
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självständigt arbete på grundnivå 
Independent degree project − first cycle 
 
 
 
 
 
 
 
Sociologi 15 p 
Sociology 15p 
 
Framgångsfaktorer till en lyckad kriskommunikation 
Kriskonsulters uppfattning  
 
Daniel Kjäll & Gustav Lilja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  



 
 

 ii 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
MITTUNIVERSITETET	  
Avdelningen	  för	  Samhällsvetenskap(SHV)	  	  
Examinator:	  Susanna	  Öhman	  
Handledare:	  Gunilla	  Olofsdotter.	  Gunilla.Olofsdotter@miun.se	  
Författare:	  Daniel	  Kjäll,	  ad.kjall@gmail.com	  .	  Gustav	  Lilja,	  gurralilja@hotmail.com	  
Utbildningsprogram:_Risk-‐	  och	  Krishanteringsprogrammet,	  180	  hp	  	  
Huvudområde:Sociologi	  	  

Termin,år: 6, 2016 
 
 
 
 
 



 
 

 iii 

Förord 
 

Denna uppsats, som är en kandidatuppsats. Är skriven på våren 2016 vid Mittuniversitet 

Östersund. Ett stort tack till handledare Gunilla Olofsdotter för god vägledning och goda tips 

och råd under arbetets gång, samt Jörgen Sparf som kom med förslaget att inrikta oss på 

kriskonsulter och deras syn på en lyckad kriskommunikation.  

Sist vill vi rikta ett stort tack till de personer som ställt upp på intervjuer, utan er medverkan 

hade vi inte kunnat genomföra denna studie.  

 

Abstrakt 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka kriskonsulter med inriktning på 

kriskommunikation, och deras syn på vad som leder till en lyckad kriskommunikation för 

organisationer, samt om det finns några likheter och skillnader mellan dem. Datamaterialet till 

studien har samlats in via åtta stycken kvalitativa intervjuer. Resultatet presenteras i fyra olika 

kategorier: ”kriskommunikationens utveckling”, ”krisens unika natur”, ”Framgångsfaktorer”, 

som har tre underkategorier, samt ”Vanligt förekommande misstag”. Vi har analyserat 

resultatet med hjälp av utvalda delar av Luhmanns systemteori samt tidigare forskning. 

Resultatet visar att ifråga om kriskommunikation via medier så måste man ta kontroll snabbt. 

De fyra viktigaste utöver att ta kontroll är att agera snabbt, visa empati, vara tydlig och inte 

använda sig av fackspråk samt att använda sig av sina normala kommunikationskanaler under 

en krissituation. Resultatet visar även på att det finns skillnader och likheter mellan 

kriskonsulterna. 

Nyckelord: Kriskommunikation, kriskonsulter, kris, krishantering. 
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1.	  Inledning	  
 

Att hantera kriser på ett korrekt och effektivt sätt är viktigt för alla företag och organisationer, 

både privata och offentliga. Crandall, Parnell och Spillan (2010, s.5) menar att när en 

krissituation uppstår så är det oftast upp till valda individer inom en organisation att hantera 

problemet, till exempel en etablerad och förutbestämd krishanteringsgrupp. Deras uppgift är 

att minimera skadan och presentera en positiv bild till allmänheten. De flesta förberedelser för 

att hantera sådana kriser fokuserar nästan alltid på effektiv kommunikation och public 

relations. I kontrast till detta så upplever organisationer hela tiden strategiska utmaningar som 

gör att de måste anpassa sig till en alltid skiftande affärsmiljö och modifiera deras strategier 

för att överleva. Det kan dock vara svårt att skilja på vad som är organisatorisk kris och 

strategisk utmaning.  

Kriskommunikation, som denna studie fokuserar på, utgör en betydande del av 

krishanteringsprocessen. I och med att förståelsen för att ha en god kriskommunikation är 

viktigt, så ökar även behovet av expertis inom området. Tillgången till denna expertis fås av 

många organisationer i form av anlitandet av en konsult eller konsultfirma som är 

specialiserade på området. Behovet av att ha god kunskap om vilka arbetssätt man bör 

använda sig av i kriskommunikationsarbetet är inte ett behov som kommer att minska, snarare 

öka.   

2.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
 

Kriskonsulter som anlitas har en viss maktposition i samhället, vilket då gör det intressant för 

både allmänheten och organisationer att få insyn i hur konsulters syn på kriskommunikation 

skiljer sig åt eller om de har liknande åsikter och erfarenheter. Syftet är att undersöka om 

kriskonsulternas syn på vad som leder till en lyckad kriskommunikation generellt ser likadan 

ut, och om det då stämmer överens med tidigare forskning och relevant litteratur. Det finns 

ingen tidigare forskning som har undersökt kriskonsulters syn på vad som leder till en lyckad 

kriskommunikation, vilket då ökar relevansen för denna studie.  Vi har valt att använda oss av 

två stycken frågeställningar för att besvara vårt syfte med studien. 

 

1. Vad har kriskonsulter med inriktning på kriskommunikation för uppfattning om vad 

som leder till en lyckad kriskommunikation?  
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2. Finns det några likheter och skillnader mellan kriskonsulternas erfarenheter? 

3.	  Disposition	  

Denna studie inleds med ett bakgrundsavsnitt där vi har för avsikt att definiera uttryck som är 

dominerande i denna studie. Sedan följer en sammanfattning av relevant tidigare forskning, i 

syfte att ge läsaren en djupare förståelse kring det berörda ämnet. Detta följs av en 

redogörelse av teorin som använts i förståelsen av studiens resultat. Efter det kommer 

metodavsnittet där vi redogör för hur vi har arbetat och vilka metoder som vi har använt oss 

av. Avslutningsvis presenteras studiens resultat och analys, för att sedan leda fram till den 

avslutande diskussionen.  

	  

4.	  Bakgrund	  
 

I detta avsnitt gällande bakgrund har vi för avsikt att definiera de uttryck och områden som är 

dominerande i denna studie, detta för att belysa att det finns olika uppfattningar och 

definitioner om vad dessa innebär. 

 

4.1	  Definition	  av	  kris	   

Att definiera vad en kris är för någonting, beror på vem du frågar. En kris för den ena, är inte 

en kris för den andre. Boin, Hart, Stern och Sundelius (2005, s. 1) menar att kriser kommer i 

många olika former och skepnader, exempelvis konflikter, olyckor på grund av människans 

uppfinningar eller inblandning och naturkatastrofer, vilka samtliga är samtliga ständigt 

återkommande fenomen som splittrar lugnet och ordningen i samhällen. Boin et al. (2005, s. 

2) menar också att uttrycket “kris” hänvisar till en oönskad och oväntad situation. När vi 

pratar om “kris” så menar vi vanligtvis att någonting dåligt kommer att hända en person, 

grupp, organisation, kultur, samhälle, eller om vi tänker stort, världen i allmänhet. Någonting 

måste göras snabbt för att säkerställa att hotet inte förverkligas. I den akademiska diskursen så 

innebär kris en fas av avvikelse i det till synes normala utvecklingen i ett system. Kriser är 

övergångsfaser, i vilka normala tillvägagångssätt inte längre fungerar. 
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Coombs (2007, ss. 2, 3) menar att en kris är uppfattningen av en oförutsägbar händelse som 

hotar viktiga förväntningar hos intressenter och som kan generera en allvarlig påverkan på en 

organisations prestanda som i sin tur genererar negativa resultat. Denna definition är enligt 

Coombs en sammanfattning av olika perspektiv på kris, som försöker fånga gemensamma 

drag som andra författare har använt sig av när de har beskrivit kris. 
 

Ulmer, Sellnow och Seeger (2007, s. 5) menar att det är viktigt att först och främst skilja på 

besvärliga upplevelser och kriser. De menar på att kris oftast används i vardagligt tal till att 

beskriva besvärliga upplevelser, som egentligen inte är kriser. Exempelvis bortglömda möten, 

missnöjda svärmödrar eller förlust för fotbollslaget du är supporter till. På samma sätt 

upplever organisationer besvärliga situationer som har någon grad av regelbundenhet, men 

som inte är kriser. Exempel på detta kan vara oväntad lägre försäljning eller förlusten av 

nyckelpersoner. Svåra tider för en organisation, men inte nödvändigtvis en kris. Kriser ska ses 

som unika moment i en organisations historia. Ulmer, Sellnow och Seeger (2007, ss. 5-7) 

utgår ifrån Hermanns (1963) klassiska studie där han identifierade tre kännetecken. 

Överraskning, hot och kort svarstid. Dessa tre kännetecken separerar kriser från andra 

besvärliga upplevelser. Ulmer, Sellnow och Seeger (2007, ss. 5-7) definierar de tre punkterna 

på följande sätt. 
 

• Överaskning (Surprise) T.ex. Naturligt förekommande händelser som exempelvis 

översvämningar och skogsbränder behöver inte vara en kris, såvida de inte kommer 

vid en tidpunkt eller på en nivå av intensitet som ligger utanför förväntningarna hos 

offentliga organisationer och allmänheten.  

• Hot (Threat) Alla kriser skapar hotfulla omständigheter som sträcker sig utanför de 

typiska problem som en organisation står inför. Hotet från en kris kan t.ex. påverka en 

organisations ekonomiska säkerhet, dess kunder eller boende nära en 

produktionsfabrik. 

• Kort svarstid (Short response time) Krisens hotande karaktär betyder att den snabbt 

måste åtgärdas. Organisationer måste på ett effektivt sätt tillhandahålla information 

omedelbart efter krisens start. Dock kan detta vara svårt eftersom det i krisens tidiga 

skede ofta är okänt exakt vad som har hänt samt vad orsaken är. Men är 

organisationen snabb i sin kommunikation så finns det ett kort tidsfönster att ta 

kontroll över krisen och sätta tonen för svar och återkoppling samt 

återhämtningsinsatser.  
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En av de mest frustrerande och ömmande aspekterna av en kris är den ihärdiga och 

brådskande karaktären av situationen. Den brådskande situationen förvärras av det faktum att 

en kris kommer som en överraskning och inför då allvarligt hot till situationen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att en besvärlig händelse inte kan bli en kris utan att 

komma som en överraskning, utgöra ett allvarligt hot och framtvinga en kort svarstid. (Ulmer, 

Sellnow och Seeger. 2007, s.7) 
 

Ulmer, Sellner och Seeger presenterar även en definition av kris som är mer specifik för just 

en organisatorisk kris.  
En organisatorisk kris är en specifik, oväntad och ej rutinmässig 

händelse eller en serie av händelser som skapar höga nivåer av osäkerhet 

och som samtidigt ger en organisation både möjligheter för, och hot mot 

organisationens högprioriterade mål (Ulmer, Sellner och Seeger, 2007, 

s.7) 

 

Således en definition som passar väl in på denna studie som fokuserar på organisatoriska 

kriser. En kris ska dock inte endast ses som någonting som är uteslutande negativt. Ulmer, 

Sellnow och Seeger (2007, s. 3) menar på att kriser i sig själv inte är negativa krafter i 

samhället. Kriser kan faktiskt leda till positiva resultat. Kriser kan ses som tillfällen för 

inlärning och förbättring. Kriser är till sin natur farliga moment eller vändpunkter i en 

organisations livscykel, men som faktiskt tillhandahåller möjligheter med potentialen att 

stärka organisationen i vissa aspekter. 

