på 
ra, eller mindre bra, agerande i krisen. Kovacs (2009) menar även hon att utvärdering är viktigt b
för att se till vad som gick bra eller vad som kan göras bättre till nästa gång.  
 
Att  Volvos  chefer  inför  varslet  fick  utbildningar  kring  psykologins  påverkan  i  kommunikation 
stödjer tanken kring att någon form av medvetenhet kring psykologi krävs för att leverera dåliga 
nyheter  i  alla  former  av  kriser. Volvos målsättning  att  alltid  låta medarbetarna  först  ta del  av 
information kring en händelse är positivt för Volvo som organisation och för medarbetarna. Det 
visar  på  lojalitet.  Är  man  som  ledning  lojal  mot  sina  medarbetare  ökar  chanserna  att 
medarbetarna är detsamma.  
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5.3 Katastrofpsykologi 
När en individ utsätts för en kris går han eller hon igenom de faser som inom psykologin kallas 
krisfaser.  Chockfasen,  reaktionsfasen,  bearbetningsfasen  och  nyorienteringsfasen.  Det  skulle 
kunna gå att se dessa faser som ett brus när det kommer till kriskommunikation på så sätt att 
den drabbade kan visa  sig  inte vara  fullt  så mottaglig  för  information som den normalt  skulle 
vara.  Detta  är  anledningen  till  att  analysen  nedan  kommer  handla  om  huruvida  psykologiska 
faktorer kan ses som ett störningsmoment, alltså ett brus, vid kriskommunikation. Följaktligen 
kommer de  respondenters  kunskaper  och  tankar  som  representerar  den psykologiska delen  i 
uppsatsen att presenteras härnäst.  

”När  det  ofattbara  inträffar  slår  det  undan  den  grundläggande  tryggheten  för  en  människa  och  de 
grundvalar  som man  byggt  upp  detta  gör  att  man  svävar  i  något  tomt  intet.  Tryggheten  i  tillvaron 
försvinner  för  en  tid  framåt  tills  man  då  kommit  en  bit  genom  krishanteringen.  Då  det  ofattbara 
inträffar rubbar det ens vanliga tankebanor – kan en tsunami slå ut stora delar av Sydostasien så kan 
mycket väl en komet komma och slå ut stora delar av jorden. Dessa osäkra tankar påverkar en fram till 
dess man  finner något  som ger  en  trygghet  igen och grundvalarna  återigen är uppbyggda. Därför  är 
krisbearbetningen  viktig  för  att man  ska  hitta  tillbaka  till  ett  jordnära  läge  där man  igen  kan  finna 
trygghet”. (Henninger 2010) 

5.3.1 Reaktioner vid kris 
Johansson M (2010‐04‐26), gymnasielärare i psykologi, förklarar vad som händer i kroppen på 
en individ som utsätts för en kris, ur det biologiska perspektivet. När man som människa får en 
dålig nyhet levererad ökar pulsen och hjärtslagen, salivproduktionen stannar av och detsamma 
gäller matsmältningen. I en krissituation fokuserar kroppen på att hålla igång det vitala: hjärta, 
hjärna,  lungor  och  blodcirkulationen.  Detta  får  första  prioritet  för  kroppen  och  allt  annat  får 
vänta.  ”Kroppens prioritet  är att överleva”  (Johansson M 2010‐04‐26). Kroppen går  in  i  ett  så 
kallad fight or flightläge då man måste ta ett beslut för om man ska stanna och ta in det eller fly 
och ge upp (Johansson M 2010‐04‐26). Då kroppen i första hand prioriterar att överleva går det 
att diskutera om det är det som gör att man som drabbad inte tänker rationellt, och ibland inte 
tänker  alls.  Kroppen  är  fullt  upptagen  med  att  fungera  rent  fysiskt  vilket  gör  att  den  är  för 

t supptagen at  fungera lika psykiskt väl  om om individen i fråga inte befann sig i kris.  

 Johansson  M  (2010‐04‐26)  menar  att  desto  större  hot  och  desto  närmare  det  kommer 
människan desto större blir reaktionen, både biologiskt och psykologiskt. Henninger (2010‐04‐
27),  gymnasielärare  i  psykologi,  menar  att  man  reagerar  kraftigare  om  händelsen  kommer 
plötsligt. Om en människa dör av sjukdom eller ålder är detta självklart sorgligt men det är inte 
en traumatisk kris på samma sätt, då det  inte är något som händer plötsligt. En ung människa 
som går bort i cancer kan sätta hela världen i gungning för familj och vänner. Sorgligt är även när 
en äldre släkting går bort men reaktionen kan precis som Henning säger vara större i det första 
fallet.  Det  är  naturens  gång  att  äldre  människor  dör,  men  en  ung  människas  bortgång  är 
betydligt  svårare  att  ta  in.  Har  den  unga  personen  i  fråga  varit  sjuk  i  cancer  i  ett  flertal  år 
behöver  reaktionen  inte  heller  bli  lika  stor  som  om  samma  person  skulle  omkomma  i  en 
bilolycka, då man under sjukdomstiden till viss del förbereder sig på personens bortgång.  