 

4.2	  Definition	  av	  kommunikation	   

Enligt Olofsson (2009, s.71) kan kommunikationsprocessen enkelt beskrivas som en fråga: 

Vem säger vad till vem, hur, och med vilken effekt?” Olofsson (2009, s.71) listar fem stycken 

faktorer som är viktiga i kommunikationsprocessen. 
 

• Sändare (eller källa). Den eller de som börjar kommunicera. Det kan t.ex. vara en 

enskild individ, en grupp, en organisation eller en nation (i de två senare fallen 

representerade av en eller flera individer). 
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• Meddelande. Den informationen som förmedlas. Informationen kan vara muntlig, 

skriftlig, teckenspråk, i bilder, som musik etc. 

• Mottagare. Den eller de som är meddelandets publik. Det kan vara allmänheten, en 

specifik målgrupp eller en enskild individ. Det kan dock vara svårt att skilja mellan 

sändare och mottagare i en dialog. 

• Kanal. Genom det medium som meddelandet förmedlas. Massmedier, som TV, radio, 

tidningar och Internet. 

• Effekt. Resultatet av meddelandet. Det kan vara överföring av information, attityd 

eller beteendeförändring, organisationsförändring, minskad oro och osäkerhet på både 

lång och kort sikt. 

 

4.3	  Definition	  av	  kriskommunikation	  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap definierar kriskommunikation på följande sätt.  
 

Det utbyte av information som sker inom och mellan myndigheter, 

organisationer, medier, berörda individer och grupper före, under och 

efter en kris (MSB, 2007) 

Sellnow och Seeger (2013, s.10) menar på att definitionen av kommunikation, precis som 

definitionen av kris, är någonting som forskare har kämpat med att definiera och många olika 

synsätt har konkurrerat med varandra. Sellnow och Seeger (2013, s.13) skriver att Dance och 

Larson (1976) föreslår att kommunikationsprocesser är nära förknippat med kognitiva 

processer och kapacitet, med andra ord, kommunikation är en kunskapsteori, ett sätt av 

menande och tänkande. Sellner och Seeger menar på att detta funktionella närmande kan vara 

särskilt användningsbart när man vill skapa en förståelse för kommunikationsaktiviteterna 

förknippade med krishantering. Sellnow och Seegers (2013, s.14) lista över funktioner inom 

kriskommunikation ser ut enligt följande. 

 

• Omvärldsbevakning och omfattning (Environmental scanning and spanning): 

Innebär att övervaka och underhålla externa kontakter, insamlande av information och 

byggande av nätverk med externa kravställare. Förståelse för informationen (man vill 

alltså förstå innebörden av kriskommunikationen).  Ärendehantering. Samarbete som 

spänner över företags, organisatoriska- samt samhällsgränser. Riskkommunikation bör 

upprätthållas. 
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• Krishantering (Crisis response): Planera för och hantera kriser. Reducering av 

osäkerhet. Tillhandahålla information och tolkningar, varningar, meddelande om 

evakuering och återkallande av produkter. Samordning med viktiga intressenter och 

utryckningsmyndigheter. Informationsspridning. Främja strategisk tvetydighet 

• Krislösning (Crisis resolution): Omstrukturering, reparation och upprätthållning av 

relationer efter en kris. Defensiva meddelanden och/eller förklarande meddelanden. 

Restaurering av image. Förnyelse. Sörjande och skapande av exempelvis 

minnesmärke. 

• Organisatoriskt lärande (Organizational learning): Att resa sig från en kris med 

förbättrade kunskaper, relationer och kapacitet. Skapa och stimulera till Dialog. 

Arbeta med nätverk och relationer och förståelse och normer 

 

 

 

4.4	  Definition	  av	  konsult	  

Enligt Nationalencyklopedin (2016) beskrivs konsult som 

“rådgivande specialist inom visst (kvalificerat) område, ofta fristående” 

 

5.	  Tidigare	  forskning 
Kim, Avery och Lariscy (2009, s.446) har genom en kvantitativ innehållsanalys utvärderat 

hur krishanteringstrategier har analyserats i kriskommunikationslitteratur mellan 1991 och 

2009. Analysen omfattar 51 artiklar publicerade i 11 olika tidskrifter där två dominerande 

teorier har använts. Benoits Image restoration theory samt Coombs situational Crisis 

Communication Theory. Kim, Avery och Lariscy (2009, s.447) kom fram till att den mest 

frekvent använda krishanteringsstrategin som använts av organisationer var stödjande. Den 

näst mest använda var förnekelse. Sedan kom, i fallande ordning, korrigerande åtgärder och 

förödmjukelse, angripa anklagaren och sist ut skifta skulden. 

De mest effektiva krishanteringsstrategierna som använts, uppskattat enligt författarna, var i 

fallande ordning. 
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1. Fullständig ursäkt (Full apology): Innebär att ursäkten måste erkänna krisen, 

acceptera ansvar, inkludera ett löfte om att krisen inte skall upprepa sig samt att 

känslor av bekymmersamhet och ånger skall uttryckas (Coombs, 2007, s.141). 

2. Förödmjukelse (Mortification): Innebär att genuint söka förlåtelse hos de som 

drabbats av krisen samt att erkänna de orättfärdiga handlingar som begåtts (Sellnow 

och Seeger, 2013, s.170). 

3. Korrigerande åtgärder (Corrective action): Innefattar påtagliga handlingar som 

innebär ett åtagande återställa ett tillstånd till hur det såg ut innan krisen, upphöra med 

skadligt beteende samt engagera sig i innovativa handlingar utformade att förhindra 

liknande kriser i framtiden (Sellnow och Seeger, 2013, s.170). 

4. Stöttande (Bolstering): Har för avsikt att bygga en positiv förbindelse mellan 

organisation och intressenter (Coombs, 2007, s.141). 

 

Den överlägset minst effektiva metoden bedömdes vara förnekelse vilket enligt Coombs 

(2007, s.140) innebär att krishanteraren konstaterar att det inte existerar någon kris. 

I mer än 90 procent av fallen som studerats så användes en eller flera krishanteringsstrategier 

simultant, däremot när endast en strategi användes så bedömdes de vara ineffektiva. 

Liknande resultat fick Van der Meer och Verhoeven (2014, s.526) då de i sin studie kunde 

påvisa att en organisations rykte påverkas positivt om de i sitt krishanteringsarbete visar 

känslor av skam eller ånger, vilket stärker deras upplevda roll i krishanteringsarbetet stärks. 

Vi anser att skam och ånger då kan jämföras med att gå ut med fullständig ursäkt. Studien 

visade även att om inga känslor förmedlas så blir effekten den motsatta. 
 

Van der Meer och Verhoevens (2014, s.526) artikel Emotional crisis communication vill 

belysa och öka förståelsen för att en organisatorisk kris är en mycket emotionell upplevelse 

för både organisationen och intressenter (externa parter som påverkas av krisen) vilket då 

orsakar känslomässigt laddad kommunikation mellan de två parterna. Van der Meer och 

Verhoeven (2014, s.526) vill undersöka vilken effekt känslorna som förmedlas av 

organisationen har på berörda intressenter under en kris. Inom kriskommunikation så studeras 

ofta känslorna i allmänhetens respons till de organisatoriska kriserna. Dock så kan kriser vara 

en känsloladdad situation även för organisationen och dess medlemmar. 

 

Det är även viktigt att hålla sig inom ramarna för vilka känslor som förmedlas. Överdrivna 

känsloyttringar från exempelvis organisationens talesperson om mindre händelser kan 
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exempelvis uppfattas som falska av mottagarna av kriskommunikationen. En talesperson för 

en organisation bör alltså anstränga sig att skapa ett autentiskt meddelande genom att hålla de 

kommunicerade känslorna och meddelandet i synk, vilket exempelvis kan innebära att en 

talesperson inte står och gråter när denne meddelar någonting som kanske inte är så allvarligt. 

(van der Meer, Verhoeven 2014, s. 533) 

 

Att en kris är en känslofylld upplevelse för både organisation och allmänhet behandlar även 

Jin och Hong (2010, s.352) i sin studie som utforskar coping (hantering) vilket är en 

kärnkonstruktion i den kognitiva bedömningsteorin av kriskommunikation (Cognitive 

appraisal theory) från allmänhetens perspektiv. Deras resultat (Jin och Hong, s.358) visade 

bland annat på att krishanteraren bör inse att vid en kris med starka känslor, så kan tidpunkten 

för att etablera organisationen som en pålitlig källa av information vara svår att hitta. Det 

ideala för en krishanterare är att hjälpa organisationen att spela en proaktiv roll som 

allmänhetens hanteringsfacilitator och förse dem med den information och känslomässigt stöd 

som behövs för att reducera stress och osäkerhet. De kom även fram till att Rationellt 

tänkande har positiv påverkan på huruvida en individ/allmänheten ska agera för att hantera 

krisen. 

 

Claeys och Cauberghe (2012, s.182) berör rationalitet och känslomässighet i sin studie som 

har för avsikt att undersöka den dämpande påverkan av krismedverkan och 

meddelandeinramning (message framing) på effekten av krishanteringsstrategier på efter-

krisen (post crisis) attityd mot en organisation. Studien visar på ett mer effektivt användande 

av modellen Situational Crisis Communication Theory (SCCT), som vi tidigare nämnde var 

en av två dominerande teorier inom kriskommunikationsarbete i studien av Kim, Avery och 

Lariscy (2009, s.446). Clayes och Cauberghe (2012, s. 188) kom fram till att det är avgörande 

att följa riktlinjerna i SCCT när mottagarna av information är i hög grad involverade i krisen, 

jämfört med dem som i låg grad är involverade. Organisationer bör försöka att särskilja på de 

olika intressegrupperna baserat på deras involvering i krisen och skräddarsy sin 

kriskommunikation för att tillfredsställa de olika intressentgrupperna. Kommunikationschefer 

bör inte bara överväga innehållet i sin kriskommunikation men även inramningen av 

meddelandet/budskapet. Effektiviteten av riktlinjerna från SCCT gällande innehållet beror på 

vilken meddelandeinramning som används. Det är mycket viktigt att krishanteringsstrategin 

motsvarar typen av kris när det handlar om rationell meddelandeinramning, men inte vid 

känslomässig inramning. Känslomässig inramning är därför ett alternativ för organisationer 
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som är ovilliga att uttryckligen erkänna sitt ansvar när de konfronteras med en kris som hade 

kunnat förhindras, och de inte vill hållas ansvariga.  Clayes och Cauberghe (2012, s.187) kom 

fram till att intressenter med låg involvering i krisen tenderar att fokusera mer på element av 

icke-innehåll i meddelanden, som exempelvis meddelanden med känslomässig inramning. 