Sedvallsson,  chefsläkare  inom  psykiatrin,  menar  att  ”Grundpersonligheten  avgör  hur  man 
hanterar krisen” (Sedvallsson 2010‐05‐03). Hur man reagerar på krisen man utsätts för avgörs 
efter hur man är som person, men en grundreaktion finns där utifrån krisfaserna som är nämnda 
ovan. Även somatiska känslor, kroppsliga smärtor, kan upplevas hos vissa drabbade, men även 
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det  är  individuellt.  Alla  som  drabbas  av  en  kris  genomgår  krisfaserna,  men  hur  är  helt 
individuellt.  Avgörande  faktorer  kan  vara  kön,  status  och  ålder  (Johansson  M  2010‐04‐26). 
Tidigare erfarenheter av kris kan ses som ytterligare en faktor. Har man upplevt någon form av 
kris  tidigare,  och  har  hanterat  denna  föregående  kris  på  rätt  sätt,  så  kan  man  med  stora 
möjligheter lättare ta sig igenom den kris man nu står inför. Både rent psykiskt och fysiskt. Hit 
går att koppla begreppet Posttraumatisk stressyndrom, PTSD, vilket kan visa sig då man tidigare 
i  livet genomgått en kris  i  form av exempelvis en  förälders bortgång. Hanterade man  inte, och 
inte kom ur, denna kris på rätt sätt så kan en avlägsen släktings plötsliga bortgång te sig mycket 
känslosamt  för den  som drabbats  av PTSD. Detta  även om man  inte hade  en nära  relation  till 
släktingen i fråga. Att alla går igenom faserna är lika tydligt och viktigt som att man som drabbad 
tar  sig  ur  dessa  faser,  på  ett  eller  anat  sätt.  Henninger  (2010‐04‐27)  som  upplevde  och 
drabbades av Tsunamin på så sätt att han befann sig i Sydostasien mitt i händelsernas centrum 
kan se sina kunskaper  i psykologi,  i egenskap av psykologilärare, som användbara. Han kunde 
tidigt se både sig själv och andra gå in i chockfasen och han upplevde att reaktionerna var olika 
hos  de  drabbade  på  plats.  Vuxna  människor  skrek  efter  sina  föräldrar,  barn  grät  hysteriskt 
medan  andra  uppvisade  stark  apati.  Henninger  upplevde  att  han  kunde  bearbeta  faserna 
snabbare och bättre då han hade kunskap om dem. ”Vet du om vad man kan förvänta sig kan ju 
rädslan bli mindre och när det  väl händer  så vet man med sig att det  är normalt”  (Henninger 
2010‐04‐27).  

5.3.1.2 Krisfaserna 
Den första fasen du upplever i en kris är chockfasen, vilken Henninger (2010‐04‐27) själv kallar 
vad‐var‐det‐som‐hände‐fasen.   Detta då man i denna fas inte har någon koll på situationen och 
man intalar sig att situationen inte kan vara såhär. 

Man  får  svårt  att  ta  in  en  nyhet  som man  tycker  ligger  långt  borta  från  den  verklighet man  lever  i. 
Berättar någon om ett dödsfall hos någon nära så tror man i många fall inte på personen för det ligger 
så  långt  borta.  Det  som  känns  overkligt  tar  lång  tid  att  ta  in.  Det  kan  ta  flera  minuter  innan  man 
verkligen förstår vad det är man får berättat för sig. Oftast förnekar personen och man kan även börja 
bete sig som ett barn på nytt (Johansson M 2010‐04‐26).  

Vi har en sköld som skyddar oss från att ta in det vi upplever som jobbigt (Henninger 2010‐04‐
27). Någonstans finns ett sunt förnuft men man väljer att  inte ta  in det  inträffade då det är ett 
starkt hot (Johansson M 2010‐04‐26). Henninger (2010‐04‐27) trycker dock på hur viktigt det är 
att komma vidare i denna fas, då det annars finns risk att man hamnar i ett apatiskt läge. Det är i 
chockfasen  som  kriskommunikationen  förekommer  mest.  För  mycket  information  eller  fel 
information kan till stora delar påverka hur den drabbade går vidare genom krisfaserna. Det är i 
denna fas brus kan påträffas, då det i de andra faserna inte förekommer kriskommunikation på 
detta sätt, eller ens överhuvudtaget. Att som informatör eller presstalesman väga informationen 
blir  alltså  i  denna  fas  oerhört  viktigt.  Kan  informationen man  vill  gå  ut med  tillföra  något  för 
stunden. Om inte bör man överväga att avvakta med den information som kan te sig stressande 
och bidra till ytterligare oro för drabbade.  

Reaktionsfasen  inträder  efter  att  den  drabbade  gått  igenom  chockfasen  och  det  är  här  man 
börjar  inse  att  det  har  hänt  något.  Man  tar  till  sig  och  förhåller  sig  till  det  inträffade  men 
samtidigt kan man dock fortfarande vara kvar vid ett förnekande (Henninger 2010‐04‐27). Det 
är i denna fas reaktionerna över det inträffade kommer och man kan tappa aptiten, sörja, gråta 
och  bli  arg  och  irriterad  (Johansson M  2010‐04‐26).  Henninger  (2010‐04‐27) menar  att  det  i 
denna  fas  kan  frågor  uppstå  kring  varför  det  exempelvis  skulle  inträffa mitt  i  semestern  eller 
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varför  skulle  strömmen  gå  mitt  i  middagsförberedelserna.  Man  gör  inte  direkt  något  åt 
upplevelsen  utan  sätter  möjligtvis  enstaka  ord  på  händelsen.  Ju  närmare  man  ligger  något 
känslomässigt, desto värre känns det i reaktionsfasen (Johansson M 2010‐04‐26). På vilket sätt 
informationen levererades i chockfasen kan vara avgörande för hur man går vidare i denna fas. 
Även i denna fas man komma i kontakt med en  informatör eller  liknande då vissa går  in  i den 
relativt  snabbt. Även här kan vidare  information uppfattas på olika sätt beroende på vem den 
drabbade  är  och  hur  dennes  tidigare  erfarenheter  ser  ut.  Då  det  är  först  i  denna  fas  som 
informatörer, och andra förmedlare av information, får respons och feedback från drabbade och 
anhöriga så måste dessa förmedlare även i denna fas ha kunskap i hur man bäst kommunicerar. 
Att de drabbade nu har en förståelse och insikt i vad som har hänt kräver att informationen är 
desto mer givande och detaljerad än i chockfasen.  

Det är  i bearbetningsfasen saker och ting börjar hända menar Henninger (2010‐04‐27). Det är 
här man börjar förhålla sig till händelsen och gå vidare med upplevelsen. Man kan känna ilska 
mot  händelsen,  vilket  är  ett  tecken på  att man börjat  gå  vidare. Det  är  i  denna  fas  tankar  om 
begravning  och  liknande  uppstår  och  folk  i  ens  närhet  måste  ha  förståelse  för  att  man  vill 
fundera och tänka. Har man fått mycket stöd i reaktionsfasen så kan denna fas på sätt och vis bli 
enklare att ta sig igenom. I detta skede är det bra att stödgrupper finns att tillgå men är det så att 
den  drabbade  visar  tecken  på  att  inte  kunna  ta  sig  ur  faserna  så  krävs  bättre  hjälp  än  bara 
stödgrupper  (Johansson  M  2010‐04‐26).  Det  kan  dröja  upp  till  veckor  och  i  vissa  fall  även 
månader  att  nå  denna  fas.  Under  denna  kris  ältar man mycket  och  folk  i  ens  omgivning  kan 
tröttna  på  den  drabbade  och  dennes  beteende  (Henninger  2010‐04‐27).  Men  som Henninger 
säger måste ”krisen bearbetas  för att man ska kunna komma vidare” (Henninger 2010‐04‐27). 
Nyorienteringsfasen, den fjärde och sista, innebär att man nu börjar gå vidare och kan lägga det 
som  hänt  bakom  sig  genom  att  ha  accepterat  det.  De  drabbade  har  återigen  återgått  till  det 
vardagliga  livet  med  allt  vad  det  innebär  (Henninger  2010‐04‐27).  ”Har  man  kommit  till 
nyorienteringsfasen så har du accepterat att du sörjer och att det är okej […] och man ser fram 
emot saker, man kör på och ser det  inträffade som en fas  i sitt  liv” (Johansson M 2010‐04‐26). 
Normalt tar det ett år innan man träder in i denna fas och man har då accepterat det inträffade 
men  sorgen  finns  fortfarande där  (Johansson M 2010‐04‐26). Den  tredje  och  fjärde  fasen  är  i 
huvudsak  inte  de  faser  en  informatör,  eller  annan  informationsförmedlare,  kommer  i  kontakt 
med.  Detta  endast  vid  enstaka  situationer  och  då  krävs  inte  att  informationen  anpassas  på 
samma sätt som i de två första faserna. Den drabbade har genom att gå vidare lärt sig acceptera 
situationen  och  i  de  flesta  fall  är  alltså  ingen  ytterligare  information  nödvändig.  Detta  med 
undantag från situationer där nära anhöriga exempelvis får omkomnas kroppar transporterade 
hem efter månader eller år försvunna vid exempelvis Tsunamin eller ett förlist fartyg.   

5.3.2 Kommunicera med drabbade 
Att kommunicera på ett lämplig och välanpassat sätt med drabbade kan visa sig vara tufft. Men 
att  hålla  sig  till  ett  antal  faktorer  som  gör  att  den  drabbade  och  dess  anhöriga  upplever 
situationen  och  kommunikationen  kring  den  som  bättre  kan  underlätta.  Sedvallsson 
(Sedvallsson  2010‐05‐03)  menar  att  ärlighet  är  en  av  de  viktigaste  faktorerna  vid 
kriskommunikation  ”Tydlighet  och  ärlighet  underlättar  när  du  ska  kriskommunicerar.  Ingen 
mår  bra  av  inlindad  information  som  inte  stämmer”  (Sedvallsson  2010‐05‐03).  Henninger 
(2010‐04‐27)  menar  även  han  att  ärlighet  är  en  viktig  faktor.  Samtidigt  ska  man  inte  vara 
skoningslös utan visa den drabbade respekt och emotion. ”Det är så fort man fått dödsbeskedet 
som krisbearbetningen påbörjas. Man gör inte den drabbade en tjänst om man då inlindar den i 
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ett  falskt  hopp  genom  att  linda  in  budskapet  vackert”  (Henninger  2010‐04‐27).  Johansson M 
(2010‐04‐26) menar att det är först när fakta om exempelvis ett dödsfall är levererat som man 
ska gå in och visa empati. ”När du kommit med ditt budskap kan du lägga armen om och trösta. 
Men  det  är  alltså  först  efter  att  du  levererat  för  att  den  drabbade  ska  inse  att  det  du  säger 
verkligen är sant” (Sedvallsson 2010‐05‐03). Vidare menar Johansson M (2010‐04‐26) att det är 
viktigt att aldrig hålla på informationen. Leverera det du vet och var övertydlig när du gör det. 
Sedvallsson  (2010‐05‐03) menar även hon att  tydlighet och att  få  fram samtlig  information är 
viktigt  och  pekar  även  på  vikten  av  att  hjälpa  den  drabbade med  den  information  denne  kan 
tänkas  behöva.  ”Det  är  viktigt  att  inte  bara  hänvisa  folk  som  är  drabbade  och  i  chock” 
(Sedvallsson  2010‐05‐03).  Johansson  M  (2010‐04‐26)  menar  detsamma  i  att  en  drabbad 
behöver någon som tar reda på fakta åt den, då den själv befinner sig i ett för denne inte normalt 
tillstånd. Att vidare hantera en drabbad med försiktighet och finkänslighet ses även det som en 
viktig faktor. Samtidigt som man ska få fram det man vill ha sagt så kan det göras med betydligt 
mer finess än vad som görs i många fall idag (Sedvallsson 2010‐05‐03). Hur informationen ska 
levereras  kan  dock  bero  på  situation  till  situation.  ”Information  måste  anpassas  efter 
situationen, men budskapet som ska ges kvarstår ändå och det måste fram oavsett vad. Man kan 
inte komma undan att leverera budskapet” (Henninger 2010‐04‐27).  