Intressenter med hög grad av involvering i en kris tenderar att fokusera mer på innehållet i ett 

meddelande, och föredrar därmed en rationell inramning av krishanteringen framför en 

känslomässig inramning eftersom en rationell inramning fokuserar mer på innehållet än 

budskapet.  

 

Liu, Austin och Jin (2011, s.345) vill med sin studie empiriskt utvärdera en 

kommunikationsmodell vid namn Social-mediated crisis communication model (SMCC). 

Fokus låg på två komponenter ur modellen: Effekterna av krisinformationens form 

(traditionell media, social media och mun till mun metoden). Samt källa till informationen 

(tredje part eller organisationen) och dess verkan på allmänhetens accepterande av 

krishanteringsstrategierna och allmänhetens känslor kopplade till krisen. Liu, Austin och Jin 

(2011, s.350) kommer fram till att resultaten indikerar på att kriskommunikationens natur blir 

än mer komplex i den nya tiden av kommunikation förmedlad via sociala medier. Resultaten 

indikerar tydligt betydelsen av att när organisationer reagerar på kriser så bör de strategiskt 

matcha formen på krisinformationen och källan. Vid tidpunkten för publiceringen av artikeln 

så är detta inte någonting som övervägs i dominanta kristeorier som exempelvis Situational 

crisis communication theory (SCCT) som vi har nämnt tidigare. 
 

5.1	  Kriskommunikation	  i	  ett	  heterogent	  samhälle 

Sverige är ett mycket heterogent samhälle med ökande andel av invandrade personer, 

Statistiska centralbyrån (2016) skriver att 2015 var det år med flest invandrade personer 

någonsin, 134240 personer. Därför är det högst relevant att se på vad Olofsson (2007) kom 

fram till i sin studie som hade som syfte att undersöka om svenska kommuners 

kriskommunikation är anpassad till en heterogen befolkning och mer specifikt personer med 

utländsk bakgrund. Olofssons (2007, ss.19-20) studie visar på att invandrade personer 

upplever många risker som mer hotande än infödda samtidigt som de har mindre skyddande 

förberedelser som t.ex. försäkringar och brandvarnare, denna kombination av att känna större 

oro samtidigt som de vidtagna förebyggande åtgärderna är mycket lägre visar på att 

invandrade har ett större behov av kriskommunikation än vad infödda har. Olofsson (2007, 
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s.20) menar även på att riskuppfattningen och agerande i krissituationer i Sverige inte är 

homogen utan heterogen, vilket då innebär att kriskommunikation bör anpassas utifrån vilken 

grupp man vill nå.  Olofssons slutsats (2007, s.21) blir att majoriteten av Sveriges kommuner 

lever kvar i “lika för alla strategin” och är således inte förberedda på att kommunicera inför, 

vid eller efter en kris till invandrade personer. Strategin “lika för alla” har i sin grund baserats 

på en vilja att alla ska känna sig trygga i Sverige men kommuner måste börja tänka mer i 

termer av “till var och en efter behov” snarare än “lika för alla”.  

6.	  Teori	  

6.1	  Luhmanns	  systemteori	  

Vi kommer att använda oss av utvalda delar av Luhmanns systemteori då teorin är mycket 

bred och omfattande. Eftersom att Luhmanns forskning och teorier om autopoiesiska system, 

dubbel kontingens och kontingens passar bäst in på området kommunikation så har vi valt att 

fokusera på dessa delar av Luhmanns systemteori. Vidare kommer vi att koppla dessa till 

resultat- och analysdelen, för att kunna ge en större och djupare förståelse för 

kriskommunikation och hur det kan tolkas med Luhmanns systemteori.  

 

6.2	  Systemteori	  -‐	  kommunikation	  som	  en	  process	  

Luhmann (2013, s.213) menar att kommunikation ska ses som en process där 

kommunikatörens kunskap inte försvinner bara för att denne kommunicerar ut den till andra. 

Luhmann (2013, s.213) jämför kommunikation med handel, när du väl har betalat för en 

produkt eller gjort ett byte så är du inte ägare av produkten eller pengarna längre, han 

utvecklar sitt resonemang och menar på att en kommunikatör alltid kommer att ha kvar den 

kunskap eller det hen kommunicerat ut, även efter att hen har kommunicerat ut det. Det som 

händer är dock att din information sprider sig till flera, som i sin tur kan sprida den vidare till 

andra.  

 

6.3	  Kontingens	  

Skillnaden mellan system och omgivning är något som Luhmann (2013, s.112) anser är 

nyckeln till att förstå system. Luhmann (2013, s.112) förklarar att den största skillnaden 

mellan ett system och dess omgivning är komplexitet. En organisation eller ett företag kan ses 

som ett system och det är alltid mindre komplext än sin omgivning, eftersom att omgivningen 
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innefattar så pass mycket mer människor med olika uppfattningar och värderingar. 

Organisationer kan iaktta sin omgivning och omgivningen kan observera organisationer. 

Luhmann (1995, s.25) menar även att varje system måste välja olika relationer bland de 

element som påverkar systemet, genom att göra detta så ser systemet till att utveckla sig och 

undgå att komplexiteten som finns krossar systemet. Luhmann (1995, s.25) använder sig av 

ordet kontingent för att visa problematiken med komplexiteten, eftersom att kontingens 

skapar en ovisshet och oförutsägbarhet inför vad som kommer att hända i framtiden, så kan 

inte systemet veta ifall det gjort rätt val av relationer utifrån de element som finns. När något 

blir kontingent så uppstår även en risk enligt Luhmann (2013, s.25).  Luhmann (2013, s.73) 

poängterar dock att ett system hela tiden måste reducera komplexiteten genom att göra de 

olika val av relationer bland de element som finns. Luhmann (2013, s.124) förklarar att ju fler 

element ett system har desto större blir problematiken med att lyckas hitta förbindelser till 

dessa. Luhmann (2013, s.124) vidareutvecklar detta genom att dra ett exempel till att enskilda 

människor enbart kan ha ett visst antal kontakter som de håller kontakten med inom en viss 

tid. Problematiken i att reducera komplexiteten ligger i valet av relationer och element. 

 

6.4	  Dubbel	  kontingens	  och	  Autopoiesiskt	  system	  

Luhmann (1995, ss.120,121) menar att till dubbel kontingens där det sker meningsskapande 

kommunikation finns det en ovisshet hos båda parterna, sändaren och mottagaren i en 

kommunikation. Det betyder att den som kommunicerar alltid måste överväga hur 

informationen kommer att uppfattas av mottagaren. Samtidigt så är en viktig faktor enligt 

Luhmann (1995, ss. 121,122) hur mottagarens uppfattning om den som kommunicerar ser ut 

sen tidigare, för det kommer att påverka hur kommunikationen tas emot. Har du en tidigare 

relation eller liknande normer och värderingar så är det större chans att mottagaren kommer 

att uppfatta kommunikationen på ett positivt sätt till skillnad om det inte hade funnits liknande 

normer och värderingar eller någon tidigare relation. Kommunikation med dubbel kontingens 

bygger alltså en hel del på tillit och relationer, detta gäller alltså all sorts kommunikation och 

då kriskommunikation inräknat. Detta leder till att problem uppstår, då mottagaren blir 

beroende av den som kommunicerar, samtidigt som den som kommunicerar är beroende av 

mottagaren. Men Luhmann (2013, ss.72,73) menar att tack vare de sociala strukturerna som 

finns i det sociala systemet så vet vi redan om, i de flesta fall, en hel del av de förväntningar 

som andra har på individen eller organisationen. Luhmann (2013, s.79) menar att 

kommunikation kan ses som ett autopoiesiskt system, vilket betyder att det har anlag till att 
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kunna fortplanta sig själv. Vi kan se likheter på autopoiesisk kommunikation och 

kriskommunikation. Vid en granskning av en organisation kan ryktesspridning och 

information få spridning som kanske inte alltid har önskvärd effekt och kan på så sätt påverka 

organisationen negativt, både internt och externt. Det är genom den här spridningen som 

kommunikationen fortplantar sig själv och blir till en autopoiesisk kommunikation.  Eftersom 

att människor är olika och att alla har en unik uppsättning av normer så blir kommunikationen 

ett måste, och det är på grund av att kommunikation har problemet med dubbel kontingens 

som vi blir tvingade att utveckla olika former av normuppsättningar. Det är det här som 

Luhmann (1995, ss.218,219) vill poängtera när han beskriver samhället som ett autopoietiskt 

system. Det autopoietiska systemet fungerar så att de strukturer som finns i samhället skapar 

samhällets element och vidare så skapar elementen strukturer. Detta leder till att de system 

som finns i samhället inrättar sina egna element och detta sker i alla autopietiska system. 

Ritzer (2008, s.278) har förklarat och dragit egna slutsatser om vad Luhmann menar med 

strukturer och element i ett autopietiskt system, Ritzers egna sammanfattning är att strukturer 

är till exempel roller, institutionella och traditionella normer, samtidigt som element bör ses 

som kommunikation.  

 

George Ritzer menar att i varje kommunikation måste man se över de val man vill göra. 

 

De val man gör i en kommunikation begränsas av de val som har gjorts i tidigare 

kommunikationer, och den nuvarande kommunikationen begränsar i sin tur de 

kommunikationer som kommer att äga rum i framtiden. (Ritzer 2008, s.279) 

 

6.5	  Tillämpning	  av	  Systemteori	  

Inom sociologin menar Sparf (2009, S.122) att systemteori handlar om hur organiseringen av 

samhället och dess ömsesidiga beroenden fungerar i olika typer av relationer. De relationer 

som finns är på alla nivåer i samhället och berör såväl individnivå via organisationer till 

grupper och de sociala mönster och beroenden som finns i samhället. Sparf (2009, s.122) 

förklarar även att systemteorin tidigare har varit väldigt svår att tillämpa, men att på senare tid 

har den använts en hel del till forskning som berör kommunikation.  
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7.	  Metod	  
 

Vi kommer att redovisa de arbetssätt och metoder som vi har använt oss av när vi genomfört 

studien under detta avsnitt. Vi vill ge läsaren en så god inblick som möjligt i hur studien är 

genomförd och hur vi kommit fram till resultatet. Genom att på ett systematiskt sätt beskriva 

för läsaren våra tillvägagångssätt så ger vi läsaren en större chans att förstå hur vi kommit 

fram till resultatet för att på så sätt kunna bevisa studiens reliabilitet. 