Att  se  ärlighet  som  en  viktig  faktor  är  det  inte  bara  de  psykologikunniga  som  gör.  Även  de 
kommunikatörer som återfinns som respondenter säger samma sak, vilket kan ses som positivt. 
Detta då det utifrån respondenterna verkar finnas en medvetenhet kring vikten av ärlighet. Att 
vara ärlig kan även kopplas till det som sägs kring att inte linda in budskap och fakta i finare ord 
och meningar. Det är viktigt att på ett tydligt och rakt sätt säga att personen i fråga har avlidit 
eller dött,  istället  för att  säga att personen gått vidare eller  gått bort. Detsamma gäller när en 
ledning i en organisation går ut till de anställda med att de måste varsla. Lindas budskapet in i 
ett kanske, antagligen eller möjligtvis så är riskerna stora att de anställda fångar upp de orden 
och lindar in sig själva i falska förhoppningar. I dessa fall är det bättre att gå ut med ett mindre 
bra  besked  direkt,  såsom  att  vi  kommer  att  behöva  varsla.  Det  är  sedan  bättre  att  gå  ut  och 
meddela de anställda när varslingen  inte kommer att behöva ske. På så sätt behöver de heller 
inte  gå  runt  i ovisshet och känna oro  för om de  får behålla  sina  jobb. Att  i  samma situationer 
hålla  de  anställda  uppdaterade  genom  aktuell  information  är  även  det  viktigt.  Detta  för  att 
undvika anställda som känner sig förda bakom ljuset då ledningen undanhållit information. Att 
aldrig  hålla  inne  på  bekräftad  information  eller  liknande  är  alltså  ytterligare  något  viktigt  ur 
kriskommunikationssynpunkt.  Vidare  går  det  att  se  informatörer  eller  andra  leverantörer  av 
information som viktiga i att bistå med hjälp till en drabbad i att leta information, en hjälp som 
är både viktigt och ses som ett positivt bemötande. Rykten kring organisationer bildas snabbt 
och  detta  kan  vara  ett  sådant  fall.  Hänvisar  informatören  vidare  en  svårt  drabbad  i  en 
krissituation för att själv  leta  information ser detta  inte bra ut utåt. Rykten om organisationen 
som  bristande  både  servicemässigt  och  som  emotionellt  kalla  kan  vara  förödande  för 
organisationen på lång sikt.  De som någon gång kan komma att behöva leverera dåliga budskap 
bör vara förstående och tröstande. Men alltså  först efter att det dåliga beskedet  levererats. Att 
visa en drabbad kalla handen är inte ett lämpligt beteende eller positivt i något läge.  

5
 
.3.2.1 Stödgruppens betydelse 

Det är väldigt viktigt att stödgruppen kommer väldigt  fort eftersom man hamnar  i  chockfasen direkt 
och  för att man då  ska kunna  ta  sig ur chockfasen är det viktigt att  stödet  finns direkt. Alla behöver 
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absolut inte det men för de som behöver det måste det finnas och är viktigt. Det är ju mer än de som är 
direkt  drabbade  som kan behöva hjälp. Utan det  kan  även vara  föräldrar,  vänner,  syskon,  släkt med 
mera som far illa och mår illa av situationen.  (Henninger 2010‐04‐27) 

 
En tränad psykolog kan se var  i krisfaserna en patient befinner sig och kan därför direkt gå in 
och  fånga upp den  i den  fas den befinner sig  i. Därifrån kan de  få dem att gå vidare. Det  finns 
trösklar som måste passeras i krisfaserna för att man ska kunna må bra  igen. Många klarar av 
detta själva men vissa kan behöva hjälp och då är det viktigt att denna hjälp erbjuds. Henninger 
(2010‐04‐27) säger helt subjektivt att det nog inte finns någon som inte kan ta sig ur faserna och 
gå vidare men det kan behövas hjälp. ”Med rätt inställning och med stöd kan man gå vidare. […] 
Man kan lära sig att förhålla sig till det som hänt och detta måste man lära sig. Om man inte kan 
det själv så finns det andra som kan det – vi  lagar  ju  inte bilen själv” (Henninger 2010‐04‐27). 
Att stödgrupper är viktigt visar sig ganska självklart då de finns de som inte kan ta sig ur en kris 
själv. Stödgruppsverksamheten är relativt förekommande i organisationer idag. Stödgrupper är 
inte något direkt kopplat till kriskommunikation men att som informatör ha kunskap i vad man 
kan  erbjuda  en  drabbad  för  typ  av  stöd  och  var  man  ska  hänvisa  dem  är  dock  viktigt.  Det 
Henninger säger är alltså rimligt och att stödgrupper behövs och gör nytta råder därför  ingen 
som helst  tvekan om. En person som på något sätt är drabbad ska  fångas upp  tidigt och detta 
med professionell hjälp om så behövs. Precis som med kriskommunikation, menar Sedvallsson 
(2010‐05‐03),  att  katastrofpsykologi  kräver  en  plan  som man  får  försöka  förhålla  sig  till  i  en 
krissituation.  Det  går  i  en  sådan  situation  inte  att  helt  handla  impulsivt.  Sedvallsson  avslutar 
med  orden:  ”Kris  i  sig  är  utveckling”  (2010‐05‐03)precis  som Kovacs  (2009) menar  i  att  dra 
lärdom av kriser inför nästkommande kris. 