 

7.1	  Avgränsning	   

Eftersom att krishantering är ett väldigt brett område så har vi valt att avgränsa oss till 

kriskommunikation, som är en del av krishanteringen. Dock så är kriskommunikation i sig ett 

stort område vilket resulterade i att vi ytterligare avgränsade oss till att fokusera på konsulter 

som specialiserar sig på kriskommunikation. Majoriteten av intervjupersonerna har valts ut 

för att de ligger geografiskt nära varandra, i detta fall Stockholms län där 6 stycken av 

intervjupersonerna är baserade. Dock så berodde det till en viss del på slumpen också då 

många av de vi kontaktade helt enkelt var baserade i Stockholm. De två resterande 

intervjupersonerna är baserade i Östergötlands län och Jämtlands län. Även om det inte var 

med i planeringsstadiet av studien så har vi insett att studien uteslutande handlar om 

kriskommunikation gällande organisatoriska kriser, både privata och offentliga. Detta är dock 

inte så förvånande då kriskonsulter i stort sett inriktar sig på just organisationer och företag. 

 

7.2	  Urval	  &	  Datainsamling	   

För att besvara våra forskningsfrågor så har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. 

När man använder sig av kvalitativa intervjuer så menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2014, s.40) att det är möjligt att kategorisera intervjuerna i olika fack, problemet är att det är 

omöjligt att göra olika gränsdragningar eftersom att formen är så pass flytande och flexibel, 

belägg för detta är att intervjuaren kan ställa frågor i olika ordning, anpassa antalet och 

formen på följdfrågorna beroende på situation. 

Utifrån syftet med studien så anser vi att den kvalitativa metoden lämpar sig bättre än om vi 

hade använt oss av en kvantitativ metod eftersom att vi kan fånga in arbetssätt och 

erfarenheter på ett bättre sätt med en kvalitativ intervjustudie. Ahrne & Svensson (2011, s.14) 

menar på att det är svårt att beskriva social interaktion med hjälp av kvantitativ data. 
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För att begränsa antalet intervjupersoner så valde vi ut de konsulter som det var praktiskt 

möjligt att genomföra intervjuerna med på plats. Ahrne & Svensson (2011, s.24) skriver att av 

praktiska och ekonomiska skäl så kan det vara en fördel att förhålla sitt urval till ett specifikt 

geografiskt område. Av de kriskonsulter som valdes ut så är de flesta baserade i Stockholm. 

Alla de intervjuade jobbar aktivt på något sätt med kriskommunikation. Ahrne & Svensson 

(2011, s.24) menar på att i kvalitativa studier så gör man ofta urval av de miljöer som bidrar 

med mest information för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Av de åtta utvalda 

intervjupersonerna så genomfördes sju fysiskt på plats och en över telefon. Anledningen till 

att en av de åtta intervjuerna skedde över telefon var att vi tyvärr inte kunde genomföra den på 

plats på grund av det geografiska området personen befann sig i, men vi ansåg att 

intervjupersonens svar var viktiga att få med i studien. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, 

s.42) menar att man inte kan bortse ifrån olika urvalsproblem när man väljer intervjupersoner. 

 

7.3	  Intervjuer	   

För att samla in empiri så har vi valt att använda oss av narrativa intervjuer. Kvale & 

Brinkmann (2014, s.194) förklarar att narrativa intervjuer koncentrerar sig på de historier och 

svar som intervjupersonerna berättar, samt hur intrigen och strukturen ser ut i dessa. Kvale & 

Brinkmann (2014, s.194) menar även på att narrativa intervjuer går att jämföra med ett 

vardagligt samtal mellan två personer, eftersom att strukturen i en narrativ intervju är liknande 

den som sker i vardagliga interaktioner. Vi använde oss av samma intervjufrågor till alla 

intervjupersoner. Eftersom att vi är intresserade av konsulternas erfarenheter och arbetssätt 

kring kriskommunikation så anser vi att den narrativa intervjumetoden lämpar sig bäst till vår 

studie. Intervjuerna byggde på vår intervjuguide som ni kan ta del av i appendixet i slutet av 

studien.  
 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s.39) ger en hel del tips om hur den som ska intervjua 

ska förhålla sig under själva intervjun. Genom att lyssna på ett tålmodigt sätt, inte framhäva 

någon form av auktoritet mot intervjupersonen eller på något sätt ge råd eller moraliska 

förmaningar så underlättar det att få fram den informationen man är ute efter enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011, S.39). Vi valde att förhålla oss på det här sättet när vi 

genomförde våra intervjuer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, S.39) skriver att 

intervjuaren bara ska tala eller ställa frågor vid särskilda förhållanden, för att hjälpa personen 
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att tala, för att vända diskussionen mot något ämne som glömts bort eller undvikits eller för 

att diskutera implicita antaganden.   
 

7.4	  Etik	   

Eftersom att vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie där vi genomfört intervjuer för 

att få fram materialet för studien så menar Kvale & Brinkmann (2014, s.107) att det är viktigt 

att forskarna har informerat samtycke med intervjupersonerna. Redan innan vi genomförde 

intervjuerna så skickade vi ut ett presentationsbrev till de personer som vi ansåg var 

intressanta för vår studie. I brevet informerade vi bland annat om studiens syfte, att 

intervjuerna kommer att vara konfidentiella samt vilka personer som kommer att ha tillgång 

till intervjumaterialet samt att deras identitet kommer att hållas anonym, vilket Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 109) kallar att utlova konfidentialitet. Vi beskrev även hur 

intervjumaterialet skulle bearbetas i efterhand.  
 

Anledningen till att vi valt att hålla intervjupersonernas identitet konfidentiell är för att Kvale 

och Brinkmann (2014, s.109) menar på att intervjupersonernas uttalanden är skyddade 

samtidigt som det ger forskaren ett alibi för att kunna tolka deras uttalanden utan att bli 

ifrågasatt. Kvale & Brinkmann (2014, ss.109,110) menar att nackdelarna som kan uppstå med 

att inte gå ut med namn på intervjupersonerna, är att det kan neka dem att få ett inflytande 

över forskningen som kan ha varit deras mål från början. Kvale & Brinkmann (2014, s,110) 

menar även på att personer som lagt ner en del av sin tid för att delge forskarna information 

ibland kan önska om att få ett offentligt erkännande genom att namnges.  

 

För att inte blanda ihop olika intervjupersoners svar så har vi valt att koda om de olika 

personerna till intervjuperson och sedan har vi lagt till ett nummer (1-8) bakom (exempelvis 

Intervjuperson 1 osv) numren är slumpmässigt valda och har ingenting att göra med i vilken 

ordning vi genomfört intervjuerna. Detta gör att det blir tydligare att se att det är olika 

personers svar, samtidigt som det inte finns någon risk att vi blandar ihop intervjupersonernas 

svar eller att vi bryter mot den utlovade konfidentialiteten.  
 

7.5	  Validitet	  och	  reliabilitet	   

När man genomför en studie så är det viktigt att den håller en god reliabilitet och validitet. 

Där reliabiliteten enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.295) ska syfta till studien och det 
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resultatet forskaren kommer fram till är pålitligt samt att det ska finnas en möjlighet för andra 

forskare att reproducera resultatet i framtiden. Validiteten kontrollerar ifall studien undersöker 

det som den är tänkt att undersöka från början menar Kvale och Brinkmann (2014, s.296). 
 

Genom att vi systematiskt beskrivit för läsaren hur genomförandet av studien gått till så ökar 

reliabiliteten, eftersom att andra forskare kan använda sig av samma metod för att genomföra 

studien på nytt vid ett annat tillfälle och reproducera resultatet. För att förstärka validiteten i 

studien så har vi arbetat fram en intervjumall som gör att vi ställer frågor vars svar besvarar 

studiens ursprungliga syfte och inget annat. 

 

7.6	  Transkribering	   

Att skriva ut en intervju är enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.217) ingen simpel uppgift 

som ej kan jämföras med ett normalt skrivande, utan är istället en tolkande process i vilken 

stora skillnader finns mellan det muntliga talet och vad som sedan blir till skriven text. Det 

uppstår flera praktiska och grundläggande frågor. En intervju är ett levande samtal mellan två 

personer som sitter med varandra, ansikte mot ansikte. Samtalsinteraktionen kan delvis eller 

helt försvinna i och med omvandlingen från ett personligt möte, en intervju, till att omvandlas 

till skriftlig form. Ur ett språkvetenskapligt perspektiv kan det beskrivas som att man 

översätter muntligt språk till ett skriftligt språk. Detta är aspekter som vi har tagit hänsyn tills 

vid transkribering av intervjumaterialet i denna studie.  

 

Kvale och Brinkmann (2014, s.221) menar också att som intervjuare finns det mycket att 

vinna på att transkribera sitt eget material vilket har varit självklart i denna studie då det inte 

har funnits medel till att låta någon annan utföra detta. Det var planerat att intervjuaren skulle 

skriva ut intervjuerna själv då detta ansågs vara ett givande moment då det medför god inblick 

i intervjuarens egen intervjustil. Dessutom så finns risken att någonting blir fel i och med 

överföringen från muntligt tal till skriftligt språk, speciellt om någon annan än intervjuaren 

själv transkriberar, eftersom att det som Kvale och Brinkmann (2014, s.218) menar att ett 

välformulerat tal kan låta osammanhängande i textform och vice versa. Ännu ett argument för 

att intervjuaren ska skriva ut transkriberingen själv är för att respektera och inte bryta den 

konfidentialitet som utlovats till intervjupersonen.  
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Kvale och Brinkmann (2014, s.221) skriver att det inte finns någon vedertagen eller 

allmängiltig form för hur utskrift av forskningsintervjuer skall skrivas. Skall det återges 

ordagrant och på en sådan detaljnivå att ofta förekommande ord, eller läten som till exempel 

”mmm” eller suckande ljud och andra liknande uttryck som inte är talspråk, utan bara ett 

annat sätt att säga ”ja” skall finnas med? Skall pauser och uttryck av känslor som skratt finnas 

med? I denna studie togs valet att koncentrera utskriften på det sätt att pauser, emotionella 

ljud och motsvarande inte togs med, dessutom så skrevs inte allt det som sades ner om vi 

ansåg att intervjupersonen upprepade sig eller sa samma information fast med andra ord. Det 

ansågs inte vara av värde att i utskrift skriva ner när intervjupersonen inte förstod frågan till 

en början eller diskuterade med sig själv, det väsentliga var att få relevant information om 

ämnet. Och om då intervjupersonen inte direkt kunde ge svar så var alltså det slutgiltiga svaret 

det viktigaste. 

 

7.7	  Analys	  

 Efter att vi hade granskat vårt material grundligt, så sammanställdes svaren från de frågor där 

relevant information utifrån studiens syfte gick att finna, i ett och samma dokument. Samtliga 

intervjupersoners svar kodades i färg i det nya dokumentet för att underlätta ännu mer.    

 

Vi använde oss av meningskoncentrering vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014, 

ss.246,247) fungerar på det sättet att man tar intervjupersonernas uttalanden och komprimerar 

dem till kortare stycken. Det gäller att hitta kärnan i vad intervjupersonen faktiskt menar och 

skala bort allt det som är onödigt. Detta i samband med färgkodningen av svaren gjorde det 

lättare att analysera resultatet av studien. Efter att svaren komprimerats så sorterades frågorna 

in i kategorier för att enklare analysera data. 16 frågor blev fyra kategorier varav en hade tre 

underkategorier, vilket i sin tur gör datamaterialet mer överskådligt. 

 

8.	  Resultat	  och	  analys	  

8.1	  Kriskommunikationens	  utveckling 

De åtta personer som har intervjuats för den här studien har jobbat mellan 11 och 20 år med 

kriskommunikation i någon form. Bredden på kunskapen är stor och innefattar exempelvis 

myndighetsarbete, journalistik och privat sektor. Idag så är samtliga aktiva i en roll som 

konsult inom kriskommunikation på ett eller annat sätt.  
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De intervjuade har samtliga en liknande uppfattning om hur synen på kriskommunikationen 

har förändrats under deras karriär, att den har blivit viktigare, intervjupersonerna menar på att 

medvetenheten hos företag och organisationer har ökat och allt fler börjar förstå att det blir 

viktigare att vara tydlig och öppen i sin kommunikation Det fungerar inte längre för privata- 

och offentliga organisationer att hoppas på att stormen blåser över, organisationer måste agera 

och kommunicera mer idag. Intervjupersonerna poängterar dock att även fast det är en större 

medvetenhet idag så har många privata- och offentliga organisationer en lång väg kvar att gå.  
 

Långsamt börjar man förstå att det är viktigt att ha en kunskap om krafterna som finns i 

det här och att det fortfarande finns ett behov av att vara förberedd på att hantera det 

här, men fortfarande finns det en väldigt stor okunskap och väldigt många som inte är 

förberedda. (Intervjuperson 8) 

 

Jag tror att medvetenheten nu är mycket större i många organisationer om vad som är 

rimligt förfarande och hur man bör agera, sen att inte alla klarar det. (Intervjuperson 4) 

 

Kriskommunikation, ansvarstagande och öppenhet blir allt viktigare tycker jag. Det blir 

allt farligare att försöka sticka huvudet i sanden, lägga locket på och hoppas att det går 

över och att inte ha en verksamhet som rimmar med värderingarna, säga en sak och 

göra på ett annat sätt. (Intervjuperson 7) 
 

Utifrån de intervjuades svar kan vi dra paralleller till Kim, Avery och Lariscy (2009, s.447) 

som i sin studie menar att den mest effektiva krishanteringsstrategin gällande 

kriskommunikation som använts, var fullständig ursäkt, följt av förödmjukelse, korrigerande 

åtgärder och stöttande åtgärder. Den överlägset minst effektiva metoden bedömdes vara 

förnekelse. Dock så visade studien även på att den näst mest använda krishanteringstrategin 

var förnekelse vilket då innebär att organisationer ofta använder sig av den överlägset sämsta 

strategin vilket stärker de intervjuades påpekanden om att många organisationer har långt kvar 

till en lyckad kriskommunikation. 
 

8.2	  Krisens	  unika	  natur	   

Att en kris är en unik händelse är ett återkommande tema, inte bara i intervjupersonernas svar, 

utan även i relevant litteratur. På frågan “har man olika arbetssätt till olika sorters kriser?” så 
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är samtliga intervjuade helt överens, alla kriser är unika och man har således olika arbetssätt 

till olika sorters kriser.  
 

Ja det har man, det är svårt att säga så här förhåller man sig. Man måste vara väldigt 

ödmjuk inför att varje situation måste ses utifrån sina förutsättningar. (Intervjuperson 3) 

 

 

Ja det borde man absolut ha tycker jag. Varje kris är ju unik, men en av 

framgångsfaktorerna är ju att jobba från början i varje kris, hela vägen i detalj. Och det 

blir aldrig likadant faktiskt (Intervjuperson 2) 

 

Intervjuperson 5 menar att varje kris är unik men att man bör ha en struktur som ser likadan ut oavsett 

händelse. 

Vi säger väl så här att i princip om du vill bygga en robust krishantering då måste du ha 

en struktur att hålla dig i som är likadan varje gång, men sen måste den vara lite 

anpassningsbar utifrån själva händelsen .(Intervjuperson 5) 

 

 

Intervjuperson 4 anser även att alla kriser är unika bortsett från en faktor och tillägger att  

”I slutändan är det människor man har med att göra ”. 
 

Att en kris är en unik händelse är något som är en vedertagen benämning. Som vi skrev 

tidigare menar Boin, Hart, Stern och Sundelius (2005, s. 1) på att kriser kommer i många olika 

former och skepnader, samt Ulmer, Sellnow och Seeger (2007, s. 5) som menar på att Kriser 

ska ses som unika moment i en organisations historia.  Ulmer, Sellner och Seeger (2007, s.7) 

menar även på att en organisatorisk kris är en specifik, oväntad och ej rutinmässig händelse. 
 

Att kriskommunikation har med människor att göra gäller i allra högsta grad när vi tittar 

svaren till frågan “hur bör man som organisation tänka på hur sin kriskommunikation skall nå 

ut till personer med utländsk bakgrund som inte förstår svenska eller har svenska som 

andraspråk?” Det överlägset mest framträdande temat är att det beror helt och hållet på 

krissituationen samt om det är en offentlig eller privat organisation.  Flera av 

intervjupersonerna ger exempel på hur man har arbetat i en viss specifik krissituation i en 

organisation. Intervjuperson 8 ger dock ett lite mer övergripande svar. 
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Man ska ju helst göra en målgruppsanalys, eller påverkansanalys. Vem är det som är 

intresserad eller vem är det som har behov av informationen om just det här. Och i det 

arbetet när man har identifierat vilka som är våra främsta mottagare så måste man ju 

även tänka vilket sätt det är mest lämpligt att kommunicera till dom. (Intervjuperson 8) 
 

Men det är som sagt beroende av krisens natur och är således flytande och beror på 

situationen.  

Det beror ju helt och hållet på vad du arbetar med. Är du i en offentlig sektor så har du 

ju skyldighet att kommunicera med medborgare, jobbar du på migrationsverket så har 

du ju skyldighet att kommunicera med andra också av förklarliga skäl. Det är väldigt 

svårt att svara rakt på den för det beror ju helt på förutsättningarna. (Intervjuperson 3) 
 

Flera av intervjupersonerna menar på ett eller annat sätt att detta är en svår och knepig fråga 

som kanske inte så många tänker på. 

 

Utifrån Intervjupersonernas svar så får vi stöd i tidigare forskning av Olofsson (2007, s.20) 

som visade på att man bör anpassa kriskommunikation till invandrade grupper av människor 

eftersom de behöver mer stöd än infödda. Samt att det på kommunal nivå fortfarande finns 

förlegat tänk som inte inkluderar individer som invandrat, vilket då kan förklara att flera 

intervjupersoner anser att det är en svår fråga. Eftersom att det då kanske fortfarande inte är en 

prioriterad fråga generellt sett. 

 

8.3	  Vanligt	  förekommande	  Misstag	   

För att lyckas med sin kriskommunikation så måste man lära av sina misstag, eller ännu 

bättre, lära av andras misstag. Således är det av vikt att se på vilka de vanligaste misstagen är 

som organisationer gör i sin kriskommunikation. 

På frågan “vilka är de vanligaste misstagen som ni varit med om att organisationer gör i sin 

kriskommunikation? och är det något som ni märker att företag ofta glömmer bort? (internt 

och externt) “ Så är de mest framträdande kategorierna i denna fråga att organisationer inte 

går ut med information tillräckligt snabbt eller att man inte tar itu med krisen och 

kriskommunikation tillräckligt snabbt, att man undviker att ta itu med krissituationen. 
 

Det vanligaste felet man gör är att man inte är tillräckligt snabb. Alltså att man inte 

responderar och agerar så snabbt som möjligt. För ju längre tid du väntar med att vara 



 
 

 21 

tillgänglig eller väntar med att svara desto större intresse får omvärlden att fortsätta titta på 

varför organisationen inte vill svara på de här frågorna. (Intervjuperson 8) 

 

Intervjuperson 4 menar att det är vanligt att agera i panik och rädsla och att det då kan uppstå  

”spontana känslor att vilja försvinna från jordens yta och bara ducka” Intervjuperson 1 har en 

lite annorlunda syn och säger ” Ett vanligt misstag skulle jag vilja säga är beslutsfattande i 

trängda lägen är ofta, kan ofta vara binära. Antingen så fattar man för snabba beslut eller så 

fattar man inga beslut”. Det ska tilläggas att de flesta av de intervjuade tog upp andra olika 

exempel på vanliga misstag samt att det finns så mycket olika sorters misstag, men att det 

som nämnts var det mest framträdande. Intervjuperson 3 började exempelvis med att säga 

“Bara det där är ett tema för en egen heldagsföreläsning skulle jag vilja säga” 

 

Utifrån de svar vi har fått kan vi dra paralleller till Luhmanns systemteori och kontingens. 

Luhmann (2013, s.112) menar på att en organisation eller ett företag kan ses som ett system 

och det är alltid mindre komplext än sin omgivning. Organisationer kan iaktta sin omgivning 

och omgivningen kan observera organisationer. Luhmann (1995, ss. 56,57) förklarar detta 

som att allt som kan observeras blir kontingent. I och med att det skapar en ovisshet och 

oförutsägbarhet inför vad som kan hända i framtiden så blir komplexiteten bara större. 

Parallellen som kan dras är då att organisationer känner en ovisshet inför framtiden och 

därmed väntar med att agera eller hoppas att det skall gå över, vilket då resulterar i att 

komplexiteten blir större eftersom man inte tar itu med problemet och låter det växa sig större. 
 

Den enda av de intervjuade som särskiljer sig från de andra är intervjuperson 2 som säger så 

här ” Otydlighet i sin information är vanligt i allmänhet. Man måste kunna rikta 

informationen, att man ser till att inte använda sig av fackspråk när man riktar sig till 

allmänheten. Vilken information ska man gå ut med? Vilken information är viktigt för just 

den användaren och vilken är inte det?” 

 

När det handlar mer specifikt om intern kriskommunikation så menar majoriteten av 

intervjupersonerna att den gemensamma nämnaren är att den hamnar lite i skymundan av den 

externa kriskommunikationen, att den inte prioriteras lika högt och/ eller att den går ut 

långsamt till medarbetare. 
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8.4	  Framgångsfaktorer 

8.4.1	  Medier	  	  

Intervjupersonerna tillfrågades vad företag och organisationer bör tänka på när 

kriskommunikation ska förmedlas, både i traditionell och social media. Det som är 

gemensamt för samtliga svar, även om de uttryckte sig på olika sätt, är att man bör ta kontroll 

över situationen. I fråga om traditionell media så bör man ta kontroll över situationen genom 

antingen att vidta förberedelser, ta initiativ, vara tydlig och rak i sin information samt att vara 

tillgänglig.  
 