Dessa psykologiska reaktioner kan påverka på  främst  två sätt  i  en situation där en  informatör 
använder  kriskommunikation.  För  det  första  kan  informatören  själv  påverkas  av  dessa 
reaktioner. Exempelvis  finns det stor möjlighet att  informatören själv hänger på en skör tråd  i 
ett  varsel men behöver  agera korrekt mot både medarbetare och mot omvärlden.  Samma sak 
gäller  ifall  organisationen drabbas av ett dödsfall.  Informatören är  en av de medarbetare  som 
kan behöva information och stöd men den behöver fokusera på de medarbetare som finns runt 
den  och  omvärlden  som  ligger  på  och  vill  veta  mer.  Har  en  informatör  i  dessa  situationer 
kunskap  inom  området  katastrofpsykologi  kan  informatören  känna  igen  vad  den  själv  går 
igenom  och  på  så  sätt  hantera  reaktionerna  alltefter  de  kommer.  Henninger  (2010‐04‐27) 
berättar att han kunde känna sig lugn när han genomgick de olika krisfaserna då han kände igen 
dem  i  och  med  Tsunamin.  I  intervjun  med  Svanell  (2010‐04‐22)  delger  han  att  många  runt 
honom var oroliga att han skulle bryta ihop. Därför fanns det hela tiden någon i hans närhet som 
höll koll på honom. Att ha kunskap inom de olika krisreaktionerna skulle kunna vara avgörande i 
en händelse av kriskommunikation. För det andra är det en klar  fördel  för  informatörer att ha 
kunskap inom reaktionerna då de ska ge information till en grupp personer som mycket möjligt 
skulle  kunna  drabbas  av  någon  av  reaktionerna  –  i  större  eller  mindra  utsträckning.  Vet 
informatören  då  vad  som  kan  hända  med  dem  finns  det  goda  möjligheter  att  informatören 
lyckas  tillgodose  informationsbehovet  som  finns  och  även  anpassa  informationen  efter  hur 
mottagliga  mottagarna  är.  Larsson  &  Nyman  (2010‐04‐27)  såg  till  att  all  information  som 
medborgarna  skulle  kunna  behöva  fanns  lättillgängligt  på  deras  webbsida  vilket  gjorde  att 
medborgarna  kunde  finna  den  information  de  sökte  när  helst  de  behövde  den,  och  var 
mottagliga för den. Larsson K (2010‐04‐28) såg till att budskapet fanns inom ett flertal kanaler 
så det nådde mottagarna oavsett var de fanns.  
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6. Slutdiskussion 
I slutdiskussionen som följer kommer svar på problemformuleringen att ges,; vilka faktorer det 
är  som  avgör  om  man  lyckas  med  kriskommunikation  och  hur  psykologi  påverkar 
kriskommunikationen. Vi väljer att lyfta allmänna slutsatser vi dragit utifrån intervjuer, samt att 
lyfta  en  framgångsfaktor utifrån  varje  fall  vi  presenterat  i  empirin. Utvärdering  av  sambandet 
mellan empiri och metod kommer göras och en pespektivering att utföras. 

6.1 Slutsats  
Utifrån  intervjuerna  med  respondenterna  har  vi  kunnat  utläsa  ett  flertal  allmänna 
framgångsfaktorer: 

• Krismedvetenhet  

Krismedvetenhet  har  visat  sig  vara  en  avgörande  faktor.  Vet  organisationen  om  att  den  kan 
utsättas för kriser och vad för slags kriser kan den även på så sätt veta hur kriserna ska bemötas 
när den inträffar. Krisplaner och krisgrupper kan underlätta.  

• Övning 

Övning ger färdighet. Saknas erfarenhet kring krishantering finns det bara ett sätt att skaffa sig 
kunskap  –  genom  att  öva.  Även  de  som  besitter  erfarenheter  kan  behöva  öva  på  andra 
krisscenarion.  

• Ärlighet 

Ärlighet är alltid A och O inom kriskommunikation. Att dra nödlögner i en kris kan i sin tur leda 
till en kris i sig.  

• Leverera information fort 

Att leverera informationen så fort det finns information att ge är viktigt för att inga ska känna sig 
förda bakom lyset eller att de undanhållits information. 

• Inte linda in  udskapen 

Inget  budskap  blir mildrare  genom  att  det  är  inlindat  i  falska  förhoppningar.  En  individ  som 
genomgår krisfaserna förstår sällan liknelser och kan hålla fast väldigt hårt vid ett ”kanske”. För 
att individen ska kunna bearbeta budskapet kan det inte vara förskönat.  

b

• Sanningen ska fram 

Precis som med ärlighet  fungerar det  inte heller att undanhålla  information  i en kris eftersom 
detta i sig kan leda till en kris eller förvärra den kris som redan finns.  

• Valet av kanaler 

Valet  av  kanaler  kan  även  det  vara  avgörande  för  utfallet  av  krisen.  Väljer  organisationen  att 
förmedla information via en kanal som inte når målgruppen är informationsinsatsen ogjord.  
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Som  framgångsfaktor  i  krishanteringen  vid mordet  av  Anna  Lindh  urskiljdes  pressekreterare 
Dan  Svanells  förmåga  att  på  ett  snabbt  och  tydligt  sätt  sätta  sig  in  i  krisen  och  direkt  börja 
arbeta.  Svanells  tydlighet  i  att  låta  omgivningen  få  insikt  i  att  han  skötte  hela 
informationsarbetet ses som kompetent och lyckat. Hans agerande och inte minst hans lyckade 
koncept i att delge allmänheten den information han hade, med undantag för personliga detaljer, 
och inte hålla på den ses som en framgångsfaktor. Svanell intog rollen som en informationssluss.  
I  fallet svininfluensan och massvaccinationen är en  tydlig  framgångsfaktor goda  förberedelser. 
Att  redan  innan  massvaccinationen  gå  ut  med  god  före‐information  i  form  av  var  man  kan 
vaccinera  sig,  hur  det  ska  gå  till  och  så  vidare  är  lyckat.  Landstinget  Halland  lyfte  tidigt  in 
webbens  betydelse  och  propagerade  för  hemsidans  funktion  i  kommande  massvaccination. 
Smart drag att låta allmänheten redan tidigt få information, som de kunde ha valt att hålla på om 
denna information inte bedömdes som brådskande och viktig. Att som Sydkraft välja att låta en 
händelse  passera  innan  en  ny  tar  vid  i  form  av  varumärkesbyte  är  ytterligare  en 
framgångsfaktor. De valde att kämpa sig igenom krisen med Stormen Gudrun först och på så sätt 
visa att de värnar om sina kunder och att de gör bäst i att slutföra det innan de slänger sig in i 
något nytt. Det skulle kunna finnas en risk i att låta varumärkesbytet inledas förtidigt på så sätt 
att EON då kunde ha kopplats ihop med Sydkraft och deras krishantering med Gudrun. Trots att 
det  enklaste  sättet  hade  varit  att  byta  varumärke  direkt  så  valde  de  att  rädda  Sydkraft  först 
vilket är en tydlig framgångsfaktor. En framgångsfaktor att krisen inte blev ännu större var att 
man redan satt in resurser i form av ytterligare medarbetare. Hade detta arbetet inte gjorts hade 
krisen kunnat  slå  till om möjligt ännu hårdare. En  framgångsfaktor som slutligen ska  lyftas är 
det strategiska tänket som Volvo arbetade utifrån i krisen som inträffade. De valde att möta tuffa 
journalisters kommentarer och hårda reportage med värdighet. Detta genom att inte ta efter den 
form av smutskastning journalisterna ägnade sig åt utan istället agera på ett mer värdigt sätt och 
ta åt sig av kritiken och göra det bästa av situationen. Att de valde att lyfta den nya miljömotorn 
istället  för  att  lansera  den  tänka  fyrhjulsdrivna  bilen  var  även  det  positivt.  Detta  visar  på 
strategiskt tänk samt att de valde att arbeta i ett flertal kanaler för att nå en sådan bred massa 
som möjligt.  