Dels så måste du ha en person med viss erfarenhet om en intervju skall ges till exempel, som 

har medieerfarenhet, medieträning eller budskapsträning ger ett förtroendeingivande 

framträdande. (Intervjuperson 1) 
 

Men det viktigaste arbetet det ligger ju innan, att ha en sund kultur och ha en bra relation till 

media, för då vet du att nu ringer den här personen som har tre barn och är stressad och inte 

har haft en nyhet på tre veckor, du måste ha en förståelse för det som händer. Man använder 

journalister som portörer att få ut sin information i fredstid, men du har inte odlat en relation, 

man sitter för långt bort idag, och då finns det ändå färre journalister idag att hantera idag än 

vad det gjorde förut. (Intervjuperson 3) 

 

Jag tror att det är samma typ av principer för all typ av kriskommunikation och inte då bara för 

traditionell media, det är ju vissa grundbultar, framgångsfaktorer oavsett medium. Det är att 

du ska vara ärlig, aldrig ljuga, du ska vara rak och tydlig och ha handlingskraft å transparens 

ska lysa igenom din kriskommunikation. (Intervjuperson 2) 

 

Att ta kontroll över kriskommunikationen när den ska förmedlas via traditionell media är 

någonting vi finner stöd i Liu, Austin och Jins (2011, s.349) studie. I deras studie så visade 

det sig att allmänheten var mest troligt att acceptera en organisations defensiva krishantering 

när de fick höra talas om krisen från organisationen via traditionell media. 
 

Det mest framträdande temat angående hur man bör tänka när kriskommunikation ska 

förmedlas via sociala medier, är förutom att ta kontroll, att den snabba spridningseffekten 

eller kraften i sociala medier är något man måste ta i beaktning, anser de flesta 

intervjupersonerna. Kopplat till spridningseffekten påpekar flera att språket som används är 

en viktig del, för att just undvika en negativ spridningseffekt. 
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Alltså det är ju farligt att använda sig av sociala medier om man inte förstår den kraft 

som finns i det hela för spridningseffekterna är otroligt stora. (Intervjuperson 8) 

 

Även det faktum att det går snabbt i kommunikation i sociala medier påpekar flera av 

intervjupersonerna. 
 

Sociala medier är ju något helt annat, det är helt andra spelregler där och du måste vara 

väldigt lyhörd, vilket man sällan är. För väntar du för länge på det här, så har redan 

tåget gått, då har det redan hunnit mobiliserats en svans. (Intervjuperson 3) 

 

Efter spridningseffekten så menar flera på att det är viktigt att vara förberedd och ha en 

långsiktig strategi och sedan kontinuerligt arbeta med sociala medier eftersom att när man väl 

har börjat kommunicera med sociala medier så har interaktionen startat och kommer att 

fortsätta, dygnet runt. Intervjupersonernas åsikter om sociala medier stämmer överens med 

tidigare forskning av Liu, Austin och Jin (2011, s.350) som kom fram till att deras resultat 

indikerar på att kriskommunikationens natur blir än mer komplex i den nya tiden av 

kommunikation förmedlad via sociala medier. 
 

På frågan “är det skillnad beroende på kris vem som ska gå ut med information offentligt. 

(t.ex. intervju med Traditionell media) Ska man vara konsekvent med att använda sig av 

samma person hela tiden under samma krisperiod?” Så menar intervjupersonerna att det är 

svårt att svara generellt på vem som ska gå ut med informationen offentligt, utan att det beror 

helt på vad det är för situation eller kris. Det finns kriser där det är fördelaktigt att det är vd:n 

som går ut med informationen, men det finns även kriser där det är bättre att den sedvanliga 

presschefen eller någon med expertkunskap kring området sköter kommunikationen med 

media. 

Krisen måste avgöra vem som ska uttala sig. Oftast brukar man ju välja en 

kommunikatör till att börja med, men det är möjligt att det kan finnas anledning till att 

det ska vara någon som är en expert på området eller någon chef som är ansvarig. 

(Intervjuperson 6) 

 

Det kan vara rimligt när stora värden står på spel och företagets existens står på spel så 

kan det vara rimligt att företaget vd eller högsta ansvarige är den som är talesperson. 

Men det finns också situationer där någon annan som har större kunskaper är mer 

givande att använda som talesperson. (Intervjuperson 7) 
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På frågan om att använda sig av samma person under hela krisen så är intervjupersonerna 

överens om att det är viktigt att vara konsekvent med vem som går ut med informationen, 

men några påpekade även att man måste omvärdera situationer hela tiden för att se ifall det 

finns ett behov av att byta ut den befintliga kommunikatören. Men att vara konsekvent med 

att använda sig av samma person så långt det går skapar en trygghet för omgivningen, 

samtidigt som det ger en bättre kontroll på vilken information som har delgivits tidigare, och 

det tar bort risken att kommunicera dubbla budskap. 

 

Angående att vara konsekvent så finns det ju en poäng med det. Erfarenheten visar ju 

att det blir en trygghet i sig, att nu är det den här personen som vi har vant oss vid som 

kommer med budskapen och beskeden, och det bidrar till att stärka vår trovärdighet. 

(Intervjuperson 5) 

 

Så långt det är möjligt, skulle jag nog vilja ha samma person. Sen kan det ju bli att det 

skär sig mellan den personen och allmänheten beroende på vilka som är målgruppen 

eller andra faktorer och då får man ju se till att byta. (Intervjuperson 1) 

 

Genom att koppla intervjupersonernas svar till Luhmanns teori om dubbel kontingens så kan 

vi få en förståelse till varför det är fördelaktigt att använda sig av en och samma talesperson 

genom hela krisen. Luhmann (1995, ss.121,122) beskriver att mottagarens uppfattning om 

den som kommunicerar har en påverkan på hur kommunikationen tas emot. Har du då en 

tidigare relation till kommunikatören så ökar chansen att mottagaren kommer att ställa sig 

mer positivt till det som kommunicerats. 

 

8.4.2	  Organisationskultur	  	  	  

På frågan “hur bör man tänka på ifråga om transparens och insyn i organisationen under och 

efter en kris?” så anser samtliga intervjupersoner att det är fördelaktigt att vara så transparent 

som möjligt. De menar på att organisationer som redan har öppenhet inarbetat i 

organisationskulturen har lättare att reducera effekterna av en kris. 

 

Man ska alltid sträva efter att vara så öppen som möjligt. Har du gjort fel så stå för det 

och lägg korten på bordet, jag håller med, det här blev inte så bra, det blev dåligt. Nu är 

det vår uppgift att göra någonting åt det. (Intervjuperson 3) 
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Transparens ska byggas upp i företagskulturen eller organisationskulturen långt innan 

och det är något som ska vara en hygienfaktor. Och sen i en kris ska det efterlevas i 

praktiken, i handling, transparens får aldrig vara tomma ord, det måste yttra sig i 

konkreta handlingar. (Intervjuperson 2) 

 

Enligt intervjupersonerna ska det finnas goda skäl till att inte vara öppen och ge ut 

information. Några exempel på när det är direkt olämpligt att vara transparent är frågor som 

berör enskild personal, information som är sekretessklassad eller när det finns en hotbild som 

kan förvärras om man delger information kring den situationen eller krisen. 

 

När det finns en hotbild så svarar man så avfärdande som möjligt utan att vara arrogant, 

men med så få detaljer som möjligt. Samma sätt som när det involverar enskilda 

medarbetare på något sätt, så måste man skydda folks integritet. (Intervjuperson 4) 

 

Jag är alltid för öppenhet om jag måste välja på att släppa information eller inte. Det ska 

finnas väldigt mycket goda skäl för att inte vara transparent. (Intervjuperson 6) 

 

För att försöka reducera den komplexitet som är skillnaden mellan ett system och dess 

omgivning enligt Luhmann (2013, s.112), så är det viktigt att organisationen (systemet) är 

transparent samt både står för och efterlever de värderingar som organisationen har. Genom 

att ideligen följa de värderingar som organisationen har och visa öppenhet så är vår tolkning 

att det minskar den oförutsägbarhet som finns i ett system som är kontingent. 

	  

8.4.3	  Arbetssätt	  

Att agera snabbt, visa empati, inte använda sig av fackspråk samt att använda sig av sina 

normala kommunikationskanaler, är fyra arbetssätt som intervjupersonerna anser är 

framgångsfaktorer för kriskommunikation.  
 

När vi ställde frågan “Hur bör man formulera sitt språk i kriskommunikationen? skriftligt och 

muntligt” så var det överlägset mest framträdande temat hos intervjupersonerna att 

organisationer i sin kriskommunikation ska undvika fackspråk, alltså att undvika termer som 

är specifika och unika för branschen man verkar i. Språket bör formuleras på ett rakt, enkelt 

och tydligt sätt.  
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I grunden ska man alltid försöka använda ett språk för egen del som stämmer överens 

om hur omvärlden pratar om oss, man kan inte ha ett hittepåspråk eller branschspråk 

som omvärlden inte förstår, och det gäller egentligen all kommunikation. 

(Intervjuperson 7) 

 

Två av intervjupersonerna har en lite mer känslomässig vinkel. 
 

Tydligt, kortfattat, det ska kännas nära och det ska kännas att det finns en slags 

förståelse för situationen och situationens allvar. Det ska också kännas att det finns en 

empati bakom för människor som har drabbats eller empati för situationen för dom som 

drabbats eller empati för de konsumenter som har drabbats. Men tydligt, rakt och 

empatiskt kan man ju säga. (Intervjuperson 2) 

 

Rakt, enkelt, neutralt, vänligt tilltal, alltså vänligt utan att vara överdrivet. Förstående, 

inlyssnande. (Intervjuperson 4) 

 

Intervjupersonernas åsikter om att man ska undvika fackspråk går direkt att applicera på 

Luhmanns systemteori och dubbelkontingens. Luhmann (1995, ss.120,121) menar på att i 

Dubbel kontingens där det sker meningsskapande kommunikation finns det en ovisshet hos 

båda parterna, sändaren och mottagaren i en kommunikation. Det betyder att den som 

kommunicerar alltid måste överväga hur informationen kommer att uppfattas av mottagaren. 

Organisationen måste alltså i sitt språk alltid överväga hur kriskommunikationen uppfattas av 

mottagaren, i det här fallet att då inte använda fackspråk som mottagaren inte förstår. 

För att undersöka ifall känsloyttringar har någon påverkan på kriskommunikationen så ställde 

vi frågan “Hur och när bör ansvarige för kriskommunikationen visa känslor i sin 

kriskommunikation?”, här är intervjupersonerna alla överens om att visa känslor i sin 

kriskommunikation är otroligt viktigt, det kan till och med vara helt avgörande, och då 

framförallt att visa empati och förståelse. 
 

En viktig del är att empati är helt avgörande i kriskommunikation, att 

kunna sätta sig in i hur andra uppfattar saken och förstå hur media 

uppfattar saken. (Intervjuperson 7) 
 

Empatin ska alltid finnas där, för om det handlar om människor som har 

drabbats eller kunder som är missnöjda eller att man gjort något direkt 
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fel så måste man ju visa förståelse för kritiken och det är ju känslor. 

(Intervjuperson 2) 
 

Flera av intervjupersonerna menar att det kommunikatörer ska tänka på när de visar dessa 

känslor i sin kriskommunikation är att det ska vara äkta, ärligt och att mottagaren inte ska 

uppfatta det som om det är något du säger bara för att det låter bra. Så det är otroligt viktigt att 

de som kommunicerar verkligen menar det de säger och kan stå för sina uttalanden. Samtidigt 

måste den som kommunicerar behålla sin professionalism. 
 

Men det här är ju ett verktyg som man måste vara varsam med och det 

måste framförallt kännas ärligt om man nu går ut och ber om ursäkt eller 

man uttrycker empati med dem som har på något sätt drabbats eller 

påverkats. Det får inte kännas fejkat för då faller det direkt. 

(Intervjuperson 5) 
 

Det finns tidigare forskning gjord av Van der Meer och Verhoeven som stärker 

intervjupersonernas svar om att det är viktigt att använda sig av känslor i sin 

kriskommunikation. De resultat som Van der Meer och Verhoeven (2014, s.526) fått fram i 

sin studie påvisar att en organisations rykte förstärks på ett positivt sätt om de i sin 

krishantering visar känslor av skam eller ånger ifall det gjort fel. van der Meer, Verhoeven 

(2014, s. 533) poängterar i sin forskning att det är viktigt att tänka sig för vilka känslor som 

förmedlas och hur de förmedlas, överdrivna känsloyttringar kan uppfattas som falska och ger 

således en negativ effekt. Både tidigare forskning och vårt empiriska material visar att 

användandet av känslor i kriskommunikation är att föredra om de används på rätt sätt. 

 

När vi ställde frågan “ I vilket skede av krisen bör man gå ut med informationen till berörda 

parter? (internt och externt)” så var den generella uppfattningen hos intervjupersonerna att 

man ska vara så snabb som möjligt med att gå ut med information till berörda parter och 

media för att på så sätt “äga” sin egen kriskommunikation. Intervjupersonerna poängterar 

dock att varje kris är unik, vilket vi även har påvisat tidigare i resultatdelen under “krisens 

unika natur”. 
 

Det är mycket bättre att vara den som hela tiden leder kommunikationen, att tala om att 

vi tror att det här hänt men vi återkommer vid den här tidpunkten och berättar mer när 
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vi vet mera. Att vara tidigt ute visar att man tar det här på allvar, det är det viktigaste 

egentligen. (Intervjuperson 8) 

 

Ju förr desto bättre, det är det generella. Återigen det finns alltid undantag, men gör det 

tidigt. (Intervjuperson 4) 
 

Även fast en organisation kanske inte har fullt klart för sig vad som har hänt eller har all 

information kring ämnet så menar intervjupersonerna på att det är viktigt att i alla fall gå ut 

och kommunicera att de aktivt jobbar med den berörda situationen, men att de återkommer vid 

ett senare tillfälle med mer information. För att på så sätt visa för alla berörda parter att man 

tar det här på allvar och samtidigt så undviker man ryktesspridning. 
 

Man kan ju alltid säga någonting oavsett hur lite man vet. Man kan ju alltid bekräfta att 

någonting har hänt men vi vet inte vad, vi jobbar på att få reda på mer, vi har samlat en 

grupp som jobbar med det här och vi återkommer så fort vi får mer information. 

(Intervjuperson 6) 
 

Får man ingen information så börjar ryktesspridningen och man försöker få tag på 

information på annat håll, så du ska absolut gå ut med det så fort som möjligt, och vet 

du ingenting just då, så ska du även säga det. Gå ut med fasta presskonferenser vid fasta 

tidpunkter för att lugna pressen. Var även tydlig med när ni planerar att göra nästa 

presskonferens eller när ni planerar att gå ut med mer information. (Intervjuperson 1) 
 

Vi kan tydligt dra en parallell till Ulmer, Sellnow och Seeger (2007, ss. 5-7) som förklarar att 

krisers hotande karaktär gör att de snabbt måste åtgärdas. Vi tolkar att vårt resultat speglar den 

tidigare forskningen och litteratur där det förts diskussion och presenterats resultat kring kriser 

och dess korta svarstid. Ulmer, Sellnow och Seeger (2007, ss. 5-7) använder sig av Hermanns 

(1963) klassiska studie där han menar att det finns tre kännetecken för en kris, Överraskning, 

hot och kort svarstid. Det är just den sista av de tre som återspeglar det resultat som vi fått 

fram i vårt empiriska material.  
 

Vi fortsatte med att ställa frågan “Hur bör man gå ut med information i så fall? (internt och 

externt)” intervjupersonerna var överens om att organisationer i kris bör tänka på hur man i 

normala fall går ut med information eller marknadsför sig själv. Det är fördelaktigt att 

använda sig av samma metoder även när du är i en kris. Vi fick en hel del exempel på hur man 

kan gå ut med information på, så som pressmeddelanden, presskonferenser och information i 
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sina vanliga kanaler så som hemsida, intranät och sociala medier. Men det viktiga är att 

använda sig av något som organisationen redan har kunskap och vana av, så de inte krånglar 

till det bara för att det är en kris. 
 

Ja man utgår då från att principen är att du ska berätta på ditt sätt med dina egna ord i 

dina egna kanaler. Då ska ju det också gälla då när man sitter där i skiten och ska 

kommunicera med sin omvärld. Intervjuperson 2 

 

Då får man fundera på hur man normalt sätt når ut till sina kunder, eller medborgare. 

Det är väl beroende på situationen och på vad som har inträffat. Det är ju så att vissa 

händelser slår ju ut många av dina kanaler och blir det ju ett problem i sig. 

(Intervjuperson 5) 

 

Luhmann (2013, s.112) förklarar att det är otroligt viktigt att förstå sig på skillnaden mellan 

ett system och dess omgivning. Den största skillnaden mellan ett system och omgivningen är 

komplexitet enligt Luhmann (2013, s.112), för att underlätta det så menar han att vi kan se en 

organisation som ett system och det kommer alltid att vara mindre komplext än sin 

omgivning. Genom att göra olika val mellan relationer och element som finns så kan systemet 

reducera komplexiteten enligt Luhmann (2013, s.73). Vi tolkar att valet av 

kommunikationskanaler kan ses som val av element, dessa val är något som organisationen 

måste gör för att komplexiteten till omgivningen inte ska krossa systemet (organisationen). 

Om man då använder sig av ett arbetssätt som man normalt sätt använder så håller man 

komplexiteten på en sådan nivå att den blir hanterbar. När information ska delges internt så 

menar intervjupersonerna att det är situationsanpassat, men att de föredrar att det är den 

närmsta chefen som ska göra det.  
 

Ur ett ledarskapsperspektiv så gillar jag när närmsta chef gör det. Jag går in och 

hanterar min avdelning. Det är det bästa. Sen kanske det finns andra förutsättningar som 

gör att… Eller andra händelser som gör att det ska vara VD som skickar ut något. 

(Intervjuperson 4) 
 

Det beror ju på vad det är för arbetsplats och hur stor den är, skulle vi ta mitt företag så 

förväntar jag mig ju att det är min närmsta chef som gör det. Men är det en större 

organisation så gärna några pinnhål upp. (Intervjuperson 1) 
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Som vi redan har tagit upp tidigare i teoriavsnittet så menar Luhmann (1995, ss.121,122) att 

mottagarens uppfattning om den som kommunicerar har en påverkan på hur 

kommunikationen tas emot. Eftersom att det redan finns en tidigare relation mellan chefer och 

dess anställda så är det fördelaktigt att informationen delges till de anställda av den närmsta 

chefen, detta har koppling till Luhmanns syn på dubbel kontigens. 
 

Vidare så frågade vi intervjupersonerna om man ska gå ut med olika information internt och 

externt? alla intervjupersoner anser att det är helt fel, de menar på att det inte finns någon 

skillnad på intern och extern information eftersom att för eller senare kommer den interna 

informationen alltid bli extern. Så det är viktigt att organisationer tänker på att använda sig av 

samma information till alla berörda parter.  
 

Min inställning är att den externa informationen ska spegla den interna informationen 

och tvärt om, för det är så man undviker missnöjd personal som tycker att ledningen 

säger något externt men undanhåller något internt och tvärt om. (Intervjuperson 2) 

 

“Man ska inte tro att den information vi informerar om internt inte kommer att komma 

till medias kännedom, så kan man ju inte tänka. (Intervjuperson 6) 

 

Nej aldrig, aldrig i livet. Jag har inget mer å säga. (Intervjuperson 4) 

 

Luhmann (2013, s.79) beskriver att kommunikation kan ses som ett autopoiesiskt system som 

har anlag till att kunna fortplanta sig själv. Genom att använda sig av samma information både 

externt och internt så förebygger organisationen att den information som får spridning inte 

blir skadlig för organisationen, eftersom att det är samma information som har gått ut till alla. 

Luhmann (2013, s.79) förklarar att det är genom den här spridningen som kommunikationen 

kan fortplanta sig själv och bli till en autopoiesisk kommunikation. 

9.	  Diskussion	  

	  

9.1	  Diskussion	  och	  slutsats	  

Syftet med denna studie har varit att undersöka kriskonsulters syn på vad de anser leder till en 

lyckad kriskommunikation samt om det finns likheter och skillnader som mellan dem. Utifrån 

det redovisade resultatet så kan vi konstatera att det finns en del framgångsfaktorer för en 
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lyckad kriskommunikation enligt kriskonsulterna.  Det mest framträdande temat när man som 

kommunikatör eller organisation skall hantera traditionell media eller social media är att ta 

kontroll över situationen, på ett eller annat sätt. Vid hantering av sociala medier är det viktigt 

att inse kraften i spridningseffekten, och att den snabbt kan bli negativ om den inte 

kontrolleras.  

Vidare kan vi konstatera att resultatet visar att öppenhet och transparens är en betydande 

faktor vilket ska grunda sig i en god organisationskultur. Är öppenhet inarbetat från ett tidigt 

stadium så har organisationen lättare att hantera en krissituation. När det kommer till 

framgångsfaktorer inom arbetssätt så kan vi urskilja flera olika kategorier. Att agera snabbt, 

visa empati, vara tydlig och inte använda sig av fackspråk samt att använda sig av sina 

normala kommunikationskanaler under en krissituation, är de mest framträdande kategorier 

av arbetssätt som intervjupersonerna anser är framgångsfaktorer för kriskommunikation. Det 

ska tilläggas att det är viktigt att man som organisation inser att i slutändan så är det ingen 

skillnad på intern och extern kriskommunikation, då intern information förr eller senare blir 

extern, på ett eller annat sätt.  