Problemformuleringen  som  gjordes  i  form  av  en  koppling  mellan  kriskommunikation  och 
psykologi  kan  bekräftas  utifrån  intervjuerna.  De  psykologkunniga  pekar  på  att  kunskap  inom 
psykologiska  reaktioner  och  liknande  är  viktigt  att  ha med  sig  när man  levererar  budskap  av 
varierande slag. Samtliga har bekräftat att en människa som befinner sig kris  inte är mottaglig 
för  samma  information  som  vid  dennes  normala  tillstånd.  Därför  går  den  koppling 
problemformuleringen  utarbetats  utifrån  att  ses.  Att  som  Volvo  välja  att  utbilda  ledning  och 
informatörer i psykologiska begrepp och reaktioner visar på en medvetenhet inom ämnet. Peter 
Henningers  kunskaper  i  psykologi  och  hans  upplevelse  i  Sydostasien  visar  även  den  på  ett 
samband. Detta då Henninger menar att han kunde dra nytt av medvetenheten om krisfaserna 
och liknande. Det kan vara tillräckligt svårt för en drabbad att gå vidare efter kris som det är. Det 
kan  försvåras  ytterligare  genom bristfällig  och  dålig  information  och  inget  av  det  hjälper  den 
drabbade nämnvärt framåt. När den drabbade således går in i chockfasen är det nödvändigt med 
anpassad  information  för  att  på  bästa  sätt  kunna nå ut med  informationen och  för  att  ge den 
drabbade möjlighet till att så småningom nå bearbetnings‐ och nyorienteringsfasen. Slutsatsen 
att  psykologi  och  kommunikation  i  krislägen  är  sammankopplade  och  att  den medvetenheten 
bör göras större och tydligare går att dras som slutsats.  
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Sättet som anses som rätt eller mest passande att kriskommunicera genom finns enligt oss inte. 
Ovan nämnda faktorer kan leda till framgång ur kriskommunikationssynpunkt men det innebär 
inte att de är rätt och mest passande vid alla tillfällen.  

6.2 Metodutvärdering 
Vi anser att den metod vi valt att använda oss utav är för vårt syfte det mest ultimata. Detta då vi 
ville veta hur kriskommunikation ser ut i verkligheten och detta anser vi att man på bästa sätt 
får  fram  genom olika  fall.  Vi  ville  även  lyfta  vissa  allmänna  faktorer  som  kan  vara  avgörande 
oavsett vilken krissituation det handlar om.  För att få fram det vi velat undersöka har vi därför 
valt att  intervjua våra respondenter vilket vi anser är ett bra sätt  för att  få  fram både konkret 
information och även deras personliga  åsikter. Den metod  som användes  för  att  samla empiri 
har varit den mest ultimata. Något som dock hade gått att ändra på angående intervjuerna är att 
en  testintervju  skulle  ha  genomförts  på  någon  annan  än  respondenterna  för  att  på  bästa  och 
mest effektiva sätt utföra intervjuerna. De senare intervjuerna blev effektivare och mer specifika 
till området. Detta kan dock bero på andra faktorer då vi under intervjuernas gång blivit mer och 
mer  pålästa  inom  området  och  har  kunnat  effektivisera  intervjuerna  och  kunnat  ställa  mer 
specifika följdfrågor.   

Den enda kommentar som finns till tillvägagångssättet i studien är det bekymmer som trots allt 
har uppstått med för mycket empiri. Det har kommit att bli ett bekymmer då alla respondenter 
har givit mycket bra information och goda tankar som alla varit värdefulla för studien.  Det har 
inneburit att  information har fått sorterats,  från bra till mindre bra. Det har även inneburit att 
vårt  empirikapitel  har  blivit  mer  omfattande  än  beräknat.  Samtliga  respondenter  har  dock 
delgett studien goda kunskaper och information som uppsatsen dock inte hade klarat sig utan. 
Varje respondent har bidragit med sin beskärda del i studien. Ett av områden fallen tog upp hade 
gått att utesluta. Men att utesluta en av respondenterna hade inte varit aktuellt på grund av de 

terfarenhe er de besitter.   

Vi  anser  att  vi  har  uppfyllt  vårt  syfte  till  största  del  då  vi  undersökt  både  fenomenet 
kriskommunikation och dess samband med katastrofpsykologi. All empiri har hjälpt oss och har 
gett  oss  kunskaper  som vi  tidigare  inte  hade. Utifrån  våra  förutsättningar  anser  vi  syftet  som 
uppfyllt.  

6.3 Perspektivering  
Det  finns  dubbla  användningsområden  för  denna  studie.  För  de  som  vill  forska  vidare  inom 
området  finns  här  en  stabil  grund  i  ett,  enligt  oss,  förhållandevis  outforskat  område.  Studien 
fyller även en  funktion  för våra respondenter. Alla respondenter kommer att  ta del av studien 
och genom den kan de sedan lära både av sig själva och av övriga respondenter; vad de gör och 
vad  de  inte  gör.  Utöver  detta  kan  även  övriga  kommunikatörer  eller  krishanterare  ta  lärdom 
utifrån de fall och allmänna konstateranden som är gjorda i studien.   Studien fyller därmed ett 
flertal  olika  användningsområden.  Utifrån  vårt  arbete  med  empirin  kan  vi  konstatera  att  ett 
flertal av våra fall hade kunnat stå ensamma som utforskningsområde och att man på så vis hade 
kunnat  finna  ännu  mer  information  kring  dem.  Det  hade  även  gått  att  bredda  synsättet  på 
psykologin, genom att gå in mer precist och även sett till andra termer än krisfaserna. Det finns 
även  stora  möjligheter  att  undersöka  ledningens  roll  i  situationer  av  krishantering  och 
kriskommunikation.  Att  utforska  huruvida  sociala  och  kulturella  faktorer  kan  agera 
störningsmoment vid kriskommunikation är även det ett möjligt forskningsområde.  
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Bilaga 1 – Respondent presentation 

Chefläkare inom psykiatrin 
Barbara Sedvallsson är psykiatriker och chefläkare  i divisionen  för psykiatri och habilitering  i 
Landstinget  Blekinge.  Sedvallsson har  även uppdrag  i  PKL och  tjänstgör  som TIB,  tjänstman  i 
beredskap.  PKL  står  för  psykologisk  katastrofledningsgrupp,  däri  Sedvallsson  är  ordförande. 
PKL  är  ansvariga  för  psykologiskt  och  psykiatriskt  omhändertaganden  vid  kriser.  I  PKL  finns 
även  en  katastroforganisation,  vari  Sedvallsson  även  är  delaktig.  Intervjun  med  Sedvallson 
utfördes på Landstinget Blekinge, på hennes kontor. 

Landstinget Blekinge  
På  landstinget  har  vi  intervjuat Anders Bohlin  (100422)  som 
är  säkerhetschef  inom  landstinget.  Hans  uppgift  inom 
Landstinget Blekinge är att se  till att det  finns en plan och en 
lösning  ifall  en kris  skulle  inträffa. Han  är  även TIB,  tjänsteman  i  beredskap. Han har  tidigare 
erfarenheter  inom  vården  som  narkossköterska  och  ambulanssjukvårdare,  båda  har,  enligt 
honom, gett honom en del kriserfarenheter. Han har upptill detta varit iväg på två långresor med 
HMS Karlskrona med försvarsmakten. Bohlin har även utbildat massmedia om krishantering och 
kring  deras  agerande  i  krissituationer.  Vi  besökte  Bohlin  på  hans  kontor  på  Landstinget 
Blekinge.  

Landstinget Halland 
Vi  intervjuade  Malin  Larsson  (100427)  som  är  projektledare  för 
massvaccinationen  kring  svininfluensan  på  landstinget.  Vi 
intervjuade  även  Lasse  Nyman  (100427)  är  informatör  på 
Landstinget  som  varit  delaktig  i  projektgruppen.  Larsson  M  har  tidigare  arbetat  inom 
landstinget  inom psykiatrin och anser att de är de kriserfarenheter hon har med sig  i bagaget. 
Nyman har vid ett flertal tillfällen arbetat med kriskommunikation vid olika tillfällen, som t.ex. 
kring  de  hemkommande  vid  tsunamin  och  även  vid  fågelinfluensan.  Larsson  M  och  Nyman 
besökte vi på Landstingshuset i Halmstad.  

Länsstyrelsen i Blekinge Län 
På länsstyrelsen har vi intervjuat Claes Wiberg (100419) som är 
försvarsdirektör,  titeln  är  en  aning  missvisande  eftersom  han 
idag  inte  arbetar  med  krig  av  något  slag  utan  i  mycket  större 
utsträckning  arbetar  med  krisberedskap.  Vi  var  och  träffade 
Wiberg på länsstyrelsen. Wiberg har arbetat med beredskap sedan mitten av 70‐talet, vilket gör 
att  han  arbetat  kring  ett  flertal  större  kriser;  fågelinfluensan,  tsunamin,  stormen  Gudrun  och 
även  en  större  tågolycka  på  sträckan  mellan  Karlskrona  och  Kristianstad  där  många 
karlskronabor blev berörda. 

Christer Johansson (100419) arbetar som kommunikatör inom Länsstyrelsen och har även han 
arbetat inom ett flertal olika kriser inom Blekinge län. Han har i grunden en ekonomiutbildning 
men har arbetat  inom kommunikation  i drygt 15 år, vilket ger honom erfarenheten  istället  för 
utbildningen.  De  kriser  som  Christer  bland  annat  varit  delaktig  i  är  fågelinfluensan  och  den 
ovannämnda tågolyckan.  

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/�
http://www.lthalland.se/�
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MSB – Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap 
Förre detta Krisberedskapsmyndigheten. Här har vi varit  i kontakt 
med  Henrik  Olinder  (100511)  som  är  handläggare  inom 
kriskommunikation.  Han  arbetar  främst  mot  myndigheter, 
departement  med  mera.  Han  arbetsuppgift  är  att  hjälpa 
organisationer bygga upp en krismedvetenhet redan innan krisen inträffar och hjälper dem att 
bygga upp planer och strategier kring krishantering. Han skapar utbildningar och hjälper även 
till med att  se över deras krisplaner om det  skulle behövas. Utöver  att hjälpa organisationer  i 
kriser arbetar han även själv direkt med krishantering när det inträffar samhällskriser. Exempel 
på kriser som han arbetat med är svininfluensan,  fågelinfluensan, glas  i kyckling och den mest 
aktuella krisen ‐ askmolnen från Island. Tanken med MSB är att de ska agera plattform för olika 
myndigheter.  Vi intervjuade Olinder över telefon eftersom det var för stora avstånd.  

Socialdemokratiska regeringskansliet 
På Socialdemokratiska  regeringskansliet har vi  gjort  en  telefonintervju med 
Dan Svanell  (100422) som var Anna Lindhs pressekreterare  innan hon blev 
mördad.  Det  var  Dan  Svanell  som  hade  hand  om  kontakter  ut  till  pressen 
under  Anna  Lindhs  tid  på  sjukhuset.  Svanell  har  även  vid  ett  flertal  andra 
tillfällen  fått  testa  öva  kriskommunikation.  Han  arbetade  på  den  svenska 
ambassaden i London under terrorbomberna i tunnelbanorna. Han har även kriskommunicerat 
vid evakueringen av Libanon. Om man ser till mindre kriser har han suttit som pressansvarig åt 
ett  flertal  politiker,  utöver  Anna  Lindh,  så  som  Göran  Persson,  Pär  Nuder  och  Jan  Eliasson. 
Eftersom  man  nästintill  var  dag  kan  läsa  om  politiker  i  dagspress  och  till  viss  del  även 
skvallerpress kan även det innebära kriskommunikation till viss del.  