 

Resultatet visar även på att organisationer ofta gör misstag i sin kriskommunikation, de mest 

framträdande kategorierna i fråga om vanliga misstag är att organisationer inte går ut med 

information tillräckligt snabbt eller att man inte tar itu med krisen och kriskommunikation 

tillräckligt snabbt samt att man undviker att ta itu med krissituationen. 

 

Resultatet visar även tydligt på att de finns både likheter och skillnader i konsulternas syn på 

vad som leder till en lyckad kriskommunikation, vilket i sig inte är en överraskning, 

människor är individer och har således olika värderingar, erfarenheter och åsikter. Däremot 

kan vi konstatera att frågeställning två inte är adekvat besvarad, vid slutet av denna studie 

insåg vi att denna frågeställning kommit i skymundan och fokus har legat på frågeställning 

nummer ett. 

 

Det är tydligt utifrån resultatet att kriskommunikation via sociala medier är ett område som 

inte så många organisationer har tillräcklig kunskap om. Sociala medier är ett 

världsomspännande fenomen idag och kommer med största sannolikhet bara att växa sig 

större, vilket då i sin tur kommer att öka betydelsen av att på ett adekvat sätt kommunicera via 

sociala medier. Frågan är om organisationer kan undvika att inte vara aktiva på sociala medier 

eller om det i framtiden kommer att fungera att hålla sig borta ifrån dem som det gör idag, 
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alltså att man aktivt undviker sociala medier för att man vet att man inte har tillräcklig 

kunskap eller resurser, vilket kanske är en bra strategi idag, men inte imorgon.  

 

En annan aspekt som vi har fångat upp genom studiens gång är att det blir lättare att granska 

organisationer med hjälp av teknikens utveckling och sociala medier, vilket leder till att det 

blir viktigare för organisationer att ha en värdegrund som de kan stå för och även visa på ett 

tydligt sätt att man följer den, vilket då leder till att öppenhet och transparens har en 

betydande roll i dagens samhälle och förmodligen kommer att öka i styrka. Människor idag 

kanske inte är mindre toleranta än förr, men man har lättare tillgång till att sprida sitt missnöje 

om en organisation samt att man lättare kan ta del av information från andra missnöjda 

individer, vilket då kan skapa grupper av missnöjda individer som, om sociala medier inte 

fanns, kanske aldrig skulle ha fått kontakt med varandra. 

 

Kan de presenterade framgångsfaktorerna verkligen anses vara sådana som leder till en lyckad 

kriskommunikation? De framgångsfaktorer som vi fått fram från vårt empiriska material går 

att jämföra till stor del med tidigare forskning som vi tagit upp i studien, vilket indikerar på att 

den hjälp som organisationer erhåller från anlitade kriskonsulter bör anses vara adekvat. 

 

9.2 Metoddiskussion  
På grund av att kriser är unika händelser, vilket både litteratur, tidigare forskning och 

resultatet visar, så har vissa av svaren varit av specifik karaktär. Vissa av de intervjuade har 

haft svårt att uttrycka sig generellt just eftersom kriser är unika, och har således återberättat 

hur man vid vissa specifika kriser har arbetat. Vårt syfte har varit av generell karaktär, likaså 

våra frågor. Mer tid och tanke borde ha lagts av oss på utformningen av intervjufrågorna 

eftersom att en krissituation är unik. 

Eftersom det inte finns tidigare forskning om kriskonsulter och deras syn på hur en lyckad 

kriskommunikation ser ut så blir det onekligen omöjligt att jämföra denna studie med tidigare 

forskning. Däremot finns det paralleller och likheter i vad deras svar säger och forskning om 

kriskommunikation generellt sett. Exempelvis står det klart att tidigare forskning och de 

intervjuades svar visar på att när det gäller kriskommunikation till invandrade personer med 

dåliga kunskaper i svenska, så finns det mycket kvar att utveckla för att göra det bättre. Detta 

visar på relevansen i denna studie då det uppenbarligen finns frågetecken och svårigheter 

kring ämnet. Någonting som redan påvisades i Olofssons (2007) studie för nio år sedan. Val 
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av teori får ses vara lyckad då vi har kunnat koppla Luhmanns system teori till ett flertal av de 

svar som vi fått av intervjupersonerna. Vi anser även att vårt val av metod varit bäst lämpad 

till denna studie, eftersom att det är svårt att undersöka personliga erfarenheter med en 

kvantitativ metod som till exempel enkätundersökning. Vårt beslut om avgränsning i fråga om 

geografiskt område är någonting som bör beaktas. Hade vi till exempel fokuserat på 

kriskonsulter i Skåne så kanske svaren hade skiljts sig åt.  

I efterhand kan vi konstatera att vi till en början inte riktigt hade definierat vad för sorts 

kriskommunikation vi ville undersöka, dock så insåg vi relativt snabbt att det är 

organisatoriska kriser vi har fokuserat på.  

Vi anser att majoriteten av de tillfrågade intervjupersonerna i de flesta frågor var överens eller 

hade liknande svar. Vi har valt ut den vanligast förekommande gemensamma nämnaren i 

deras svar, men det ska tilläggas att de självklart har nämnt andra aspekter och 

tillvägagångsätt som då inte presenterats. Vissa frågor har strukits ur resultat och analysdelen 

helt enkelt för att vi efterhand har insett att de inte besvarar frågor som har med våra 

frågeställningar att göra, båda frågorna gällande skillnader mellan den offentliga och privata 

sektorn har t.ex. strukits av den anledningen. Vid val av teori så kan vi i efterhand konstatera 

att det förmodligen hade varit bra med någon form av organisationsteori i och med att vi 

fokuserar på organisatoriska kriser. Även om vi anser att nuvarande teori fungerar väl så hade 

en till teori om organisation ytterligare hjälpt till att tolka datamaterialet.  

 

9.3 Framtida forskning 
På grund av vår begränsning, rent geografiskt sett så bör eventuell framtida forskning 

förslagsvis ta med konsulter från hela Sverige. Resultaten från en sådan undersökning bör ge 

en bättre och mer övergripande bild av kriskonsulters syn på kriskommunikation. Hur media 

och samhälle uppfattar kriskommunikation samt vad de anser är viktigast att organisationer i 

kris kommunicerar är också varit en bra utgångspunkt för framtida forskning, eftersom det i 

många fall faktiskt är en tvåvägskommunikation.  Kriskommunikation via sociala medier är 

onekligen också något som det behövs mer forskning kring. 
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11.	  Appendix	  

	  

11.1	  Intervjufrågor	  

 
Extern/Intern kriskommunikation 
 
Hur länge har du arbetat med kriskommunikation? 
 

Vilka är de vanligaste misstagen som ni varit med om att organisationer gör i sin kriskommunikation? 
och är det något som ni märker att företag ofta glömmer bort? (intern och externt). 
 
Har man olika arbetssätt till olika sorters kriser? 
 
Vad bör företag och organisationer tänka på när kriskommunikation ska förmedlas via gammelmedia? 
 
Vad bör företag och organisationer tänka på när kriskommunikation ska förmedlas via Sociala medier? 
 
Är mottagarna av kriskommunikationens riskperception (uppfattning av risk) något man bör tänka på 
när man förmedlar sin kriskommunikation? 
 
Vilka skillnader har du upplevt att det finns mellan offentliga organisationer och privata organisationer 
i fråga om deras syn på kriskommunikation? 
 
Hur bör man som organisation tänka på hur sin kriskommunikation skall nå ut till personer med 
utländsk bakgrund som inte förstår svenska eller har svenska som andraspråk? 
 
Hur bör man formulera sitt språk i kriskommunikationen? skriftligt och muntligt. 
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I vilket skede av krisen bör man gå ut med informationen till berörda parter? (internt och externt). 
 

• Hur bör man gå ut med information i så fall? (internt och externt) 
 

• Olika information till internt/externt? (kontrollfråga ifall vi inte får svar). 
 

Hur och när bör ansvarige för kriskommunikation visa känslor i sin kriskommunikation? 
 
Hur bör man tänka på ifråga om transparens och insyn i organisationen under och efter en kris? 
 

Ledarskapets roll 
 
Är det skillnad beroende på kris vem som ska gå ut med information offentligt. (tex intervju med 
(gammelmedia), ska man vara konsekvent med att använda sig av samma person hela tiden under 
samma krisperiod?) 
 
(Vem ska gå ut med informationen internt?) 
 
Har du upplevt någon Skillnad på chefer och ledare inom offentlig och privat organisation/företag?  
 
Erfarenhet 
 
Hur länge har du arbetat med kriskommunikation? 
 
Historia - Hur har sättet att se på Kriskommunikation ändrats under din karriär? 
 

Extra 
 
Är det någonting utöver det vi har frågat som du vill tillägga? 
 
 

11.2 Introduktionsbrev 
Information om studie gällande kriskonsulters uppfattning om hur en lyckad kriskommunikation ser 
ut. 
 
Du som får detta introduktionsbrev är intressant för vår C-uppsats om kriskonsulters uppfattning om 
hur en lyckad kriskommunikation ser ut. Med detta brev vill vi informera om studien, men också ställa 
frågan till dig om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju?  
 
C-uppsatsen genomförs av Daniel Kjäll och Gustav Lilja som båda läser sista året på Risk-och 
krishanteringsprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Det övergripande syftet är att undersöka 
hur kriskonsulters uppfattning om hur en lyckad kriskommunikation ser ut och vilka likheter och 
skillnader som finns emellan kriskonsulternas erfarenheter. 
 
Intervjuerna beräknas ta mellan 30-60 minuter och bör förslagsvis äga rum första veckorna i April 
2016. Intervjuerna kommer att spelas in under förutsättning att den som intervjuas tillåter och 
godkänner detta. Den information som företagen och deltagande personer delger oss behandlas 
konfidentiellt och kommer endast att behandlas av Daniel Kjäll, Gustav Lilja samt handledare för c-
uppsatsen, Gunilla Olofsdotter. Medverkan i studien är frivillig och du har rätt att när som helst 
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avbryta ditt deltagande. Frågor som gäller studien, genomförande, eller din medverkan som 
intervjuperson besvaras av nedanstående personer. 

Dina åsikter och uppfattningar är av stor betydelse för oss. Din medverkan gör också att vi på ett bättre 
sätt kan bidra med värdefull kunskap om framgångsfaktorer inom kriskommunikation. 

Med vänlig hälsning,  
 

Daniel Kjäll                                             Gustav Lilja, 
Student                                                                            Student 
ad.kjall@gmail.com                                                       gurralilja@hotmail.com                                           
mobilnr. 070-4006885                    mobilnr. 073-7674760 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 