Psykologilärare 
Maria  (Mia)  Johansson  (100426)  var  vi  och  träffade på Kattegattgymnasiet måndagen den 26 
april  angående den psykologiska delen  i  uppsatsen.  Johansson M har,  enligt henne,  inte några 
större erfarenheter kring kris mer än vardagskriser. Hon är dock utbildad psykologilärare vilket 
på  så  sätt  ger  henne  legitimitet  inom  området  katastrofpsykologi.  Johansson M  har  även  stor 
erfarenhet med att arbeta med räddningshundar, där hon är utbildad instruktör inom både SBK 
och  RDH.  Hon  har  även  varit  iväg  på  uppdrag  både  inom  Sverige  i  form  av  eftersök  efter 
försvunna personer men även utomlands för att söka efter levande i rasmassor.  

Peter Henninger (100427) är även han en psykologilärare på Kattegattgymnasiet. Anledningen 
till  varför vi  valde att  intervjua ytterligare en psykologilärare är dels  för  att på  informationen 
och sakkunskapen bekräftad och dels även eftersom han upplevt en av årtiondets mest omtalade 
kriser; tsunamin. Henninger borde, enligt honom själv, inte vara vid liv idag efter de skador han 
ådrog sig under naturkatastrofen. Vi ville genom att intervjua honom få fram hur det är att vara 
en krisdrabbad och även få veta hur han som psykologivetande upplevde krisen, ifall han kände 
att de kunskaper han har med sig gjorde att han förstod läget bättre.  

Volvo Personbilar   
Vi  har  intervjuat  Karin  Larsson  (100428)  som  är  informationschef  på 
avdelningen  Public  Affairs  inom  organisationen  Volvo  Personbilar  Sverige. 
Larsson K har  arbetat  som  informationschef  sedan 2006 och har  under  den 
tiden upplevt  tre stora kriser  inom Volvo. Dessa  tre kriser har alla  inneburit 

Sverige

http://www.msb.se/sv/�
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nedskärningar eller omorganiseringar inom organisationen och vid den sista nedskärningen fick 
media  för  sig  att  hänga  ut  Volvo  som  misslyckade  så  den  krisen  innebar  även  till  stor  del 
varumärkesarbete  då  varumärket  var  hotat.    Larsson K  har  under  en  längre  tid  arbetat  inom 
Volvo  organisationen  då  som  informatör  och  även  som  presschef  innan  hon  blev 
informationscehf. För att intervjua Larsson K besökte vi Volvos huvudkontor i Göteborg.  
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Bilaga 2 ‐ Intervjumallar 

Inte j unikation rv umall – Komm
 1. Vad heter du? 

 
2. För vilken organisation arbetar du? 
3. Vad har du för titel? 
4. Vad har du för erfarenheter tidigare av krishantering? 

Allm nä t 

1. Hur ser kommunikationsavdelningen ut i er organisation? 

Kris nha tering 

 2. Vilka faktorer anser du är de mest avgörande i en kriskommunikationssituation? 
 ngar – vad klassas som en kris? Prioriteras vissa 3. Vilka kriser ska hanteras? Prioriteri

 
kriser högre än andra? 

4. Hur äntad” kris? 
5. Har

  behandlar ni en ”v
 ni någon krisplan/kriskommunikationsplan? 

 
 något på krishantering? 

a. Uppdateringar? 
b. Tas det fram scena

6. Bild

rion? Övas det
c. Fungerar, enligt dig, krisplanen? 
ade ni en krisgrupp? 
a. Vilka från organisationen var med? 
b. Fanns det någon med tidigare erfarenheter i gruppen? 

7. Utvärderas ert krisarbete efteråt? Vad skulle ni gjort annorlunda? 

Media 

8. )Använder ni er av media i ert krisarbete (Innan, under o
 m en bela

ch efter
stning? 

? 
a. Ser ni media som ett hjälpmedel eller so

9. Hur kommunicerar ni med allmänheten under en kris? 
a. Vilken är den bästa kanalen enligt dig? 

 ortare eller långsammare än du 10. Hur fort upplevde du att journalisterna var på plats? F
trodde? 

11. Vad är det mest riskfyllda med att arbeta med media? 

Me bdar etare 

 riser? 12. Hur informerar ni era medarbetare i en kris? Finns det olika sätt för olika k
13. Uppföljning och stöd, är det något som finns att tillgå i er organisation? 
14. Låter ni era medarbetare vara med och utvärdera kriskommunikationen?  

 

Brus 

15. Vad har de anställda i er organisation för kunskap och eventuell utbildning inom 
psykologi i krishantering? 
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16. Använder ni er något av era anställda som ambassadörer i en kris? Eller är det enbart 
kommunikatörer och chefer som talar med media? Är de som talar med media 
medietränade? 

 17. Hur mycket ser ni till de sociala faktorerna när ni anpassar er information? (ex. manligt, 
kvinnligt, kulturellt m.m.) 

18. Hur mycket anpassar/tänker ni på de psykiska faktorer som spelar in under en kris när 
ni kriskommunicerar? 

 

Inte j logi rv umall – Psyko
 1. Vad heter du? 

 
2. För vilken organisation arbetar du? 
3. Vad har du för titel? 
4. Vad har du för tidigare erfarenheter av krishantering 

Kat tras ofpsykologi 

 5. Vad ä
 

 h nder i kroppen på en person som utsätts för en kris (Biologi)? 
med en person som hamnar i en kris (Psykologi)? 

t levnadsstandard (ex. Gudrun) 
6. Vad händer psykiskt 

 
 

a. Skillnad mellan dödfall, livshot, sänk
7. Beskriv krisfaserna? 

yheter? 
a. Är detta något som alla går igenom? 

 
8. Vad ska man som informatör tänka på när man behöver leverera dåliga n
9. Hur viktigt är det med stödgrupper och hur fort behöver dessa sättas in?
0. Hur hanterar man som psykolog en person som har genomlevt en kris?  1
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